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ABSTRAK

Hipertensi merupakan penyakit yang mematikan. Semakin tinggi tekanan darah
semakin tinggi resikonya. Hipertensi sering juga disebut sebagai “silent killer”
(pembunuh siluman), karena orang dengan hipertensi sering tidak menampakkan tanda
gejala, sehingga tanpa disadari penderita mengalami komplikasi pada organ-organ vital
seperti jantung, otak ataupun ginjal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari
gambaran tekanan darah pada penderita hipertensi di RW 01 Kelurahan Bangsal Kota
Kediri. Desain penelitian ini adalah Deskriptif. Populasi adalah semua penderita
hipertensi di RW 01 Kelurahan Bangsal Kediri. Sampel penelitian ini ditetapkan 20
responden dengan teknik quota Sampling. Variabel penelitian yaitu tekanan darah pada
penderita hipertensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan rata-rata tekanan
darah sistolik dan diastolik yaitu 163 mmHg dan 90 mmHg dengan tekanan darah sistolik
minimum 140 mmHg dan sistolik maksimum 180 mmHg dan tekanan darah diastolik
minimum 80 mmHg dan diastolik maksimum 100 mmHg. Kesimpulan penelitian ini
yaitu tekanan darah pada penderita hipertensi di RW 1 Kelurahan Bangsal Kota Kediri
cenderung tinggi, hal yang bisa dilakukan oleh penderita hipertensi adalah mengubah
gaya hidup, mengkonsumsi obat secara teratur, rutin kontrol, dan melaksanakan olahraga
secara teratur.

Kata kunci: Hipertensi, Sistolik, Diastolik

ABSTRACT

Hypertension is a deadly disease. The higher the blood pressure the higher the
risk. Hypertension is often referred to as a "silent killer", because people with
hypertension often do not show signs of symptoms, so unwittingly sufferers experience
complications in vital organs such as heart, brain or kidney. The purpose of this study
was to learn the description of blood pressure in patients with hypertension at Hamlet 01
Urban Village Head of Bangsal Kediri. The design of this research was Descriptive. The
population is all people with hypertension at Hamlet 01 Urban Village Head of Bangsal
Kediri. The sample of this study was 20 respondents with quota sampling technique. The
variable of research was blood pressure in hypertension patient. The results showed that
the mean systolic and diastolic blood pressure was 163 mmHg and 90 mmHg with
a minimum systolic blood pressure of 140 mmHg and a maximum systolic 180 mmHg and

a minimum diastolic blood pressure of 80 mmHg and a maximum diastolic 100 mmHg.
The conclusion of this research was blood pressure in hypertension patient at Hamlet 01
Urban Village Head of Bangsal Kediri tends to be high, the thing that can be done by
hypertension patient is change lifestyle, consume medication regularly, routine control,
and exercise regularly.

Keywords: Hypertension, Systolic, Diastolic

Pendahuluan

Hipertensi merupakan penyakit
yang mematikan. Hal ini mengakibatkan
angka mordibitas dan mortalitas akan
semakin meningkat dan masalah
kesehatan dalam masyarakat semakin
sulit untuk diperbaiki (Triyanto, 2014).
Hipertensi itu sendiri merupakan suatu
keadaan dimana seseorang mengalami
peningkatan tekanan darah di atas normal
yang ditunjukan dari angka sistolik
(bagian atas) dan diastolik (angka bawah)
(Wirawan, 2013). Penyebab hipertensi
dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu
hipertensi
primer
dan
hipertensi
sekunder.
Tekanan
darah
tinggi
atau
hipertensi tidak memiliki tanda atau
mengalami gejala, meskipun tekanan
darah tersebur mencapai level tinggi yang
membahayakan kesehatan. Tetapi tanda
awal yang dapat dilihat dari tekanan
darah tinggi adalah sakit kepala,
perdarahan hidung, pusing, wajah
kemerahan dan kelelahan (Oktavianus
dan Febriana, 2014). Sedangkan tanda
dan gejala hipertensi menurut Aspiani
(2014) gejala hipertensi yang ditunjukan
pada setiap orang berbeda. Secara umum
gejala tekanan darah tinggi yaitu sakit
kepala, rasa pegal dan tidak nyaman pada
tengkuk, perasaan berputar tujuh keliling
serasa ingin jatuh, berdebar-debar atau
detak jantung terasa cepat, dan telinga
berdenging.
Hipertensi sebagai prevalensi
gangguan yang bersifat kronik terbanyak
kedua setelah penyakit jantung koroner,
jumlahnya mencapai 38% di dunia
(Noorkasiani, 2009). Menurut survey
yang dilakukan oleh Word Health

