
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar Teori Lansia Hipertensi Pada Gangguan Pola Tidur 

1. Lansia 

a. Pengertian Lansia 

Lansia merupakan seseorang yang sudah memiliki umur 60 tahun atau lebih, 

yang merupakan faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik 

secara jasmani, rohani maupun sosial (Nugroho, 2010). 

b. Batasan-Batasan Lanjut Usia 

Menurut (Nugroho, 2000), batasan-batasan lanjut usia yaitu sebagai berikut: 

1) Usia pertengahan (middle age) ialah kelompok usia dengan rentang usia 45-59 

tahun 

2) Lanjut usia (elderly) dengan rentang usia 60-74 tahun 

3) Lanjut usia tua (old) dengan rentang usia 75-90 tahun 

4) Usia sangat tua (very old) usia di atas 90 tahun 

c. Perubahan-Perubahan yang Terjadi Pada Lansia 

Menurut (Nugroho, 2010), ada beberapa perubahan yang terjadi pada lansia 

diantaranya adalah: 

1) Perubahan Fisik 

Dimana dalam perubahan fisik ini yang mengalami perubahan sel, sistem 

persarafan, sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem kardiovaskuler, sistem 

pengaturan temperature tubuh, sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem 

reproduksi, sistem genitourinaria, sistem endokrin, sistem kulit dn sistem 
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muskulosketal. Perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi pada bentuk dan 

fungsi masing-masing. 

2) Perubahan Mental 

Dalam perubahan mental pada lansia yang berkaitan dengan dua hal yaitu 

kenangan dan intelegensi. Lansia akan mengingat kenangan masa terdahulu 

namun sering lupa pada masa yang lalu, sedangkan intelegensi tidak berubah 

namun terjadi perubahan dalam gaya membayangkan. 

3) Perubahan Psikososial 

Pensiunan di masa lansia yang mengalami kehilangan finansial, kehilangan 

teman, dan kehillangan pekerjaan, kemudian akan sadar terhadap kematian, 

perubahan cara hidup, penyakit kronik, dan ketidakmampuan, gangguan gizi 

akibat kehilangan jabatan dan ketegapan fisik yaitu perubahan terdapat pada 

konsep diri dan gambaran diri. 

4) Perkembangan Spiritual 

Dalam perkembangan spiritual pada lansia agama dan kepercayaan makin 

terintegrasi dalam kehidupannya. 

5) Perubahan Sistem Sensori 

Perubahan sistem sensori pada lansia terdiri dari sentuhan, pembauan, perasa, 

penglihatan dan pendengaran. Perubahan pada indra pembau dan pengecapan 

yang dapat mempengaruhi kemampuan lansia dalam mempertahankan nutrisi 

yang adekuat. Perubahan sensitivitas sentuhan yang dapat terjadi pada lansia 

seperti  berkurangnya kemampuan neuro sensori yang secara efisien memberikan 

sinyal deteksi, lokasi dan identifikasi sentuhan atau tekanan pada kulit. 
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6) Perubahan pada otak 

Penurunan berat otak pada individu biasanya dimulai pada usia 30 tahun. 

Penurunan berat tersebut awalnya terjadi secara perlahan kemudian semakin 

cepat. Penurunan berat ini berdampak pada pengurangan ukuran neuron, dimulai 

dari korteks frontalis yang berperan dalam fungsi memori dan performal kognitif. 

7) Perubahan Pola Tidur 

Waktu istirahat atau tidur lansia cenderung lebih sedikit dan jarang bermimpi 

dibandingkan usia sebelumnya. Lansia cenderung lebih mudah terbangun ketika 

tidur karena kendala fisik dan juga lebih sensitive terhadap pemaparan cahaya. 

Gangguan pola tidur yang biasa dialami lansia seperti insomnia. 

2. Hipertensi 

a. Definisi Hipertensi 

Hipertensi adalah tekanan darah persisten dengan tekanan sistolik di atas 140 

mmHg dan tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg (Aspiani, 2015). Hipertensi 

pada lansia didefinisikan dengan tekanan sistolik di atas 160 mmHg dan tekanan 

diastolik di atas 90 mmHg (Fatimah, 2010). 

b. Jenis Hipertensi 

Jenis-jenis hipertensi menurut (Aspiani, 2015), yaitu sebagai berikut: 

1) Hipertensi primer 

Hipertensi primer adalah hipertensi yang belum diketahui penyebabnya. 

