
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Teori Koping Individu Tidak Efektif Pada Lansia Hipertensi 

1. Lansia 

a. Definisi lansia 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia (lansia) 

adalah seseorang yang telah mencapai usia diatas 60 tahun (Putriandri, 2016). 

b. Batasan umur lansia 

Batasan lansia menurut WHO ada empat yaitu  usia pertengahan (middle 

age) kelompok usia 45 sampai dengan 59 tahun,  lansia (elderly) usia antara 60 

sampai dengan 74 tahun, lansia tua (old) usia antara 75 sampai dengan 90 tahun, 

dan usia sangat tua (very old) usia diatas 90 tahun (Notoatmodjo, 2010). Menurut 

Badan Statistik Pusat (2017) lansia di Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok 

umur 60-69 tahun (lansia muda), kelompok umur 70-79 tahun (lansia madya) dan 

kelompok usia 80 tahun ke atas (lansia tua). 

c. Proses menua 

Menurut Nugroho (2008), proses menua diartikan sebagai suatu proses 

menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki 

diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat 

bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang di derita. Proses 

menua merupakan suatu proses fisiologis yang berlangsung  perlahan-lahan dan 

efeknya berlainan pada tiap individu. Memasuki usia tua banyak mengalami 
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kemunduran misalnya kemunduran fisik yang ditandai dengan kulit keriput karena 

berkurangnya bantalan lemak, gigi mulai ompong, aktivitas menjadi lambat, nafsu 

makan berkurang dan kondisi yang lain juga mengalami kemunduran. 

d. Klasifikasi lansia 

Klasifikasi Lansia Menurut Maryam (2008) dalam (Lisnawati, 2018), 

mengemukakan lima klasifikasi pada lansia antara lain : 

1) Pra lansia adalah Seseorang yang berusia 45-59 tahun 

2) Lansia adalah Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih 

3) Lansia resiko tinggi adalah seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih/ 

seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan 

4) Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan 

dan/atau kegiatan yang masih dapat menghasilkan barang/ jasa 

5) Lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, 

sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain 

e. Perubahan-perubahan yang terjadi sama lansia 

Widyanto (2014) mengatakan, bertambahnya usia pada lansia 

menyebabkan lansia mengalami berbagai macam perubahan yang sifatnya 

biologis, seperti : 

1) Perubahan fungsi biologis 

a) Perubahan penampilan fisik 

b) Perubahan sistem sensori 

c) Penuaan pada otak 

d) Perubahan sistem musculoskeletal 

e) Perubahan pola tidur 
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f) Perubahan fungsi seksual dan reproduktif 

2) Perubahan fungsi kognitif 

3) Perubahan fungsi psikososial 

2. Hipertensi 

a. Definisi hipertensi 

Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dengan 

tekanan sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastolic di atas 90 mmHg 

(Aspiani, 2015). Menurut Putriandri (2016), tekanan darah tinggi atau hipertensi 

merupakan penyakit yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah melebihi 

normal. Hipertensi adalah keadaan dimana terjadinya peningkatan tekanan sistol 

lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastol lebih dari 90 mmHg (Lisnawati, 2018). 

b. Klasifikasi hipertensi 

Join nation comitten on detection evolution and treatment of high blood 

pressure, badan penelitian hipertensi di Amerika Serikat, menentukan batasan 

tekanan darah yang berbeda. Pada laporan JPC-V, tekanan darah pada orang 

dewasa berusia 18 tahun diklasifikasikan sebagai berikut. 

Tabel 1 

Klasifikasi Derajat Hipertensi Berdasarkan JPC-V AS 
 

No Kriteria 

Tekanan Darah 

Sistolik Diastolik 

1 2 3 4 

1.  

2.  

Normal 

Perbatasan (high normal)  

<130 

130-139 

<85 

85-89 
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1 2 3 4 

3.  Hipertensi 

Derajat 1 : ringan 

Derajat 2 : sedang  

Derajat 3 : berat 

Derajat 4 : sangat berat 

140-159 

160-179 

180-209 

≥210 

90-99 

100-109 

110-119 

≥120 

(Sumber : Aspiani, dalam buku ASuhan Keperawatan Klien Gangguan Kardiovaskuler, 2015) 

c. Etiologi hipertensi 

Menurut Aspiani (2015), pada umumnya hipertensi tidak mempunyai 

penyebab yang spesifik. Hipertensi terjadi sebagai respons peningkatan curah 

jantung atau peningkatan tekanan perifer. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang 

memengaruhi terjadinya hipertensi : 

1) Genetik : respons neurologi terhadap stress atau kelainan ekskresi atau 

transport Na. 

