
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Konsep Dasar Pemberian Edukasi Kesehatan Terhadap Ketidakpatuhan 

Program Pengobatan pada Lansia Hipertensi 

1. Hipertensi 

a. Pengertian hipertensi 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan 

darah dalam pembuluh arteri secara terus-menerus lebih dari satu periode. 

Hipertensi dapat menambah beban kerja jantung dan arteri, bila berlanjut dapat 

menimbulkan kerusakan jantung dan pembuluh darah. Hipertensi juga dapat 

diartikan sebagai tekanan darah sitolik ≥140 mmHg dan tekanan darah diastolik 

≥90 mmHg. Pada lansia hipertensi diartikan sebagai tekanan darah sistolik 160 

mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg. Hipertensi adalah penyebab utama dari 

gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Hipertensi disebut sebagai pembunuh 

diam-diam dikarenakan orang dengan hipertensi sering tidak menapakkan 

gejala. Begitu penyakit ini diderita, tekanan darah pasien harus dipantau dengan 

interval teratur (Udjianti, 2010) 

b. Etiologi hipertensi 

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dapat dibagi menjadi dua golongan, 

yaitu: 

1) Hipertensi esensial atau hipertensi primer  

Hipertensi esensial atau hipertensi primer adalah 90% dari seluruh kasus 

hipertensi yaitu hipertensi esensial yang diartikan sebagai peningkatan tekanan 

darah yang tidak diketahui penyebabnya (idiopatik). Beberapa faktor yang 
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diduga berkaitan dengan berkembangnya hipertensi esensial adalah sebagai 

berikut  

a) Genetik: individu yang memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi berisiko 

tinggi untuk mendapatkan penyakit ini. 

b) Jenis kelamin dan usia: laki-laki berusia 35-50 tahun dan wanita pasca-

menopause berisiko tinggi mengalami hipertensi.  

Semakin bertambahnya usia, kemungkinan seseorang menderita hipertensi 

juga semakin besar (Sutanto, 2010) 

c) Diet: mengonsumsi diet tinggi garam atau lemak secara langsung dapat 

berhubungan dengan perkembangan hipertensi  

d) Berat badan: obesitas (>25% di atas BB ideal) dapat dikaitkan dengan 

berkembangnya hipertensi  

e) Gaya hidup: merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol dapat 

meningkatkan tekanan darah, bila gaya hidup terus menetap seperti itu. 

2) Hipertensi sekunder  

Hipertensi sekunder adalah 10% dari seluruh kasus hipertensi yaitu 

hipertensi esensial yang diartikan sebagai peningkatan tekanan darah karena 

suatu kondisi yang ada sebelumnya seperti penyakit ginjal atau gangguan tiroid. 

Faktor pencetus dari hipertensi sekunder antara lain : penggunaan kontrasepsi 

oral, coarctation aorta, neurogenik (tumor otak, ensefalitis, gangguan 

psikiatris), kehamilan, peningkatan volume intravaskular, luka bakar, dan stres 

(Udjianti, 2010) 
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c. Patofisiologis hipertensi 

Mekanisme yang mengontrol kontraksi dan relaksasi pembuluh darah 

terletak dipusat vasomotor pada medulla di otak. Dari pusat vasomotor ini 

bermula jaras saraf simpatis, yang berlanjut kebawah di korda spinalis dan keluar 

dari kolumna medulla spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. 

Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk implus yang bergerak 

ke bawah 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, di mana dengan dilepaskannya norepinefrin 

mengakibatkan konstriksi pembuluh darah. Berbagai faktor, seperti kecemasan 

dan ketakutan dapat mempengaruhi respons pembuluh darah terhadap rangsang 

vasokonstiktor. Klien dengan hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, 

meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut dapat terjadi. 

Pada saat bersamaan ketika sistem saraf simpatis merangsang pembuluh 

darah sebagai respons 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 vasokonstriktor 

pembuluh darah. Vasokonstriksi yang mengakibatkan penurunan aliran darah ke 

ginjal, menyebabkan pelepasan renin. 