Hipertensi primer diperkirakan disebabkan oleh faktor berikut ini: 

a) Faktor keturunaan  

Dari data statistik terbukti bahwa seseorang akan memiliki kemungkinan lebih 

besar untuk mendapatkan hipertensi jika orang tuanya adalah penderita hipertensi. 
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b) Ciri perseorangan 

Ciri perseorangan yang mempengaruhi timbulnya hipertensi adalah umur (jika 

umur bertambah maka tekanan darah meningkat), jenis kelamin (pria lebih tinggi 

dari perempuan), dan ras (ras kulit hitam lebih banyak dari kulit putih). 

c) Kebiasaan hidup 

Kebiasaan hidup sering menyebabkan timbulnya hipertensi adalah 

mengonsumsi garam yang tinggi (lebih dari 30 g), kegemukan atau makan 

berlebih, stress, merokok, minum alkohol, minum obat-obatan (efedrin, prednison, 

epinefrin). 

2) Hipertensi sekunder 

Hipertensi sekunder terjadi akibat penyebab yang jelas. Salah satu contoh 

hipertensi sekunder adalah hipertensi vaskular renal, yang terjadi akibat stenosis 

arteri renalis. Stenosis arteri renalis menurunkan aliran darah ke ginjal sehingga 

terjadi  pengaktifan baroreseptor ginjal, perangsangan pelepasan renin, dan 

pembentukan angiostensin II. Angiostensin II secara langsung meningkatkan 

tekanan darah, dan secara tidak langsung meningkatkan sintesis anstenosis, atau 

apabila ginjal yang terkena diangkat, tekana darah akan kembali normal. 

Penyebab lain dari hipertensi sekunder, antara lain feokromositoma, yaitu 

tumor penghasil epinefrin di kelenjar adrenal, yang menyebabkan peningkatan 

kecepatan denyut jantung dan volume sekuncup, dan penyakit Cushing, yang 

menyebabkan peningkatan CRT karena hipersensitivitas sistem saraf simpatis 

aldosteronisme primer (peningkatan aldosterone tanpa diketahui penyebabnya) 

dan hipetensi yang berkaitan dengan kontrasepsi oral juga dianggap sebagai 

kontrasepsi sekunder. 
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c. Etiologi Hipertensi 

Menurut (Aspiani, 2015), menyatakan penyebab hipertensi pada lanjut usia 

karena terjadi perubahan pada elastisitas dinding aorta menurun, katup jantung 

menebal dan menjadi kaku, kemampuan jantung memompa darah, kehilangan 

elastisitas pembuluh darah, dan meningkatkan resistensi pembuluh darah pada 

perifer. Setelah usia 20 tahun kemampuan jantung memompa darah menurun 1% 

tiap tahun sehingga menyebabkan menurunya kontraksi dan volume. Elastisitas 

pembuluh darah menghilang karena terjadi kurangnya efektivitas pembuluh darah 

perifer untuk oksigenasi.  

Menurut (Aspiani, 2015), beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya 

hipertensi adalah sebagai berikut: 

1) Generik : respon neurologi terhadap stress atau kelainan eksrkresi atau 

transport Na. 

2) Obesitas : terkait dengan tingkat insulin yang tinggi yang mengakibatkan 

tekanan darah meningkat. 

3) Stress karena lingkungan 

4) Hilangnya elastisitas jaringan dan arterosklerosis pada orang tua serta 

pelebaran pembuluh darah. 
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d. Klasifikasi  

 

Tabel 1 

Klasifikasi Tekanan Darah Pada orang Dewasa Sebagai Patokan dan Diagnosis 

Hipertensi (mmHg). 
 

 

Kategori 

Tekana Darah 

Sistolik Diastolik 

Normal  

Prehipertensi 

Hipertensi: 

Derajat 1: ringan 

Derajat 2: sedang 

Derajat 3: berat 

Derajat 4: sangat berat 

<130 mmHg 

130-139 mmHg 

 

140-159 mmHg 

160-179 mmHg 

   180-209 mmHg 

   ≥210 mmHg 

<85 mmHg 

85-89 mmHg 

 

90-99 mmHg 

100-109 mmHg 

110-119 mmHg 

≥120 mmHg 

Sumber: (Aspiani, 2015) dalam Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien Gangguan 

Kardiovakuler Aplikasi NIC & NOC 

 

e. Patofisiologi Hipertensi 

Menurut (Aspiani, 2015), mekanisme yang mengontrol kontriksi dan relaksasi 

pembuluh darah terletak dipusat vasomotor pada medulla diotak. Dari pusat 

vasomotor ini bermula jarak saraf simpatis, yang berlanjut kebawah ke korda 

spinalis dan keluar dari kolumna medulla spinalis ke ganglia simpatis di toraks 

dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls 

yang bergerak kebawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada 

titik ini, neuron pre-ganglion melepaskan asetilkolin, yang akan merangsang 

serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya 

norepinefrin mengakibatkan kontriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti 

kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respons pembuluh darah terhadap 

rangsangan vasokonstiktor. Klien dengan hipetensi sangat sensitive terhadap 

norepinefrin, meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut dapat 
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terjadi. Pada saat bersamaan ketika sistem saraf simpatis merangsang pembuluh 

darah sebagai respon rangsang emosi, kelenjar adrenal juga terangsang 

mengakibatkan tambahan aktivitas vasokontriksi. Medulla adrenal menyekresi 

epinefrin yang menyebabkan vasokontriksi. Korteks adrenal menyekresi kortisol 

dan steroid lainnya, yang dapat memperkuat respons vasokontriktor pembuluh 

darah. Vasokontriksi yang mengakibatkan penurunan aliran darah ke ginjal, yang 

menyebabkan pelepasan renin. 