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

tekanan darah meningkat. 

3) Stress karena lingkungan 

4) Hilangnya elastisitas jaringan dan arterosklerosis pada orang tua serta 

pelebaran pembuluh darah. 

d. Tanda dan gejala 

Aspiani (2015), menyebutkan 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: 
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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 

e. Patofisiologi 

Menurut Aspiani (2015), mekanisme yang mengontrol kontriksi dan 

relaksasi pembuluh darah terletak dipusat vasomotor pada medulla diotak. Dari 

pusat vasomotor ini bermula jaras saraf simpatis, yang berlanjut ke bawah 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 

norepinefrine mengakibatkan kontriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti 

kecemasan dan ketakutan dapat memengaruhi respons pembuluh darah terhadap 

rangsang vasokonstiktor. Klien dengan hipertensi sangat sensitive terhadap 

neropinefrin, meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut dapat 

terjadi. 

Pada saat bersamaan ketika sistem saraf simpatis merangsang pembuluh 

darah sebagai responsrangsang 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 vasokonstriktor pembuluh 
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darah. Vasokonstriksi yang mengakibatkan penurunan aliran darah ke ginjal, 

menyebabkan pelepasan renini. 

Rennin yang dilepaskan merangsang pembentukan angiotensin I yang 

kemudian diubah menjadi angiotensin II, vasokonstriktor kuat, yang pada 

akhirnya merangsangsekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormone ini 

menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan 

peningkatan volume intravaskuler. Semua faktor tersebut cenderung mencetuskan 

hipertensi. 

f. Komplikasi 

Aspiani (2015), mengatakan bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi 

jika tidak diobati dan di tanggulangi maka dalam jangka waktu yang panjang 

dapat menyebabkan kerusakan arteri didalam tubuh sampai organ yang mendapat 

suplai darah dari arteri tersebut, komplikasi yang paling sering dipengaruhi 

hipertensi antara lain : 

1) Stroke 

Stroke dapat terjadi akibat hemoragi akibat tekanan darah tinggi di otak, 

atau akibat embolus yang terlepas dari pembuluh, selain daerah otak yang terpajan 

tekanan tinggi. Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronis apabila arteri yang 

memperdarahi otak mengalami hipertrofi dan penebalan, sehingga aliran darah ke 

otak yang diperdarahi berkurang. Arteri otak yang mengalami arterosklerosis 

dapat melemah sehingga meningkatkan kemungkinan terbentuknya aneurisma. 

2) Infark miokard 

Infark miokard dapat terjadi apabila arteri koroner yang 

arterosklerotiktidak dapat menyuplai cukup oksigen ke miokardium atau apabila 
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terbentuk thrombus yang menghambat aliran darah melewati pembuluhdarah. 

Pada hipertensi kronis dan hipertrofi ventrikel, kebutuhan oksigen miokardium 

mungkin tidak dapat dipenuhi dan dapat terjadi iskemiajantung yang 

menyebabkan infark. Demikian juga, hipertrofi ventrikel dapat menyebabkan 

perubahan waktu hantaran listrik melintasi ventrikel sehingga disritmia, hipoksia 

jantung, dan peningkatan risiko pembentukan bekuan. 

3) Gagal ginjal 

Gagal ginjal dapat terjadi karena kerusakan progresif akibat tekanan tinggi 

pada kapiler glomerulus ginjal. Dengan rusaknya glomerulus, aliran darah ke 

nefron akan terganggu dan dapat berlanjut menjadi hipoksik dan kematian. 

Dengan rusaknya membrane glomerulus, proteinakan keluar melalui urine 

sehingga tekanan osmotic koloid plasma berkurang dan menyebabkan edema, 

yang sering dijumpai pada hipertensi kronis. 

4) Ensefalopati 

Ensefalopati (kerusakan otak) dapat terjadi, terutama pada 

hipertensimaligna (hipertensi yang meningkat cepat dan berbahaya). Tekanan 

yang sangat tinggi pada kelainan ini menyebabkan peningkatan tekanan kapiler 

dan mendorong cairan ke ruang interstisial di seluruh susunan saraf pusat. Neuron 

disekitarnya kolapsdan terjadi koma serta kematian. 

