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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian Hubungan Kepatuhan Minum Obat 

Antihipertensi Terhadap Tekanan Darah Pasien Hipertensi di Desa Salamrejo 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Data demografi menunjukan, mayoritas responden usia dewasa tengah 

yaitu usia 41 – 60 tahun, mayoritas responden memiliki jenis kelamin 

perempuan, mayoritas responden tidak bersekolah, mayoritas jarak 

pelayanan kesehatan responden > 1 Km, mayoritas responden menderita 

hipertensi 1 – 3 tahun, mayoritas jumlah obat yang dikonsumsi satu jenis 

obat, dan mayoritas jenis obat yang dikonsumsi adalah amplodipine. 

2. Kepatuhan minum obat pasien hipertensi di Desa Salamrejo sebagian 

besar pasien patuh mengkonsumsi obat antihipertensi. 

3. Tekanan darah pasien hipertensi di Desa Salamrejo sebagian besar berada 

dalam rentan 120 – 139 / 90 - 99 mmHg. 

4. Terdapat hubungan yang bermakna antara kepatuhan minum obat 

antihipertensi terhadap tekanan darah pasien hipertensi di Desa Salamrejo. 
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B. Saran  

      Berdasarkan hasil penelitian tentang Kepatuhan Minum Obat 

Antihipertensi Terhadap Tekanan Darah Pasien Hipertensi di Desa Salamrejo 

maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Ilmu Keperawatan 

      Bagi ilmu keperawatan untuk lebih menambah wawasan tentang 

kepatuhan minum obat khususnya obat antihipertensi untuk mencegah 

komplikasi yang bisa terjadi akibat tekanan darah tinggi atau hipertensi 

yang tidak terkontrol karena kurangnya kedasaran penderita hipertensi 

untuk selalu mengontrol tekanan darah rutin, merubah pola hidup sehat 

dan tetap patuh dalam mengkonsumsi obat antihipertensi.  

2. Bagi Praktik Keperawatan 

      Bagi praktik keperawatan untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan 

penyuluhan tentang pentingnya selalu mengkonsumsi obat antihipertensi 

dimana kepatuhan minum obat antihipertensi dapat mencegah komplikasi 

akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. 

3. Bagi Responden 

a. Responden mendapatkan informasi terkait pentingnya patuh dalam 

mengkonsumsi obat antihipertensi untuk mencegah komplikasi 

yang bisa terjadi akibat tidak patuh dalam mengkonsumsi obat 

antihipertensi. 
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b. Responden diharapkan selalu kembali ke pusat pelayanan 

kesehatan atau ke puskesmas untuk meminta obat dan mengontrol 

tekanan darah responden apakah mengalami peningkatan tekanan 

darah atau tekanan darah dalam rentan stabil. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

      Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

bahan pertimbangan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya 

dan dapat meneliti tentang analisis faktor – faktor yang dapat 

memepengaruhi kepatuhan minum obat antihipertensi pada pasien 

hipertensi dengan tekanan darah pasien.  