Renin yang dilepaskan merangsang pembentukan angiotensin I yang 

kemudian diubah menjadi angiotensin II, vasokonstriktor kuat, yang pada 

akhirnya merangsang sekresi aldosterone oleh korteks adrenal. Hormone ini 

menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan volume 

intravaskuler. Semua faktor tersebut cenderung mencetuskan hipertensi (Sudarth 

& Brunner, 2002). 

f. Tanda dan Gejala Hipertensi 

Menurut (Aspiani, 2015), Klien yang menderita hipertensi terkadang tidak 

menanmpakkan gejala hingga bertahun-tahun. Gejala jika ada menunjukkan 

adannya kerusakan vascular, dengan manifestasi yang khas sesuai sistem organ 

yang divaskularisasi oleh pembuluh darah bersangkutan. Perubahan patologis 

pada ginjal dapat bermanifestasi sebagai nokturia (peningkatan urinasi pada 

malam hari  dan azetoma (peningkatan nitrogen urea darah dan kreatinin). Pada 

pemeriksaan fisik tidak dijumpai kelainan apapun selain tekanan darah yang 

tinggi, tetapi dapat pula ditemukan perubahan pada retina, seperti perdarahan, 

eksudat, penyempitan pembuluh darah, dan pada kasus berat, edema pupil (edema 

pada diskus optikus). 
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Menurut (Sutanto, 2010), gejala-gejala yang dirasakan penderita hipertensi 

antara lain sebagai berikut: 

1) Pusing 

2) Mudah marah 

3) Telinga berdengung 

4) Sukar tidur 

5) Sesak napas 

6) Rasa berat di tengkuk 

7) Mudah lelah 

8) Mata berkunang-kunang 

9) Mimisan (jarang dilaporkan) 

10) Muka pucat 

11) Suhu tubuh rendah 

Menurut (Aspiani, 2015), Gejala umum yang ditimbulkan akibat menderita 

hipertensi tidak sama pada setiap orang, bahkan terkadang timbul tanpa gejala. 

Secara umum gejala yang dikeluhkan oleh penderita hipertensi sebagai berikut: 

1) Sakit kepala 

2) Rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk 

3) Perasaan berputar seperti tujuh keliling serasa ingin jatuh 

4) Berdebar atau detak jantung terasa cepat 

5) Telinga berdenging 

g. Komplikasi Hipertensi 

Menurut (Aspiani, 2015), ada beberapa komplikasi dari hipertensi yaitu 

sebagai berikut: 
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1) Stroke dapat terjadi akibat hemoragik akibat tekanan darah tinggi di otak, atau 

akibat embolus yang terlepas dari pembuluh selain otak yang terpajan tekanan 

tinggi. Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronis apabila arteri yang 

mempedarahi otak mengalami hipertrofi dan penebalan, sehingga aliran darah 

kearea otak yang diperdarahi berkurang. Arteri otakyang mengalami 

arterosklerosis dapat melemah sehingga meningkatkan kemungkinan terbentuknya 

aneurisma. 

2) Infark miokard dapat terjadi apabila arteri coroner yang arterosklerotik tidak 

dapat menyuplai cukup oksigen ke miokardium atau apabila terbentuk trombus 

yang menghambat aliran darah melewati pembuluh darah. Pada hipertensi kronis 

dan hipertrofi ventrikel, kebutuhan oksigen miokardium mungkin tidak dapat 

dipenuhi dan dapat terjadi iskemia jantung yang menyebabkan infark. Demikian 

juga dengan hipertrofi ventrikel dapat menyebabkan perubahan waktu hantaran 

listrik melintasi ventrikel sehingga terjadi disritmia, hipoksia jantung, dan 

peningkatan resiko pembentukan bekuan. 

3) Gagal ginjal dapat terjadi karena kerusakan progresif akibat tekanan tinggi 

pada kapiler glomelurus ginjal. Dengan rusaknya glomelurus aliran darah ke 

nefron akan terganggu dan dapat berlanjut menjadi hipoksik dan kematian. 

Dengan rusaknya membran glomerulus, protrin akan keluar melalui urine 

sehingga tekanan osmotik koloid plasma berkurang dan menyebabkan edema, 

yang sring dijumpai pada hipertensi kronis. 