5) Kejang  

Kejang dapat terjadi pada wanita preeklampsia. 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. 
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g. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan hipertensi adalah menurunkan risiko penyakit 

kardiovaskuler dan mortalitas serta morbiditas yang berkaitan yang bertujuan 

mencapai dan mempertehankan tekanan sistolik di bawah 140 mmHg dan tekanan 

diastolik di bawah 90 mmHg dan mengontrol faktor risiko (Aspiani, 2015). 

1) Penatalaksanaan faktor risiko hipertensi dengan cara non-farmakologis 

Aspiani (2015), menyatakan beberapa penatalaksanaan faktor risiko 

hipertensi dengan cara non-farmakologis, antara lain :. 

a) Pengaturan diet 

Berbagai studi menunjukkan bahwa diet dan gaya hidup sehat dan/atau 

dengan obat-obatan yang menurunkan gejala gagal jantung dan dapat 

memperbaiki keadaan hipertrofi ventrikel kiri. 

Beberapa diet yang dianjurkan antara lain : 

(1) Rendah garam 

Diet rendah gaaram dapat menurunkantekanan darah pada klien hipertensi. 

Dengan pengurangan konsumsi garam dapat mengurangistimulasi sistem rennin-

angiotensin sehingga sangat berpotensi sebagai anti hipertensi. Jumlah asupan 

natrium yang dianjurkan 50-mmol atau setara dengan 3-6gram garam per hari 

(2) Diet tingkat kalium 

Diet tinggi kalium, dapat menurunkan tekanan darah tetapi mekanismenya 

belum jelas. Pemberian kalium secara intravena dapat menyebabkan vasodilatasi, 

yang dipercaya dimediasi oleh oksida nitrat pada dinding vaskular. 

(3) Diet kaya buah dan sayur. 

(4) Diet rendah kolesterol sebagai pencegah terjadinya jantung koroner. 
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b) Penurunan berat badan 

Mengatasi obesitas, pada sebagian orang dengan cara menurunkan berat 

badan mengurangi tekanan  darah kemungkinan dengan mengurangi beban kerja 

jantung dan volume sekuncup.pada beberapa studi menunjukkan bahwa obesitas 

behubungan dengan kejadian hipertensi dan hipertrofi ventrikel kiri. Jadi, 

penurunan berat badan adalah hal yang sangan efektif untuk menurunkan tekanan 

darah.Penurunan berat badan (1kg/minggu) sangat dianjurkan.Penurunan berat 

badan dengan menggunakan obat-obatan perlu menjadi perhatian khususnya 

karena obat penurun berat badan yang terjual bebas mengandung simpatomimetik, 

sehingga dapat meningkatkan tekanan darah, memperburuk angina atau gejala 

gagal jantung dan terjadinya eksaserbasi aritmia. 

c) Olahraga 

Olahraga teratur seperti berjalan, lari, berenang, bersepeda bermanfaat 

untuk menurunkan tekanan darah dan memperbaiki keadaan jantung.Olahraga 

isotonik dapat juga meningkatkan fungsi endotel, vasodilatasi perifer, dan 

mengurangi katakolamin plasma.Olahraga teratur selama 30 menit sebanyak 3-4 

kali dalam satu minggu sangat dianjurkan untuk menurunkan tekanan darah. 

Olahraga meningkatkan kadar HDL, yang dapat mengurangi terbentuknya 

arteriosklerosis akibat hipertensi. 

d) Memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat 

Berhenti merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol, penting untuk 

mengurangi efek jangka panjang hipertensi karenan asap rokok  diketahui 

menurunkan aliran darah ke berbagai organ dan dapat meningkatkan kerja 

jantung. 
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2) Penatalaksanaan faktor risiko hipertensi dengan cara medis 

Arif Muttaqin (2014) menyebutkan obat-obat antihipertensi dapat 

digunakan sebagai obat tunggal atau dicampur dengan obat lain. Klasifikasi obat 

antihipertensi dibagi menjadi  lima kategori berikut ini : 

a) Diuretik (Hidroklorotiazid) 

Hidroklorotiazid adalah diuretic yang paling sering diresepkan untuk 

mengobati hipertensi ringan. Hidroklorotiazid dapat diberikan sendiri pada 

penderita hipertensi ringan atau penderita yang baru. Banyak obat antihipertensi 

dapat menyebabkan retensi cairan. Oleh karena itu, sering kali diuretic diberi 

bersama antihipertensi. 