Organization (WHO) tahun 2016 yaitu
mencapai 839 juta kasus hipertensi, dan
diperkirakan menjadi 1,15 milyar pada
tahun 2025 atau sekitar 29% dari total
penduduk dunia (Triyanto, 2014). Hasil
pra penelitian di RW 01 Kelurahan
Bangsal Kota Kediri menunjukkan
bahwa penderita hipertensi tidak rutin
mengkonsumsi obat anti hipertensi dan
tidak taat terhadap diet Hipertensi.
Terdapat 7 (47%) responden tidak rutin
mengkonsumsi obat anti hipertensi dan
15 (100%) penderita hipertensi tidak
melakukan diet.
Hipertensi merupakan peningkatan
tekanan darah arterial abnormal secara
terus-menerus (Brashers, 2008). Adapun
beberapa faktor yang merupakan faktor
pencetus terjadinya hipertensi antara lain
faktor primer dan faktor sekunder.
Faktor primer disebabkan oleh genetik,
jenis kelamin dan usia, diet, berat badan
atau obesitas, gaya hidup merokok dan
konsumsi alkohol, sedangkan faktor
sekunder disebabkan oleh karena
Coarctation aorta, penyakit parenkim
dan
vaskular
ginjal,
penggunaan
kontrasepsi
hormonal,
gangguan
endokrin, kegemukan dan gaya hidup
tidak aktif atau malas berolahraga, stress,
kehamilan, luka bakar, peningkatan
volume intravaskuler dan merokok.
Hipertensi juga dapat ditimbulkan dari
peningkatan curah jantung yang dapat
terjadi karena adanya peningkatan denyut
jantung, yaitu volume sekuncup dan
peningkatan peregangan serat-serat otot
jantung. Dalam meningkatkan curah
jantung, sistem saraf simpatis akan
merangsang jantung untuk berdenyut
lebih cepat, juga meningkatkan volume
sekuncup dengan cara vasokontriksi
selektif pada organ perifer, sehingga

darah yang kembali ke jantung lebih
banyak (Muttaqin, 2011). Kurangnya
pengetahuan
tentang
pengendalian
hipertensi sekunder akan mengakibatkan
peningkatan tekanan darah secara terusmenerus Terjadinya komplikasi tersebut
dipengaruhi oleh banyak faktor yang
dapat memicu terjadinya kematian
(Ardianyah, 2012).
Peran sebagai seorang perawat
sangatlah dibutuhkan dalam upaya
penanganan hipertensi secara holistik
(biologis, psikologis, sosial dan spiritul).
Berdasarkan masalah tersebut tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mempelajari
gambaran tekanan darah pada penderita
hipertensi di RW 01 Kelurahan Bangsal
Kota Kediri.

Metodologi Penelitian

Desain penelitian ini adalah
Deskriptif. Populasi adalah semua
penderita hipertensi di RW 01 Kelurahan
Bangsal Kediri. Sampel penelitian ini
ditetapkan 20 responden dengan teknik
quota Sampling. Kuota artinya penetapan
subjek
berdasarkan
kapasitas/daya
tampung
yang
diperlukan
dalam
penelitian. (Nursalam, 2016). Variabel
penelitian yaitu tekanan darah pada
penderita hipertensi. Dalam penelitian ini
peneliti mengumpulkan data tekanan

darah
dengan
menggunakan
sphygmomanometer air raksa dan hasil
pengukuran dibaca oleh peneliti.
Instrumen penelitian ini termasuk dalam
Biofisiologis In-vivo yaitu observasi
proses fisiologis tubuh. Penelitian
dilaksanakan pada tanggal 6 April – 12
Mei 2017.
Proses pengumpulan data dimulai
saat peneliti mendapatkan ijin untuk
melaksanakan penelitian, Selanjutnya
peneliti melakukan pendekatan dengan
interpersonal kepada petugas Pos
Kesehatan Kelurahan Bangsal Kota
Kediri untuk mencari data penderita
hipertensi meliputi nama dan alamat.
Setelah data penderita hipertensi
terkumpul dilakukan screening. Peneliti
menjelaskan prosedur penelitian dan
menanyakan hal-hal yang berhubungan
dengan kriteria inklusi. Bila responden
setuju, maka peneliti memberikan
informed consent untuk ditandatangani
kemudian peneliti melakukan kontrak
waktu
dan
peneliti
memberikan
penjelasan tentang alur penelitian.
Setelah data terkumpul, data akan
dikelompokan menjadi data umum (jenis
kelamin, umur, agama, pendidikan dan
pekerjaan) dan data khusus (riwayat HT,
tekanan darah, kebiasaan, mengkonsumsi
obat, gejala, upaya yang dilakukan dan
penyakit penyerta). Data umum dan data
khusus disajikan berdasarkan distribusi
frekuensi.