4) Kerusakan otak atau esenfalopati dapat terjadi terutama pada hipertensi 

maligna (hipertensi yang meningkat cepat dan berbahaya). Tekanan yag sangat 

tinggi pada kelainan ini menyebabkan peningkatan tekanan kapiler dan 
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mendorong cairan ke ruang interstisial di seluruh susunan saraf pusat. Neuron 

disekitarnya kolaps dan terjadi koma serta kematian. 

5) Kejang dapat terjadi pada wanita preeklamsia. Bayi yang lahir mungkin 

memiliki berat lahir kecil akibat perfusi plasenta yang tidak adekuat, kemudian 

dapat mengalami hipoksia dan asidosis jika ibu mengalami kejang selama atau 

sebelum proses persalinan. 

h. Hipertensi pada Lansia 

Dengan meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia, dapat 

diperkirakan insidensi penyakit degenerative yang memiliki tingkat morbiditas 

dan mortalitas tinggi adalah hipertensi.  Hipertensi pada lanjut usia berbeda 

dengan hipertensi yang dialami oleh dewasa muda. Menurut (Hadi & Martono, 

2010), Pathogenesis hipertensi  pada lanjut usia sedikit berbeda dengan hipertensi 

yang terjadi pada usia dewasa muda. Faktor-faktor yang berperan dalam hipertensi 

pada lanjut usia adalah sebagai berikut: 

1) Peningkatan sensitivitas terhadap asupan natrium. Semakin usia bertambah 

makin sensitive terhadap peningkatan dan penurunan kadar natriumnya. 

2) Penurunan elastisitas pembuluh darah perifer akibat proses penuaan yang akan 

meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer yang pada akhirnya akan 

mengakibatkan hipertensi sistolik saja. 

3) Perubahan ateromatous akibat proses penuaan yang menyebabkan disfungsi 

endotel yang berlanjut pada pembentukan berbagai sitokin-sitokin dan substansi 

kimiawi lain yang kemudian menyebabkan  resorbsi natrium di tubulus ginjal, 

meningkatkan proses sclerosis pembuluh darah perifer dan keadaan lain yang 

berakibat pada kenaikan tekanan darah. 



17 
 

4) Penurunan kadar renin karena menurunya jumlah nefron akibat proses 

penuaan. Hal ini menyebabkan suatu sirkulus vitiosus: hipertensi-glomerulo-

sklerosis-hipertensi yang berlangsung terus menerus. 

i. Penatalaksanaan Hipertensi 

Penatalaksanaan hipertensi ada dua (2) yaitu sebagai berikut: 

1) Farmakologi 

Terapi obat pada penderita hipertensi dimulai dengan salah satu obat berikut:  

a) Hidroklorotiazid (HCT) 12,5-25 mg per hari dengan dosis tunggal pada pagi 

hari (pada hipertensi kehamilan, hanya digunakan bila disertai 

hemokonsentrasi/edema paru). 

b) Reserpin 0,1-0,25 mg sehari sebagai dosis tunggal. 

c) Propranolol mulai 10 mg dua kali sehari yang dapat dinaikkan 20 mg dua kali 

sehari (kontraindikasi untuk penderita asma). 

d) Kaptopril 12,5-25 mg sebanyak dua sampai tiga kali sehari (kontraindikasi 

pada kehamilan selama janin hidup dan penderita asma). 

e) Nifedipin mulai dari 5 mg dua kali sehari, bisa dinaikkan 10 mg dua kali 

sehari. 

2) Nonfarmakologi 

Langkah awal biasanya adalah dengan mengubah pola hidup penderita, yakni 

denga cara: 

a) Menurunkan berat badan sampai batas ideal 

b) Mengubah pola makan pada penderita diabetes, kegemukan, atau kadar 

kolesterol darah tinggi 
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c) Mengurangi pemakaian garam sampai kurang dari 2,3 gram natrium atau 6 

gram natrium klorida setiap harinya (disertai dengan asupan kalsium, 

magnesium, dan kalium yang cukup) 

d) Mengurangi konsumsi alkohol 

e) Berhenti merokok, dan 

f) Olahraga aerobic yang tidak terlalu berat (penderita hipertensi esensial tidak 

perlu membatasi aktivitasnya selama tekanan darahnya terkendali). 

(Muhamad Ardiansyah, 2012) 

3. Gangguan Pola Tidur 

a. Definisi Gangguan Pola Tidur 

Gangguan tidur adalah kondisi yang jika tidak diobati, secara umum akan 

menyebabkan gangguan tidur malam yang mengakibatkan munculnya salah satu 

dari ketiga masalah tersebut: insomnia, gerakan sensasi abnormal di kala tidur 

atau ketika di tengah malam atau merasa mengantuk yang berlebihan di siang hari 

(Potter dan Perry, 2005). Gangguan pola tidur adalah gangguan kualitas dan 

kuantitas waktu tidur akibat faktor ekternal (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016).  

b. Tanda dan Gejala Gangguan Pola Tidur 

Menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016), dalam buku Standar Diagnosis 

keperawatan Indonesia tanda dan gejala gangguan pola tidur dibagi menjadi dua 

yaitu: 

1) Gejala dan tanda mayor 

a) Secara subjektif klien mengeluh sulit tidur, mengeluh sering terjaga, mengeluh 

tidak puas tidur, mengeluh pola tidur berubah, dan mengeluh istirahat tidak 

cukup. 
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b) Secara objektif tidak ada gejala mayor dari gangguan pola tidur. 