Penghambat adrenergik beta sering kali disebut penghambat beta (beta 

blocker), di gunakan sebagai obat antihipertensi tahap I atau dikombinasikan 

dengan diuretik dalam pendekatan tahap II untuk mengobati hipertensi. 

Penghambat beta juga di gunakan sebagai antiangina dan antidisritma. 

b) Menekan simpatetik (simpatolitik) 

Penghambat adrenergik yang bekerja di sentral simpatolitik. Penghambat 

adrenergik alfa, dan penghambat neuron adrenergik diklasifikasikan sebagai 

penekan simpatetik, atau simpatolitik.  

(1) Simpatolitik yang bekerja di pusat 

Golongan obat Penghambat Adrenergik-Alfa ini memblok reseptor 

adrenergik alfa I, sehingga menyebabkan vasodilatasi dan penurunan tekanan 

darah. 
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(2) Penghambat adrenergik-alfa 

Penghambat alfa yang lebih kuat, yaitu: fentolamin, fenoksibenzamin, dan 

tolazim. Terutama digunakan untuk krisis hipertensi dan hipertensi berat yang 

disebabkan oleh tumor medulla adrenal (feokromositoma). Prazosin, terazosin, 

dan diksazosin (penghambat adrenergik alfa selektif) terutama digunakan untuk 

menurunkan tekanan darah.  

Obat-obat ini, seperti simpatolitik yang bekerja di pusat, menyebabkan 

retensi natrium dan air dengan edema, dan sering kali diberikan diuretic untuk 

menurunkan akumulasi cairan di tungkai. Pemakaian prazosin, terazosin, atau 

dosazosin sebagai obat tunggal diklasifikasikan sebagai terapi tahap II, tetapi jika 

ditambah diuretic menjadi tahap III. 

(3) Penghambat neuron adrenergik (simpatolitik yang bekerja perifer) 

Penghambat neuron adrenergik merupakan obat antihipertensi kuat yang 

menghambat norepinefrin dari ujung saraf simpatis, sehingga pelepasan 

norepinefrin menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan baik curah jantung maupun 

tahanan vaskuler perifer menurun. Reserpin dan guanetidin (dua obat yang paling 

kuat), digunakan untuk mengendalikan hipertensi berat. Hipotensi ortostatik 

merupakan efek samping yang sering terjadi. Klien harus dinasehati untuk bangkit 

perlahan-lahan dari posisi berbaring atau dari posisi duduk. Obat-obat dalam 

kelompok ini dapat menyebabkan retensi natrium dan air. Obat-obat ini 

dikelompokkan sebagai obat-obat tahap IV dan dapat digunakan sendiri atau 

bersama-sama dengan diuretic untuk mengurangi edema perifer.  
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c) Vasodilator arteriol langsung 

Vasilidator yang bekerja langsung adalah obat tahap III yang bekerja 

dengan merelaksasikan otot-otot polos daripembuluh darah terutama arteri, 

sehingga menyebabkan vasodilatasi. Dengan terjadinya vasodilatasi, tekanan 

darah akan turun dan natrium serta air tertahan, sehingga terjadi edema perifer. 

Diuretik dapat diberikan bersama-sama dengan vasodilator yang bekerja langsung 

untuk mengurangi edema. Refleks takikardia disebabkan oleh vasodilatasi dan 

menurunnya tekanan darah. 

Penghambat beta sering kali diberikan bersama-sama dengan vasodilator 

srteriol untuk menurunkan denyut jantung, hal ini untuk melawan refleks 

takikardia. Dua dari vasodilator yang bekerja langsung adalah hidralazin dan 

minoksidil. Obat ini digunakan untuk pengobatan hipertensi yang sedang dan 

berat. Nitropusid dan diazoksid diresepkan untuk hipertensi akut yang darurat. 

Kedua obat terakhir ini merupakan vasodilator kuat yang dengan cepat 

menurunkan tekanan darah. Nitropusid bekerja pada pembuluh darah arteri dan 

vena. Sedangkan diazoksid bekerja hanya pada pembuluh darah arteri. 

d) Antagonis angiotensin 

Obat dalam golongan ini menghambat enzim pengubah angiotensin (ACE) 

yang nantinya akan menghambat pembentukan angiottensin II (vasokonstriktor) 

dan menghambat pelepasan aldosteron. Aldosteron meningatkan retensi natrium 

dan ekskresi kalium. Jika aldosteron dihambat, natrium diekskresikan bersama-

sama dengan air. Katopril, enalapril, dan lisinopril adalah ketiga antagonis 

angiotensin. Obat-obat ini digunakan pada klien yang mempunyai kadar rennin 

serum yang tinggi. 
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e) Penghambat saluran kalsium 