Renin yang dilepaskan merangsang pembentukan angiotensin I yang 

kemudian diubah menjadi angiotensin II, vasokonstriktor kuat, yang pada 

akhirnya merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini 

menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan 



9 

 

peningkatan volume intravaskuler, semua faktor tersebut cenderung 

mencetuskan hipertensi (Padila, 2013). 

d. Tanda dan gejala hipertensi 

Biasanya tanda-tanda dan peringatan untuk hipertensi dan sering disebut 

“silent killer”. Pada kasus hipertensi berat, gejala yang dialami klien antara lain, 

sakit kepala (rasa berat di tengkuk), nyeri sekitar kepala dan leher, palpitasi, 

kelelahan, nausea, vomiting, ansietas, keringat berlebihan, tremor otot, nyeri 

dada, epistaksis, pandangan kabur atau ganda, tinnitus (telinga berdenging), 

serta kesulitan tidur (Muttaqin, 2014) 

e. Penatalaksanaan hipertensi 

Tujuan deteksi dan penatalaksanaan hipertensi adalah menurunkan risiko 

penyakit kardiovaskular dan mortalitas serta morbiditas yang berkaitan. Tujuan 

terapi adalah mencapai dan mempertahankan tekanan sistolik di bawah 140 

mmHg dan tekanan distolik dibawah 90 mmHg dan mengontrol faktor risiko. 

Hal ini dapat dilakukan melalui modifikasi gaya hidup, pola makan atau dengan 

obat antihipertensi (Mansjoer, 2002). 

Penatalaksanaan medis yang diterapkan pada penderita hipertensi adalah 

dengan menggunakan terapi oksigen, pemantauan hemodinamik, pemantauan 

jantung, dan obat-obatan. Penatalaksanaan pengobatan secara non-farmakologis, 

antara lain, edukasi kesehatan, terapi akupresur, relaksasi napas dalam, 

pengaturan diet (rendah garam, diet tinggi kalium, diet kaya buah dan sayur), 

diet rendah kolesterol, penurunan berat badan, olahraga, dan memperbaiki gaya 

hidup yang kurang sehat) (Padila, 2013) 
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2. Edukasi kesehatan 

a. Pengertian 

 

Edukasi kesehatan atau disebut juga dengan pendidikan kesehatan adalah 

segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, 

kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh 

pelaku pendidikan. Hasil yang diharapkan dari edukasi kesehatan adalah perilaku 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang kondusif (Notoadmjo s., 

2012) 

b. Tujuan dan manfaat 

Tujuan dan manfaat edukasi kesehatan secara umum yaitu untuk merubah 

perilaku individu dan masyarakat dalam bidang kesehatan. Selain hal tersebut, 

tujuan dan manfaat edukasi kesehatan adalah:  

1) Menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat.  

2) Menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan 

kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat.   

3) Mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan 

kesehatan yang ada.  

4) Agar penderita (masyarakat) memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada 

kesehatan (dirinya).  

5)  sakit, mencegah berkembangnya sakit menjadi parah dan mencegah penyakit 

menular.  

6) Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi pribadi, keluarga dan 

masyarakat umum sehingga dapat memberikan dampak yang bermakna 

terhadap derajat kesehatan masyarakat.  
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7) Meningkatkan pengertian terhadap pencegahan dan pengobatan terhadap 

berbagai penyakit yang disebabkan oleh perubahan gaya hidup dan perilaku 

sehat sehingga angka kesakitan terhadap pe nyakit tersebut berkurang 

(Soekidjo, 2012) 

c. Sasaran 

Menurut Susilo (2011), menyatakan dalam pelaksanaan edukasi kesehatan 

terdapat 3 (tiga) jenis sasaran, yaitu: 

1) Sasaran primer 

 Sasaran primer (utama) upaya pendidikan kesehatan sesungguhnya 

adalah pasien, individu sehat dan keluarga (rumah tangga) sebagai komponen 

dari masyarakat. 

2) Sasaran sekunder 

Sasaran sekunder adalah para pemuka masyarakat, baik pemuka informal 

(misalnya pemuka agama dan pemuka adat) maupun pemuka formal (misalnya 

petugas kesehatan dan pejabat pemerintahan), organisasi kemasyarakatan dan 

media massa. 