2) Gejala dan tanda minor 

a) Secara subjektif klien mengeluh kemampuan beraktivitas menurun 

b) Secara objektif tidak ada gejala minor dari gangguan pola tidur 

c. Penyebab Gangguan Pola Tidur 

Dalam buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (Tim Pokja SDKI 

DPP PPNI, 2016), penyebab dari gangguan pola tidur yaitu : 

1) Hambatan lingkungan (misalnya : keseimbangan lingkungan sekitar, suhu 

lingkungan, pencahayaan, kebisingan, bau tidak sedap, jadwal 

pemantauan/pemeriksaan/tindakan) 

2) Kurang kontrol tidur 

3) Kurang privasi 

4) Retraint fisik 

5) Ketiadaan teman tidur 

6) Tidak familiar dengan peralatan tidur 

d. Tahapan Tidur 

Tidur merupakan aktifitas yang melibatkan susunan saraf pusat, saraf perifer, 

endokrin kardiovaskuler, respirasi dan muskuloskletal. Menurut (Potter dan Perry, 

2005), secara alamiah dalam tidur mempunyai dua tahapan yaitu: 

1) Tidur NREM (Non Rapid Eye Movement) 

Tidur NREM terdiri dari 4 tahap, dimana setiap tahapannya mempunyai ciri 

tersendiri: 

a) Tahap I 



20 
 

Tahap I ini berlangsung 30 detik sampai 5 menit pertama dari siklus tidur. 

Pada tahap ini seseorang merasa kabur dan rileks, mata bergerak ke kanan dan ke 

kiri, kecepatan jantung dan pernapasan turun secara jelas. Gelombang alfa 

sewaktu seseorang masih sadar dibantu dengan gelombang beta yang lambat. 

Sesorang yang tidur pada tahap pertama dapat dibangunkan dengan mudah. 

b) Tahap II 

Seluruh tubuh kita seperti berada pada tahap tidur yang lebih dalam. Tidur 

masih mudah dibangunkan, meskipun kita benar-benar berada dalam keadaan 

tidur. Periode tahap 2 berlangsung dari 10 sampai 40 menit. Kadang-kadang 

selama tahap tidur 2 seseorang dapat terbangun karena sentakan tiba-tiba dari 

ektremitas tubuhnya. Ini normal, kejadian sentakan ini, sebagai akibat masuknya 

tahapan REM. 

c) Tahapan III 

Pada tahapan ini kecepatan jantung dan pernapasan serta proses tubuh 

berlanjut mengalai penurunan akibat dominasi sistem saraf parasimpatis. 

Seseorang lebih sulit dibangunkan. Gelombang otak menjadi tertur dan terdapat 

penambahan delta lambat. 

d) Tahap IV 

Tahap ini merupakan tahap tidur dalam yang ditandai dengan rekomendasi 

gelombang delta yang lambat. Kecepatan jantung dan pernapasan turun. Selama 

tidur seseorang mengalami sampai 4 sampai 6 kali suklus tidur dalam waktu 7 

sampai 8 jam. Siklus tidur sebagian besar merupakan tidur NREM dan berakhir 

dengan tidur REM. 

2) Tidur REM (Rapid Eye Movement)  



21 
 

Tahap tidur REM sangat berbeda dari tidur NREM. Tidur REM adalah 

tahapan tidur yang sangat aktif. Pola napas dan denyut jantung tidak  teratur dan 

tidak terjadi pembentukan keringat. Kadang-kadang timbul twitching (berkedut) 

pada tangan, kaki, atau muka, dan pada laki-laki dapat timbul ereksi pada periode 

tidur REM. Walaupun ada aktivitas demikian orang masih tidur lelap dan sulit 

untuk dibangunkan. Sebagian besar anggota gerak tetap lemah dan rileks. Tahap 

tidur ini diduga berperan dalam memulihkan pikiran, menjernihkan rasa kuatir dan 

daya ingat dan mempertahankan fungsi sel –sel otak. 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidur 

Kualitas dan kuantitas tidur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kualitas 

tersebut dapat menunjukkan adanya kemampuan individu untuk tidur dan 

memperoleh jumlah istirahat sesuai dengan kebutuhannya.  