Penghambat saluran kalsium menurunkan kontraksi otot polos jantungatau 

arteri jantung dengan mengintervensi influx kalsium yang dibutuhkan untuk 

kontraksi. Sebagian penghambat sakuran kalsium bersifat lebih spesifik untuk 

saluran lambat kalsium otot jantung; sebagian yang lebih spesifik untuk saluran 

kalsium otot polos vaskular. Dengan demikian, berbagai penyekat kalsium 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menurunkan kecepatan denyut 

jantung, volume sekuncup, dan TPR. 

3. Koping 

a. Definisi 

Koping merupakan respon individu terhadap situasi yang mengancam 

dirinya baik fisik maupun psikologis (Rasmun, 2004).  

b. Klasifikasi mekanisme koping 

Mekanisme koping individu menurut Carpenito (2001), terdiri dari 

mekanisme koping konstruktif (adaptif) dan mekanisme destruktif (maladaptif) 

(Heriani, 2010). 

1) Mekanisme koping adaptif misalnya, mencari dukungan spiritual (berdoa), 

berbicara dengan orang lain, teman dan keluarga tentang masalah yang 

dihadapi, melakukan latihan fisik misalnya olahraga untuk mengurangi 

ketegangan, membuat bebagai alternatif kegiatan dan tindakan untuk 

mengurangi situasi (melakukan hobi, dan lain-lain serta mengambil pelajaran 

dari peristiwa atau pengalaman masa lalu). Penggunaan koping konstruktif 

membuat individu akan mencapai keadaan yang seimbang antara tingkat 

fungsi dalam memelihara atau memperkuat integritas kesehatan fisik dan 
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psikologis (Keliat, Panjaitan & Helena, 2006). Seseorang yang menggunakan 

mekanisme koping adaptif dengan melakukan hal-hal yang positif dapat 

membantu untuk mengatasi masalah yang dialaminya baik penyakit fisik 

maupun masalah psikologis. 

2) Mekanisme koping destruktif (maladaptif) misalnya menggunakan alkohol 

atau obat-obatan (obat penenang), melamun atau menyendiri, merokok, sering 

menangis dan sering tidur. Penggunaan koping destruktif atau negative dapat 

menimbulkan respon maladaptive yang dikarakteristikkan dengan munculnya 

reaksi mekanisme pertahanan tubuh dan respon verbal (menyangkal, 

proyeksi, regresi, isolasi, supresi, menangis, teriak, memukul, meremas, 

mencerca) (Carpenito, 2001). Hal ini bukan tidak mungkin akan 

mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis individu (Keliat, Panjaitan & 

Helena, 2006). Seseorang yang menggunakan mekanisme koping maladaptif 

dengan melakukan hal-hal yang sifatnya negatif dapat mempengaruhi 

kesehatannya bahkan menimbulkan masalah yang lebih berat terhadap 

penyakitnya. 
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B. Konsep Asuhan Keperawatan Pada Lansia Hipertensi Dengan Koping 

Individu Tidak Efektif 

1. Pengkajian 

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Disini semua 

data dikumpulkan secara sistematis guna menentukan status kesehatan klien saat 

ini. Pengkajian harus dilakukan secara komprehensif terkait dengan aspek 

biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual klien (Asmadi, 2008). 

Menurut  Wijaya & Putri (2013), yang harus dikaji pada klien hipertensi 

yaitu: 

a. Data biografi  

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

penanggung jawab dan catatan kedatangan. 

b. Riwayat kesehatan: 

1) Keluhan utama  

Alasan utama klien datang kerumah sakit atau pelayana kesehatan. 

2) Riwayat kesehatan sekarang  

Keluhan klien yang dirasakan saat melakukan 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. 



23 
 

c. Data fisiologis, menyangkut pengkajian pada respirasi, nutrisi/cairan, 

eliminasi, aktifitas/istirahat, neurosensori, reproduksi/seksualitas, psikologi, 

perilaku, relasional dan lingkungan. Pada lansia dengan koping individu tidak 

efektif, sub katagori penyuluhan dan pembelajaran perawat harus mengkaji 

data, tanda, dan gejala mayor serta minor yang telah tercantum dalam buku 

Standar Diagnosa Keperawatan Republik Indonesia (2016), yaitu :   

1) Tanda dan gejala mayor 

a) Subyektif : klien mengungkapkan tidak mampu mengatasi masalah. 

b) Objektif  : klien tidak mampu memenuhi peran yang diharapkan ( sesuai usia), 

klien menggunakan mekanisme koping yang tidak sesuai. 