3) Sasaran tersier 

Sasaran tersier adalah para pembuat kebijakan publik berupa peraturan 

perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya yang 

berkaitan serta fasilitator atau penyedia sumber daya. 
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3. Lanjut usia (Lansia) 

a. Pengertian  

Lansia merupakan seseorang yang sudah berusia 60 tahun atau lebih, yang 

tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun 

sosial secara maksimal (Nugroho, 2010). 

b. Batasan-batasan lanjut usia 

 Menurut Nugroho (2010), batasan-batasan lanjut usia yaitu sebagai berikut: 

1) Usia pertengahan (middle age) yaitu 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) terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada 

lansia adalah: 

1) Perubahan fisik 

 Yang mengalami perubahan fisik, yaitu sel, sistem persarafan, sistem 

pendengaran, sistem penglihatan, sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem 

pencernaan sistem reproduksi, sistem endokrin, dan sistem musculoskeletal. 

2) Perubahan mental 

 Perubahan mental pada lansia berkaitan dengan dua hal yaitu kenangan dan 

intelegensi.  

3) Perubahan psikososial 
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 Pensiunan di masa lansia yang mengalami kehilangan finansial, kehilangan 

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

perubahan cara hidup, penyakit kronik, dan kemampuan, gangguan gizi akibat 

kehilangan jabatan dn 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 berkurannya kemampuan neuro sendori yang secara efisien memberikan 

sinyal deteksi, lokasi dan identifikasi sentuhan atau tekanan pada kulit. 

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 
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ketika tidur karena kendala fisik dan juga lebih sensitif terhadap pemaparan cahaya. 

Gangguan pola tidur yang biasa dialami lansia seperti insomnia. 

4. Konsep ketidakpatuhan pengobatan 

a. Pengertian  

 Ketidakpatuhan merupakan perilaku individu dan atau pemberi asuhan 

tidak mengikuti rencana perawatan atau pengobatan yang disepakati dengan tenaga 

kesehatann, sehingga menyebabkan hasil perawatan atau pengobatan tidak efektif 

(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

 Menurut Kozier (2009), kepatuhan pengobatan adalah perilaku individu 

seperti meminum obat, mematuhi diet, atau melakukan perubahan gaya hidup 

sesuai dengan anjuran terapi kesehatan. Perawat dilarang menggunakan diagnosis 

ketidakpatuhan untuk menggambarkan individu yang membuat keputusan-

termaklum (inform choice) mandiri untuk tidak berpartisipasi (Carpenito-Moyet, 

2012) 

 Pada klien hipertensi ketidakpatuhan terhadap program pengobatan adalah 

suatu keadaan pemberian asuhan yang gagal dalam promosi kesehatan dan rencana 

terapeutik yang telah disepakati oleh individu (dan atau keluarga dan atau 

komunitas) dengan tenaga profesional kesehatan sehingga mengakibatkan hasil 

yang secara klinis tidak efektif atau hasil yang sebagian tidak efektif dalam hal ini 

penurunan tekanan darah klien (Bulechek, 2015). 

b. Penyebab ketidakpatuhan terhadap program pengobatan  

Menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016) penyebab ketidakpatuhan 

yaitu: 

1) Disabilitas (misalnya penurunan daya ingat, defisit sensorik/motorik) 
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2) Efek samping program perawatan/pengobatan 

3) Beban pembiayaan perawatan/pengobatan 

4) Lingkungan tidak terapeutik 

5) Program terapi kompleks dan/atau lama 

6) Hambatan mengakses pelayanan kesehatan (misalnya gangguan mobilisasi, 

masalah transportasi, ketiadaan orang merawat anak di rumah, cuaca tidak 

menentu) 

7) Program terapi tidak ditaggung asuransi 

8) Ketidakadekuatan pemahaman (sekunder akibat defisit kognitif, kecemasan, 

gangguan penglihatan/pendengaran, kelelahan, kurang motivasi). 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap pengobatan pada 

lansia hipertensi 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam pengobatan 

digolongkan menjadi 4 bagian menurut Neil Niven (2012) antara lain: 