Menurut (Wartonah dan Tarwoto, 2010), faktor-faktor yang mempengaruhi 

tidur yaitu sebagai berikut: 

1) Penyakit 

Seseorang yang mengalami sakit memerlukan waktu tidur lebih banyak dari 

normal. Namun demikian, keadaan sakit menjadikan klieen kurang tidur atau 

tidak dapat tidur. Misalnya pada pasien dengan hipertensi, ganguan pernapasan 

seperti asma, bronchitis, dan penyakit persyarafan. 

2) Lingkungan  

Klien yang biasanya tidur pada lingkungan yang tenang dan nyaman, 

kemudian terjadi perubahan suasana seperti gaduh maka akan menghambat 

tidurnya. 
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3) Motivasi 

Motivasi dapat mempengaruhi tidur dan dapat menimbulkan keinginan untuk 

tetap bangun dan waspada menahan kantuk. 

4) Kelelahan 

Kelelahan dapat memperpendek periode pertama dari tahap REM. 

5) Kecemasan 

Pada keadaan cemas seseorang makan meningkatkan saraf simpatis sehingga 

mengganggu tidurnya. 

6) Alkohol 

Alkohol menekan REM secara normal, seseorang yang tahan minum alkohol 

dapat mengakibatkan insomnia dan lekas marah. 

7) Obat-obatan 

Beberapa jenis obat yang dapat menimbulkan gangguan tidur antara lain: 

1) Diuretic: menyebabkan insomnia 

2) Antidepresan: menyupresi REM 

3) Kafein: meningkatkan saraf simpatik 

4) Narkotika: menyupresi REM 

 

B. Konsep Asuhan Keperawatan Pada Lansia Hipertensi Dengan Masalah 

Keperawatan Gangguan Pola Tidur 

1. Pengkajian 

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Pada tahap ini 

semua data dikumpulkan secara sistematis guna menentukan kesehatan klien. 

Pengkajian harus dilakukan secara komprehensif terkait dengan aspek biologis, 



23 
 

psikologis, sosial maupun spiritual klien. Tujuan pengkajian adalah untuk 

mengumpulkan informasi dan membuat data dasar klien (Carpenito, 2009).  

Menurut (Aspiani, 2015), data dasar pengkajian pada klien hipetensi 

a. Data biografi 

Nama, alamat, umur, pekerjaan, tanggal masuk rumah sakit , nama 

penanggung jawab dan catatan kedatangan 

b. Riwayat kesehatan 

1) Keluhan utama 

Keluhan utama klien datang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan 

2) Riwayat kesehatan sekarang 

Keluhan klien yang dirasakan saat dilakukan pengkajian 

3) Riwayat kesehatan dahulu 

Riwayat kesehatan terdahulu biasanya penyakit hipertensi adalah penyakit 

yang sudah lama dialami oleh klien dan biasanya dilakukan pengkajian tentang 

riwayat minum obat klien. 

4) Riwayat kesehatan keluarga 

Riwayat kesehatan keluarga adalah mengkaji riwayat keluarga apakah ada 

yang menderita penyakit yang sama. 

c. Data dasar pengkajian 

1) Aktivitas/istirahat 

a) Gejala : kelemahan, letih, napas pendek, gaya hidup monoton. 

b) Tanda: frekuensi jantung meningkat, perubahan irama jantung, takipnea 

2) Sirkulasi 
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a) Gejala: riwayat hipertensi, arterosklerosis, penyakit jantung coroner/katup dan 

penyakit serebrovaskuler dan episode palpitasi 

b) Tanda: peningkatan tekanan darah, nadi denyutan jelas dari karotis, jugularis, 

radialis, takikardia, murmur stenosis valvular, distensi vena jugularis, kulit pucat, 

sianosis, suhu dingin (vasokontriksi perifer) dan pengisisan kapiler mungkin 

lambat/tertunda 

3) Integritas ego 

a) Gejala: riwayat perubahan kepribadian, ansietas, faktor stress multiple 

(hubungan, keuangan, yang berkaitan dengan pekerjaan).  

b) Tanda: letupan suasana hati, gelisah, penyempitan perhatian, tangisan 

meledak, otot muka tegang, menghela napas, peningkatan pola bicara. 

4) Eliminasi 

Gejala: gangguan ginjal saat ini (seperti obstruksi) atau riwayat penyakit ginjal 

pada masa lalu. 