Hasil Penelitian

Tabel 1.

Tabel Distribusi Frekuensi Kebiasaan dan Konsumsi Obat pada Penderita
Hipertensi di RW 01 Kelurahan Bangsal Kota Kediri. Tanggal 6 April – 12
Mei 2017 (n=20)

Karakteristik
Kebiasaan
Makan asin
Merokok
Minum kopi
Mengkonsumsi Obat
Dulu mengkonsumsi sekarang tidak
Tidak mengkonsumsi obat sama sekali

Frekuensi

Presentase %

17
3
13

85%
15%
65%

11
9

55%
45%

Berdasarkan Tabel 1 didapatkan
bahwa dari 20 responden 85% atau 17
responden
memiliki
kebiasaan
mengkonsumsi makanan asin, 15 atau 3
responden memiliki kebiasaan merokok,
dan 65% atau 13 responden memiliki
kebiasaan minum kopi. Sedangkan untuk
keseharian apakah mengkonsumsi obat

Tabel 2.

hipertensi atau tidak 55% atau 11
mengatakan dulu pernah mengkonsumsi
tetapi sekarang tidak mengkonsumsi obat
hipertensi dan 45% atau 9 responden
mengatakan tidak pernah mengkonsumsi
obat sama sekali

Tabel Distribusi Frekuensi Gejala Hipertensi, Upaya yang dilakukan dan
Penyakit Penyerta pada Penderita Hipertensi di RW 01 Kelurahan Bangsal
Kota Kediri. Tanggal 6 April – 12 Mei 2017 (n=20)

Gejala Hipertensi
Nyeri Kepala
Nyeri tengkuk
Penglihatan kabur
Mual/muntah
Sulit tidur
Upaya yang dilakukan
Istirahat
Obat Herbal
Didiamkan/dibiarkan
Pergi ke sarana kesehatan
Penyakit Penyerta
Ya
Tidak

Berdasarkan tabel 2 didapatkan
hasil penelitian bahwa paling banyak
90% atau 18 responden memiliki tanda
dan gejala hipertensi yaitu nyeri kepala,
tetapi sebagian responden memiliki
gejala lebih dari 1 yaitu nyeri kepala,
nyeri tengkuk, pengelihatan kabur, mual
atau muntah dan sulit tidur. Upaya yang
dilakukan untuk mengatasi hipertensi

Tabel 3.

No. Resp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Frekuensi
18
16
2
4
14

Presentase %
90%
80%
10%
20%
70%

16
2
4
6

80%
10%
20%
30%

0
20

0%
20%

sebagian besar 80% atau 16 responden
mengatasinya dengan cara istirahat dan
hanya 30% atau 6 responden yang
mengatasi hipertensi dengan pergi ke
sarana kesehatan. Sedangkan untuk
penyakit penyerta 100% atau 20
responden tidak memiliki penyakit
penyerta hipertensi.

Karakteristik Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi di RW 01 Kelurahan
Bangsal Kota Kediri Tanggal 6 April – 12 Mei 2017 (n=20)
Tekanan Darah
Sistolik
Diastolik
(mmHg)
(mmHg)
Pra-Test
Pra-Test
150
100
140
90
160
80
160
90
160
100
170
80
170
90
180
100
180
100
150
80

No. Resp
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tekanan Darah
Sistolik
Diastolik
(mmHg)
(mmHg)
Pra-Test
Pra-Test
170
90
150
90
160
80
140
90
160
80
170
90
180
100
160
90
180
100
170
80

No. Resp
Mean
Min
Max

Tekanan Darah
Sistolik
Diastolik
(mmHg)
(mmHg)
Pra-Test
Pra-Test
163
90
140
80
180
100

Tabel 3 menunjukkan bahwa
karakteristik
tekanan
darah
pada
penderita hipertensi di RW 01 Kelurahan
Bangsal Kediri dari 20 responden
menunjukkan rata-rata tekanan darah
sistolik dan diastolik yaitu 163 mmHg
dan 90 mmHg dengan tekanan darah
sistolik minimum 140 mmHg dan sistolik
maksimum 180 mmHg dan tekanan darah
diastolik minimum 80 mmHg dan
diastolik maksimum 100 mmHg.