1) Pemahaman tentang instruksi 

 Seseorang bisa berperilaku tidak patuh terhadap instruksi jika terjadi salah 

paham terhadap instruksi yang diberikan. Ditemukan sekitar 60% responden yang 

diwawancara setelah bertemu dengan dokter salah mengerti tentang instruksi yang 

diberikan padanya. Hal ini diakibatkan oleh kegagalan professional kesehatan 

dalam memberikan informasi yang lengkap, penggunaan istilah-istilah medis dan 

diwawancara setelah bertemu dengan dokter salah mengerti tentang instruksi yang 

diberikan padanya. Hal ini diakibatkan oleh kegagalan professional kesehatan 

dalam memberikan informasi yang lengkap, penggunaan istilah-istilah medis dan 

memberikan banyak instruksi yang harus diingatkan penderita. 
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2) Kualitas interaksi 

 Kualitas interaksi antara professional kesehatan dan pasien merupakan 

bagian yang penting dalam menentukan derajat kepatuhan. 

3) Isolasi sosial dan keluarga 

 Keluarga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan 

nilai keyakinan dan nilai kesehatan individu serta dapat juga menentukan 

keyakinan dan nilai kesehatan individu serta dapat juga menentukan tentang 

program pengobatan yang dapat mereka terima. 

4) Keyakinan, sikap, dan kepribadian 

 Neil Niven (2012), telah membuat suatu usulan bahwa model keyakinan 

kesehatan berguna untuk memperkirakan adanya ketidakpatuhan, mereka 

menggunakan model ini dalam sebuah penelitian untuk memperkirakan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan pasien hemodialisa kronis, 50 orang gagal ginjal 

kronis tahap akhir yang harus mematuhi pengobatan yang kompleks, meliputi diet, 

pembatasan cairan, pengobatan dan analisa. Mereka diwawancarai tentang 

keyakinan kesehatan mereka menggunakan suatu model dan menemukan bahwa 

pengukuran dari tiap-tiap model tersebut sangat berguna sebagai peramal dari 

kepatuhan terhadap pengobatan. 

d. Tanda dan gejala ketidakpatuhan terhadap pengobatan pada hipertensi 

Berikut ini merupakan tanda dan gejala mayor pada ketidakpatuhan terhadap 

pengobatan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016) 

1) Tanda dan gejala mayor 

a) Subjektif 

(1) Menolak menjalani perawatan atau pengobatan 
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(2) Menolak mengikuti anjuran. 

b) Objektif 

(1) Perilaku tidak mengikuti program perawatan atau pengobatan 

(2) Perilaku tidak menjalankan anjuran 

2) Tanda dan gejala minor 

a) Subjektif 

(tidak tersedia) 

b) Objektif 

(1) Tampak tanda atau gejala penyakit atau masalah kesehatan masih ada atau 

meningkat 

(2) Tampak komplikasi penyakit atau masalah kesehatan menetap atau 

meningkat. 

e. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap program pengobatan pada hipertensi 

 Menurut Suhardjono (2011), dampak dari ketidakpatuhan terhadap 

pengobatan pada penyakit hipertensi dapat menyebabkan komplikasi seperti 

kerusakan organ meliputi otak, karena hipertensi yang tidak terkontrol dapat 

meningkatkan risiko stroke kemudian kerusakan pada jantung, hipertensi 

meningkatkan beban kerja jantung yang akan menyebabkan pembesaran jantung, 

sehingga meningkatkan risiko gagal jantung dan serangan jantung. Ketidakpatuhan 

program pengobatan juga sangat berpengaruh pada program pengobatan anti 

hipertensi (seperti amlodipine, captopril, dll) kesembuhannya menjadi terhambat, 

peningkatan biaya karena putus obat. Drop out atau kegagalan dalam pengobatan 

yang sering terjadi karena lamanya proses pengobatan untuk penyakit hipertensi 
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yang menyebabkan penderita harus mengikuti ulang program pengobatan dan 

resistensi obat. 

f. Hasil ukur ketidakpatuhan terhadap program pengobatan 

 Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran kuisioner skala Gutman. 

