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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterang  :  Diteliti                    Tidak diteliti :  

HIPERTENSI 

TERAPI 

PENGGUNAAN ANTIHIPERTENSI 

PERILAKU FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PERILAKU 

(Teori Lawrence Green) 

predispocingFactor 

Pengetahua

n 
Sikap 

Kepercayaan 

Sarana 

Prasarana 

Pemahaman 

Keluarga  

Petugas 

Kesehatan 
  Masyarakat     

Masyarakat 

KEPATUHAN 

1. Kepatuhancara penggunaan captopril 

sesuai dengan etiket. 

2. Frekuensi penggunaan obat sudah sesuai 

dosis dalam etiket. 

3. Lama Pengobatan: jumlah hari dari 

pasien mengkonsumsi hingga obat habis 

4. Perilaku pasien apabila timbul efek 

samping 

 

 

Dukungan Keluarga 

1. Dukungan Penilaian 

2. Dukungan Instrumental 

3. Dukungan 

Informasional 

4. Dukunagan Emosional 

Enabling Factors Renforcing Factors 

     3
4
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Pada kerangka konsep diatas,dijelaskan bahwa penatalaksanaan terapi dari pasien 

hipertensi di pengaruhi oleh kepatuhan pasien dalam mengikuti terapi yang diberikan 

ketika pasien memeriksakan dan menebus obat antihipertensi di Puskesmas Bantur dan  

adanya dukungan aktif dari pihak keluarga. Kepatuhan maupun ketidak patuhan terhadap 

terapi yang diterima sangat tergantung dari perilaku pasien. 

Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana pengaruh dukungan keluarga 

terhadap kepatuhan penggunaan captopril sebagai antihipertensi di Puskesmas Bantur  

Kecamatan Bantur  kabupaten Malang. Penelitian ini mengukur kepatuhan pasien dalam 

menggunakan obat  antihipertensi yaitu captopril dengan metode tidak langsung yaitu 

pasien beserta keluarga yang telah memenuhi kriteria inklusi dimana pasien, dimintai 

persetujuannya dengan cara mengisi formulir persetujuan pasien untuk mengisi kuisioner 

yang telah dibuat oleh peneliti, serta dilakukan perhitungan sisa obat yang tidak diminum 

kembali oleh pasien. Parameter kepatuhan pasien pada penelitian ini yaitu : Kepatuhan  

cara penggunaan, lama pengobatan, frekuensi pemakaian, perilaku pasien dalam 

menangani efek samping. 

Dalam penelitian ini akan mengamati pengaruh dukungan keluarga terhadap 

kepatuhan penggunaan captopril sebagai antihipertensi di Puskesmas Bantur. Pada 

dasarnya pasien hipertensi sering kali lupa untuk meminum obat karena beberapa faktor, 

oleh karena itu diharapkan jika keluarga dari pasien hipertensi ikut berperan aktif dalam 

mengingatkan pasien hipertensi untuk meminum obat maka dan menjaga pola hidup 

pasien regimen terapi akan tercapai. 

Dari hasil pengambilan data yang dilakukan dengan metode kuisioner  serta 

perhitungan jumlah sisa obat, dari pihak peniliti juga ingin  mengetahui apakah ada 

pengaruh antara dukungan keluarga terhadap kepatuhan penggunaan captopril sebagai 

antihipertensi. 

 