Pembahasan

Tekanan Darah
Hipertensi

pada

Penderita

Berdasarkan
hasil
penelitian
didapatkan rata-rata tekanan darah
sistolik dan diastolik penderita Hipertensi
di RW 01 Kelurahan Bangsal Kota kediri
yaitu 163 mmHg dan 90 mmHg dengan
tekanan darah sistolik antara 140-180
mmHg dan tekanan darah diastolik antara
80-100 mmHg.
Menurut Potter & Perry, (2012)
Tekanan darah adalah kekuatan yang
dihasilkan
dinding
arteri
dengan
memompa darah dari jantung. Tekanan
darah sesungguhnya adalah ekspresi dari
tekanan sistolik dan tekanan diastolik
yang normal berkisar 120/80 mmHg.
Peningkatan tekanan darah lebih dari
normal disebut hipertensi (Aspiani,
2014). Hipertensi atau tekanan darah
tinggi adalah suatu peningkatan abnormal
tekanan darah dalam pembuluh darah
arteri secara terus-menerus lebih dari
suatu periode. Hal ini terjadi bila arteriole
konstriksi yang membuat darah sulit
mengalir dan meningkatkan tekanan
melawan dinding arteri (Udjianti, 2010).

No. Resp

Tekanan Darah
Sistolik
Diastolik
(mmHg)
(mmHg)
Pra-Test
Pra-Test

Meningkatnya
tekanan
sangatlah
dipengaruhi oleh dua faktor diantaranya
yaitu faktor esensial dan faktor sekunder.
Faktor esensial terdiri dari: 1) Genetik
dimana individu yang mempunyai
riwayat keluarga dengan hipertensi,
beresiko tinggi untuk mendapat penyakit
ini dibandingkan dengan mereka yang
tidak. 2) Jenis kelamin dimana laki-laki
berusia 35-50 tahun dan wanita pasca
menopause beresiko tinggi untuk
mengalami hipertensi. Pada Wanita
prevalensi berhubungan erat dengan usia
dan peningkatan terjadi setelah usia 50
tahun, kenaikan ini berkaitan dengan
perubahan
hormon.
Perempuan
mempunyai hormon estrogen yang
mencegah hipertensi dan setelah usia 50
atau 55 tahun (menopause stage) dan
kadar HDL (High Density Lipoprotein)
serta menurunkan kadar LDL (Low
Density Lipoprotein) dalam darah. 3)
Aktivitas:
Semakin
meningkatnya
aktivitas maka jantung akan memompa
darah lebih cepat untuk memenuhi
kebutuhan
metabolisme.
Hal
ini
berdampak pada peningkatan tekanan
darah. Aktivitas juga dipengaruhi oleh
peningkatan stres yang dirasakan oleh
individu akibat banyaknya aktivitas yang
dikerjakan dalam sehari diantaranya
seperti aktivitas rumah tangga dan
aktivitas di tempat kerja. Setiap orang
memiliki pola dan variasi tingkat tekanan
darah yang berbeda yang dipengaruhi
oleh aktivitas yang dilakukan. Banyaknya
aktivitas setelah bangun tidur dapat
meningkatkan
kebutuhan
oksigen
sehingga mengakibatkan peningkatan
tekanan darah. Sedangkan faktor
sekunder terdiri dari Coarctationaorta,
penyakit parenkim dan vaskular ginjal,
penggunaan
kontrasepsi
hormonal,
gangguan endokrin, obesitas dan gaya
hidup yang tidak aktif, emosi, kehamilan,