5) Makanan/cairan 

a) Gejala: makanan yang disukai dan mencakup makanan tinggi garam, serta 

lemak kolesterol, mual, muntah dan perubahan berat badan saat ini 

(meningkat/turun) 

b) Tanda: berat badan normal/obesitas, adanya edema, glikosuria 

6) Neurosensory 

a) Gejala: Keluhan pening/pusing, berdenyut, sakit kepala, suboksipital (terjadi 

saat bangun dan menghilang secara spontan setelah beberapa jam) dan gangguang 

penglihatan (diplopia, penglihatan kabur, epistaksis) 
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b) Tanda: status mental, perubahan keterjagaan, orientasi, pola/isi bicara, efek, 

proses piker dan penurunan kekuatan genggaman tangan 

7) Nyeri/ketidaknyamanan 

Gejala: angina (penyakit arteri coroner/keterlibatan jantung), sakit kepala 

8) Pernapasan 

a) Gejala: dispnea yang berkaiatan dari aktivitas/kerja, takipnea, ortopnea, 

dyspnea , batuk dengan/tanpa pembentukan sputum dan riwayat merokok 

b) Tanda: distress pernapasan/penggunaan otot aksesori pernapasan, bunyi napas 

tambahan (crakles/mengi) dan sianosis 

9) Keamanan  

Gejala: gangguan koordinasi/cara berjalan, hipotensi postural 

10) Pembelajaran/penyuluhan 

Gejala: faktor resiko keluarga: hipertensi, arterosklerosis, penyakit jantung, 

diabetes mellitus dan faktor lain, seperti orang Afrika-Amerika, Asia Tenggara, 

penggunaan pil KB atau hormone lain, penggunaan alkohol/obat. 

11) Cara penghitungan dengan quisioner PSQI (Pirtzburg Sleep Quality Index). 

Dalam penelitian gangguan pola tidur quisioner yang digunakan adalah PSQI 

(Pirtzburg Sleep Quality Index). Skala Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

versi bahasa Indonesia ini terdiri dari 9 pertanyaan. Pada variabel ini 

menggunakan skala ordinal dengan skor keseluruhan dari Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI) adalah 0 sampai dengan nilai 21 yang diperoleh dari 7 

komponen penilaian diantaranya kualitas tidur secara subjektif (subjective sleep 

quality), waktu yang diperlukan untuk memulai tidur (sleep latency), lamanya 

waktu tidur (sleep duration), efisiensi tidur 25 (habitual sleep efficiency), 
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gangguan tidur yang sering dialami pada malam hari (sleep disturbance), 

penggunaan obat untuk membantu tidur (using medication), dan gangguan tidur 

yang sering dialami pada siang hari (daytime disfunction). (Curcio et al, 2012)  

Apabila semakin tinggi skor yang didapatkan, maka akan semakin buruk 

kualitas tidur seseorang. Keuntungan dari PSQI ini adalah memiliki nilai validitas 

dan reliabilitas tinggi. Namun ada juga kekurangan dari kuesioneir PSQI ini yaitu 

dalam pengisian memerlukan pendampingan untuk mengurangi kesulitan 

respoden saat mengisi kuesioner. Masing- masing komponen mempunyai rentang 

skor 0 – 3 dengan 0 = tidak pernah dalam sebulan terakhir, 1 = 1 kali seminggu, 2 

= 2 kali seminggu dan 3 = lebih dari 3 kali seminggu. Skor dari ketujuh komponen 

tersebut dijumlahkan menjadi 1 (satu) skor global dengan kisaran nilai 0 – 21. 

Ada dua interpretasi pada PSQI versi bahasa Indonesia ini adalah kualitas tidur 

baik jika skor ≤ 5 dan kualitas tidur buruk jika skor > 5. (Curcio, 2012; Contreras, 

2014; Vicens, 2014) 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan merupakan keputusan klinik tentang respon individu, 

keluarga dan masyarakat tentang masalah kesehatan aktual atau potensial, dimana 

berdasarkan pendidikan dan pengalamannya, perawat secara akuntabilitas dapat 

mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga, 

menurunkan, membatasi, mencegah dan merubah status kesehatan klien 

(Herdman, 2012). Diagnosa keperawatan menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 

2016) dalam buku Standar Diagnosis keperawatan Indonesia yaitu gangguan pola 

tidur 
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Diagnosa keperawatan yang dapat diangkat dari gangguan pola tidur 

diantaranya  yaitu sebagai berikut: 

a. Insomnia berhubungan dengan ketidaknyamanan fisik dan mengantuk. 

b. Gangguan pola tidur berhubungan dengan kerusakan transfer oksigen, 

gangguan metabolisme, kerusakan eliminasi, pengaruh obat, imobilisasi, 

nyeri, dan lingkungan yang mengganggu. 

c. Cemas berhubungan dengan ketidak mampuan untuk tidur, henti napas saat 

tidur, (sleep apnea) dan ketidak mampuan mengawasi perilaku. 

d. Koping individu tidak efektif berhubungan dengan insomnia. 

e. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan henti napas saat tidur. 

f. Gangguan konsep diri berhubungan dengan penyimpangan tidur hipersomia. 

