
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

ix 

 

SKRIPSI                    HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN... YANI ARNOLDUS T 

 

ABSTRAK 

HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN 

KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PENDERITA HIPERTENSI DI 

RSUD. PROF.DR.W. Z. JOHANNES KUPANG-NTT 

Penelitian Cross Sectional di RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang-NTT 

Oleh: Yani Arnoldus Toulasik 

Pendahuluan: Dukungan keluarga adalah salah satu jenis dukungan yang paling 

penting dengan tujuan mencapai kontrol tekanan darah yang optimal. Dukungan 

keluarga dapat diberikan dalam bentuk dukungan emosional, penghargaan, 

instrumental dan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan 

antara dukungan keluarga, kepatuhan untuk minum obat dan tekanan darah pada 

pasien dengan hipertensi di RSUD. Prof. Dr.DR. Z. Johannes Kupang. Metode: 

Desain penelitian ini adalah deskriptif korelasional melalui pendekatan cross 

sectional. Populasi adalah pasien hipertensi di Rumah Sakit Prof. Dr.DR. Z. 

Johannes Kupang. Besar sampel adalah 200 responden menggunakan purposive 

sampling yang memenuhi kriteria inklusi. Variabel independen adalah dukungan 

keluarga sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan minum obat dan tekanan 

darah. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan observasi kemudian 

dianalisis menggunakan Spearman Rho dengan tingkat signifikansi α = 0,05. Hasil: 

Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara dukungan keluarga dan kepatuhan 

minum obat (p = 0,000); antara kepatuhan minum obat dan tekanan darah sistolik 

(p = 0,000) dan antara kepatuhan minum obat dengan tekanan darah diastolik (p = 

0,000). Diskusi: Dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga berhubungan 

dengan kepatuhan pasien dalam minum obat dan tekanan darah. Peneliti selanjutnya 

disarankan meneliti penyebab dukungan keluarga yang baik tetapi tidak patuh 

minum obat.   

Kata Kunci: Dukungan keluarga, Kepatuhan Minum Obat, Hipertensi, Tekanan 

Darah 
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