luka
bakar,
peningkatan
volume
intravaskuler dan merokok. Sebagian
besar tanda dan gejala yang ditimbulkan
dari meningkatnya tekanan darah berupa
nyeri kepala saat terjaga, terkadang
disertai mual dan muntah akibat
peningkatan tekanan darah interaknium,
penglihatan
kabur
karena
terjadi
kerusakan pada retina sebagai dampak
dari hipertensi (Ardiansyah, 2012).
Kejadian ini akan terus meningkat
apabila penderita disertai dengan riwayat
keluarga memiliki tekanan darah tinggi
hal ini beresiko tinggi untuk mendapat
penyakit hipertensi dibandingkan dengan
mereka yang tidak memiliki riwayat
hipertensi sebelumnya oleh karena itu
penanganan yang tepat harus dilakukan
pada penderita hipertensi dengan riwayat
keluarga sebelumnya karena hal tersebut
dapat menimbulkan komplikasi yang
berbahaya seperti halnya penyakit
jantung atau stroke (Udjianti, 2010).
Hipertensi
merupakan
suatu
keadaan di mana seseorang mengalami
peningkatan tekanan darah di atas nilai
normal.
Faktor
yang
dapat
mempengaruhi peningkatan tekanan
darah adalah umur dan jenis kelamin,
pada penelitian ini responden sebagian
besar yaitu 16 responden (80%) adalah
perempuan dengan usia lebih dari 50
tahun (55%). Hal ini disebabkan oleh
proses menoupose yang dialami oleh
semua perempuan, dibuktikan oleh
penelitian Faridah (2012), didapatkan 14
responden (64%) perempuan yang
mengalami peningkatan tekanan darah
akibat perubahan hormonal esterogen.
Dimana sifat dari hormon esterogen
adalah mencegah terjadinya peningkatan
tekanan darah pada perempuan pada
masa produktif sehingga pada perempuan
yang mengalami menoupose cenderung
akan mengalami hipertensi karena pada
masa ini produksi hormon esterogen
mulai
menurun.
Hipertensi
juga
dipengaruhi oleh aktivitas salah satunya
adalah aktivitas pada ibu rumah tangga
(50%) dimana secara teori tekanan darah
meningkat pada waktu ibu rumah tangga
melakukan banyak aktivitas rumah
tangga yang dapat meningkatkan stres

karena rutinitas yang dilakukan dalam
sehari. Meningkatnya stress akan
menyebabkan aliran darah ke jaringan
tubuh akan terhambat, kerja jantung
semakin meningkat yang pada akhirnya
akan meningkatkan tekanan darah. Hal
ini
dibuktikan
dengan
penelitian
(Irwansyah, 2012) yang mengatakan
sebagian besar ibu rumah tangga (50%)
mengalami peningkatan tekanan darah.
Emosi juga dapat mempengaruhi tekanan
darah, dimana emosi yang dimiliki setiap
individu berbeda-beda dan respon
terhadap tubuh setiap individu juga
berbeda. Tingginya emosi seseorang
menimbulkan efek simpatis dan akan
meningkatkan tekanan darah sebesar 30
mmHg, hal ini dibuktikan oleh hasil
penelitian yang mengatakan bahwa 100%
dari responden ketika mengalami emosi
tanda emosi yang muncul adalah
peningkatan tekanan darah. Faktor
keturunan dan kebiasaan juga sangat
mempengaruhi peningkatan tekanan
darah hal ini dibuktikan dengan 100%
responden mempunyai hipertensi karena
riwayat
didalam
keluarga
yang
mengalami hipertensi dibuktikan juga
dengan hasil penelitian Dewi (2012) yang
mengatakan bahwa lebih dari 50%
responden yaitu 17 dari 25 responden
(65%) memiliki riwayat hipertensi
sebelumnya. Keadaan ini juga diperberat
dengan pola hidup atau kebiasaan yang
tidak baik. Seperti mengkonsumsi
makanan yang asin (85%) hal ini
dikarenakan kandungan garam pada
makanan yang diasinkan lebih tinggi,
sehingga mempengaruhi peningkatan
natrium dalam darah, yang berdampak
reabsorbsi cairan dan mengakibatkan
volume darah meningkat serta terjadi
hipertensi dan menimbulkan tanda gejala
nyeri kepala (90%), nyeri tengkuk (80%)
dan sulit tidur (70%).

Kesimpulan

Tekanan darah pada penderita
hipertensi di RW 1 Kelurahan Bangsal
Kota Kediri cenderung tinggi, hal yang

bisa dilakukan oleh penderita hipertensi
adalah
mengubah
gaya
hidup,
mengkonsumsi obat secara teratur, rutin
kontrol, dan melaksanakan olahraga
secara teratur.

Saran

Saran Bagi Penderita Hipertensi
perlu mematuhi diet, Pengobatan dan
olahraga teratur untuk menurunkan
tekanan darah tinggi sehingga pasien
dengan hipertensi dapat melakukan
aktivitas tanpa ada gangguan atau pasien
akan dapat meningkatkan kualitas hidup.
Saran Bagi Profesi Keperawatan lebih
Dapat meningkatkan asuhan keperawatan
pada pasien dengan hipertensi di
Komunitas atau di Masyarakat, sehingga
terjadi peningkatan derajat kesehatan
bagi masyarakat.
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