(Wartonah dan Tarwoto, 2010) 

3. Intervensi Keperawatan 

Perencanaan keperawatan pada masalah gangguan pola tidur yaitu 

peningkatan kualitas tidur. Tujuan yang diharapkan penurunan kecemasan, 

peningkatan kenyamanan, level nyeri menururn, istirahat, dan pola tidur yang 

adekuat. Dengan kriteria hasil, jumlah tidur dalam batas normal 6-8 jam/hari dan 

perasaan segar setelah tidur atau istirahat (Nurif dan Kusuma, 2015).  

Tujuan dan kriteria hasil menurut (Moorhead, Johnson, Maas, 2013) adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Rencana KeperawatanPada Lansia Hipertensi dengan Gangguan  

Pola Tidur di Wilayah Kerja UPT Kesmas  

Sukawati 1 Gianyar Tahun 2019 
 

No.  Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria Hasil 

(NOC) 

  Intervensi (NIC) 

1 2 3 4 

1 Gangguan 

pola tidur 

1. Melaporkan istirahat 

tidur malam yang 

optimal 

2. Rasa ngantuk klien 

pada siang hari 

berkurang 

3. Klien dapat tidur 

nyenyak 

4. Jumlah jam tidur klien 

6-8 jam perhari 

5. Frekuensi terbangun di 

malam hari berkurang 

6. Klien melakukan 

tindakan-tindakan yang 

mempercepat tidur 

7. Perasaan segar setelah 

tidur atau istirahat 

8. Tanda-tanda vital 

dalam batas normal 

NIC 

1. Lakukan pengkajian 

masalah gangguan 

tidur 

klien,karakteristik dan 

penyebab kurang tidur 

2. Monitor tanda-tanda 

vital klien 

3. Kurangi kebisingan, 

atur cahaya lampu 

yang redup 

4. Batasi intake cairan 

pada malam hari, 

terutama yang  

mngandung kafein 

5. Anjurkan klien untuk 

tidur dengan posisi 

yang nyaman seperti 

posisi sim 

6. Anjurkan klien untuk 

tidak tidur pada siang 

hari 

Lakukan akupresure 

dan beri air rebusan 

daun salam  

Sumber: Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis & NANDA NIC-

NOC ((Moorhead, Johnson, Maas, 2013). 
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4. Implementasi 

Implementasi adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan asuhan 

keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu klien 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan yang harus dimiliki perawat 

pada tahap implementasi adalah kemampuan komunikasi yang efektif, 

kemampuan untuk menciptakan hubungan saling percaya dan saling bantu, 

kemampuan melakukan teknik psikomotor, kemampuan melakukan observasi 

sistematis, kemampuan memberikan pendidikan kesehatan, kemampuan advokasi, 

dan kemampuan evaluasi (Asmadi, 2008). 

Intervensi keperawatan berlangsung dalam tiga tahap. Fase pertama 

merupakan fase persiapan yang mencakup pengetahuan tentang validasi rencana, 

implementasi rencana, persiapan klien dan keluarga. Fase kedua merupakan 

puncak implementasi keperawatan  yang berorientasi pada tujuan. Pada fase ini, 

perawat menyimpulkan data yang dihubungkan dengan reaksi klien. Fase ketiga 

merupakan terminasi perawat-klien setelah implementasi keperawatan selesai 

dilakukan (Asmadi, 2008). 

5. Evaluasi 

Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan 

perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir yang teramati dan 

tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan. Evaluasi dilakukan 

secara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. 

Jika hasil evaluasi menunjukkan tercapainya tujuan dan kriteria hasil, klien bisa 

keluar dari siklus proses keperawatan. Jika sebaliknya, klien akan masuk kembali 
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ke dalam siklus tersebut mulai dari pengkajian ulang (reassessment) (Asmadi, 

2008). 

Evaluasi terbagi atas dua jenis, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 

Evaluasi formatif berfokus pada aktivitas proses keperawatan dan hasil tindakan 

keperawatan. Evaluasi formatif ini dilakukan segera setelah perawat 

mengimplementasikan rencana keperawatan guna menilai keefektifan tindakan 

keperawatan yang telah dilaksanakan. Penurunan evaluasi formatif ini meliputi 

empat komponen yang dikenal dengan istilah SOAP, yakni subjektif (data berupa 

keluhan klien), objektif (data hasil pemeriksaan), analisis data (perbandingan data 

dengan teori), dan perencanaan (Asmadi, 2008). 

Ada tiga kemungkinan hasil evaluasi yang terkait dengan pencapaian tujuan 

keperawatan  

a. Tujuan tercapai jika klien menunjukan perubahan sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan. 

b. Tujuan tercapai sebagaian atau klien masih dalam proses pencapaian tujuan 

jika klien menunjukan perubahan pada sebagian kriteria yang telah ditetapkan. 

c. Tujuan tidak tercapai jika klien hanya menunjukan sedikit perubahan dan 

tidak ada kemajuan sama sekali serta dapat timbul masalah baru. 

 

 

 

 

 

 


