
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau ikatan antara 

konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka ini 

didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang 

didapatkan di bab tinjauan pustaka atau boleh dikatakan oleh penulis merupakan 

ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel 

yang diteliti (Setiadi, 2007). 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

  = Variabel yang diteliti  

  = Variabel yang tidak diteliti 

= Alur pikir 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Konsep Penelitian Gambaran Asuhan Keperawatan pada  

Lansia Hipertensi dengan Gangguan Pola Tidur di UPT  

Kesmas Sukawati I Gianyar Tahun 2019. 
 

Lansia Hipertensi  Gangguan Pola Tidur 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi: 

1. Status kesehatan 

2. Lingkungan 

3. Stres psikologi 

4. Obat-obatan 

5. Gaya hidup 
 

Asuhan 

Keperawatan: 

1. Pengkajian  

2. Diagnosa 

Keperawatan 

3. Intervensi 

Keperawatan  

4. Implementasi 

5. Evaluasi 
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B. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala atribut yang berbentuk apa saja seperti nilai 

dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2011). Dalam penelitian ini akan diteliti satu variabel yaitu gambaran asuhan 

keperawatan pada Pada Lansia Hipertensi Dengan Gangguan Pola Tidur Di 

Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati I Tahun 2019. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang 

akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya 

mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian. Pada definisi 

operasional akan dijelaskan secara padat mengenai unsur penelitian yang meliputi 

bagaimana caranya menentukan variabel dan mengukur suatu variabel (Setiadi, 

2013). 

Tabel 3 

Definisi Operasional Variabel Gambaran Asuhan Keperawatan Lansia  

Hipertensi dengan Gangguan Pola Tidur di Wilayah Kerja UPT  

Kesmas Sukawati 1 Gianyar. 
 

No Variabel Sub Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala Data 

1 2 3 4 5 6 

1 Ganggua

n Pola 

Tidur 

 Ketidakmampuan 

memenuhi kebutuhan tidur, 

baik secara kualitas dan 

kuantitas waktu tidur akibat 

faktor ekternal yang dapat 

menyebabkan 

ketidaknyamanan pada 

seseorang.  

PSQI 

(Pirtzburg 

Sleep Quality 

Index) 

Nominal: 

 Pernah 

 Tidak 

pernah 

 Tidak 

antusias 

 Kecil  

 Sedang 
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1 2 3 4 5 6 

      Besar 

 Sangat 

baik 

 Baik 

 Kurang 

 Sangat 

Kurang 

2 Asuhan 

keperawa

tan pada 

lansia 

hipertens

i 

Pengkajian 

 

 

 

 

 

 

Hasil anamnesa atau 

pemeriksaan yang dilakukan 

pada lansia hipertensi yang 

dilakukan dengan cara 

wawancara, observasi dan 

dokumentasi 

 Alat ukur 

tensi 

 Quisioner 

PSQI 

 Form 

pengkajia

n 

Data 

primer dan 

sekunder 

  Diagnosa 

 

 

 

Masalah keperawatan yang 

diperoleh dari hasil analisis 

data dalam pengkajian pada 

klien hipertensi. Diagnosa 

keperawatan lansia 

hipertensi dengan gangguan 

pola tidur 

Buku Standar 

Diagnosa 

Keperawatan 

Indonesia 

(SDKI) 

 

  Intervensi 

 

Rencana keperawatan yang 

disusun guna mencapai 

tujuan untuk mengatasi 

masalah keperawatan. 

Intervensi yang dilakukan: 

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 

 

 Handscoon 

 Minyak 

zaitun 

 NIC dan 

NOC 
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1 2 3 4 5 6 

   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 

  

  Implementasi 

 

Tindakan keperawatan yang 

dilakukan pada klien 

hipertensi sesuai dengan 

rencana keperawatan yang 

telah dibuat. 

 Handsco

on 

 Minyak 

zaitun 

 

  Evaluasi 

 

Penilaian pasien setelah 

diberikan asuhan 

keperawatan, melihat 

tingkat keberhasilan yang 

telah dicapai sesuai dengan 

kriteria hasil.   Dalam 

membuat evaluasi 

keperwatan yaitu 

mengunakan SOAP, 

subjektif (data berupa 

keluhan klien), objektif 

(data hasil pemeriksaan), 

analisis data (perbandingan 

data dengan teori), dan 

perencanaan 

 Alat ukur 

tensi 

 Lembar 

Observas

i 

 

 