2) Tanda dan gejala minor 

a) Subyektif : klien tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, khawatir secara 

kronis. 

b) Obyektif  : penyalagunaan zat, memanipulasi orang lain untuk memenuhi 

keinginannya sendiri, perilaku tidak asertif, partisipasi sosial kurang. 

2. Diagnosa keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang dibuat oleh perawat 

professional yang memberikan gambaran tentang masalah atau status kesehatan 

klien, baik aktul ataupun potensial , yang ditetapkan berdasarkan analisis dan 

interpretasi data hasil pengkajian. Pernyataan diagnose keperawatan harus jelas, 

singkat  dan lugas terkait masalah kesehatan klien berikut penyebabnya yang 

dapat diatasi melalui tindakan keperawatan (Asmadi, 2008). 
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Diagnosa keperawatan menurut PPNI (2016), dalam buku Standar 

Diagnosa Keperawatan Indonesia yaitu koping individu tidak efektif berhubungan 

dengan ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri mengatasi masalah. 

3. Intervensi keperawatan 

Perencanaan merupakan keputusan awal yang memberi arah bagi tujuan 

yang ingin dicapai, hal yang akan dilakukan, termasuk bagaimana, kapan dan 

siapa yang akan melakukan tindakan keperawatan. Karenanya, dalam menyusun 

rencana tindakan keperawatan untuk klien, keluarga dan orang terdekat perlu 

dilibatkan secara maksimal (Asmadi, 2008). Menurut Bulechek dkk (2016) dalam 

buku Nursing Interventions Classification (NIC), intervensi didefinisikan sebagai 

semua penanganan (treatment), yang didasarkan pada penilaian dan keilmuan 

pada tatanan klinik, dimanan perawat melakukan (tindakan) untuk meningkatkan 

hasil (outcome) pasien (klien). Intervensi meliputi penanganan pada kondisi sakit, 

pencegahan kondisi sakit, dan promosi kesehatan. 

Menurut NIC (2016), intervensi untuk klien dengan koping tidak efektif 

sebagai berikut : 

a. Manajemen lingkungan 

Manajemen lingkungan adalah memanipulasi lingkungan pasien untuk 

kepentingan terapi, daya tarik sensorik, dan kesejahteraan psikologi. 

b. Konseling 

Konseling adalah penggunaan proses membantu interaktif yang berfokus 

pada kebutuhan, masalah atau perasaan klien dan untuk meningkatkan atau 

mendukung koping, penyelesaian masalah dan hubungan interpersonal. 
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c. Peningkatan peran 

Peningkatan peran adalah membantu pasien, orang yang penting bagi 

pasien, dan/atau kelurga untuk meningkatkan hubungan dengan mengklarifikasi 

dan menunjang perilaku yang merupakan peran yang khusus. 

d. Peningkatan sistem dukungan 

Peningkatan sistem dukungan adalah fasilitas dukungan bagi pasien oleh 

keluarga, teman-teman, dan masyarakat. 

4. Implementasi keperawatan 

Menurut Asmadi (2008) Implementasi adalah tahap ketika perawat 

mengaplikasikan rencana asuhan keperawatan kedalam bentuk intervensi 

keperawatan guna membantu klien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Perawat melaksanakan dan mendelegasikan tindakan keperawatan untuk 

intervensi yang disusun pada tahap perencanaan dan kemudian mengakhiri tahap 

implementasi dengan mencatat tindakan keperawatan dan respons klien terhadap 

tindakan tersebut (Kozier, Erb, Berman, & Snyder, 2010). 

5. Evaluasi keperawatan 

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 (Asmadi, 2008). 

Evaluasi yang diharapkan dapat dicapai pada klien dengan koping individu 

tidak efektif adalah : 

a. Klien ampu mengungkapkan cara mengatasi masalah 

b. Klien mampu memenuhi peran yang diharapkan (sesuai usia) 
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c. Klien mengetahui mekanisme koping yang sesuai dengan masalah yang 

dihadapi 

d. Klien tidak merasa khawatir berlebih terhadap masalahnya.