Skala pengukuran ini akan didapatkan jawaban yang tegas yaitu ya atau tidak, benar 

atau salah, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, dan lain-lain. Bila 

pertanyaan yang jawaban benar diberi nilai 1 dan salah diberi nilai 0. Hasil 

pengukuran skor dikonversikan dalam presentase maka dapat dijabarkan untuk 

jawaban benar skor 1 = 1 x 100% = 100% dan salah diberi skor 0 = 0 x 100% = 0 

% (Nursalam, 2017). Hasil ukur yang digunakan pada ketidakpatuhan terhadap 

program pengobatan pada pasien hipertensi dapat diklasifikasi sebagai berikut: 

1) Kepatuhan dalam pengobatan sangat baik (jika skor 81-100%) 

2) Kepatuhan dalam pengobatan baik (jika skor 61-80%) 

3) Kepatuhan dalam pengobatan cukup (jika skor 41-60%) 

4) Kepatuhan dalam pengobatan kurang (jika skor 21-40%) 

5) Kepatuhan dalam pengobatan sangat kurang (jika skor <20%) 

g. Cara-cara mengurangi ketidakpatuhan terhadap program pengobatan pada 

hipertensi 

 Menurut Niven (2012), perawat dapat mengusulkan rencana untuk 

mengatasi ketidakpatuhan klien antara lain: 

1) Mengembangkan tujuan dari ketidakpatuhan 

 Pemicu ketidakpatuhan dikarenakan jangka waktu yang cukup lama serta 

paksaan dari tenaga kesehatan yang menghasilkan efek negatif pada klien sehingga 

awal mula klien mempunyai sikap patuh bisa berubah menjadi tidak patuh. 
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2) Perilaku sehat 

 Perilaku sehat sangat dipengaruhi oleh kebiasaan, sehingga perlu 

dikembangkan suatu strategi yang bukan hanya untuk mengubah perilaku, tetapi 

juga untuk mempertahankan perubahan tersebut. Kontrol diri, evaluasi diri dan 

penghargaan terhadap diri sendiri harus dilakukan dengan kesadaran diri. 

Modifikasi perilaku harus dilakukan antara klien dengan pemberi pelayanan 

kesehatan agar terciptanya perilaku sehat. 

3) Dukungan sosial 

 Dukungan sosial dari anggota keluarga dan sahabat dalam bentuk waktu, 

motivasi dan uang merupakan faktor penting dalam kepatuhan klien. Contohnya 

tidak memiliki pengasuh, tidak ada transportasi, anggota keluarga sakit. Keluarga 

dan teman dapat menghilangkan perilaku ketidaktaatan dan sebagai pendukung 

untuk mencapai kepatuhan. 

B. Konsep Asuhan Keperawatan Pemberian Edukasi Kesehatan Terhadap 

Ketidakpatuhan Program Pengobatan pada Lansia Hipertensi 

1. Pengkajian 

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

adalah: 

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 ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan 
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2) Riwayat kesehatan sekarang 

Keluhan klien yang dirasakn saat melakukan pengkajian 

3) Riwayat kesehatan terdahulu 

Penyakit hipertensi adalah penyakit yang sudah lama dialami oleh klien dan 

dilakukan pengkajian tentang riwayat minum obat klien 

4) Riwayat kesehatan keluarga 

Mengkaji riwayat keluarga apakah ada yang menderita riwayat penyakit 

yang sama 

c. Data fisiologis 

Respirasi, nutrisi atau cairan, eliminasi, aktifitas atau istirahat, 

neurosensory, reproduksi atau seksualitas, psikologi, perilaku, relasional dan 

lingkungan. Pada klien dengan ketidakpatuhan dalam katagori perilaku, sub 

katagori penyuluhan dan pembelajaran perawat harus mengkaji data tanda dari 

gejala mayor dan minor yang sudah tercantum dalam buku Standar Diagnosis 

Keperawatan Indonesia (2016), yaitu: 

1) Tanda dan gejala mayor 

a) Subjektif 

(1) Menolak menjalani perawatan atau pengobatan 

(2) Menolak mengikuti anjuran. 

b) Objektif 

(1) Perilaku tidak mengikuti program perawatan atau pengobatan 

(2) Perilaku tidak menjalankan anjuran 

2) Tanda dan gejala minor 

a) Subjektif 
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(tidak tersedia) 

b) Objektif 

(1) Tampak tanda atau gejala penyakit atau masalah kesehatan masih ada atau 

meningkat 

(2) Tampak komplikasi penyakit atau masalah kesehatan menetap atau 

meningkat. 

Selain data di atas dalam melakukan pengkajian pada klien dengan 

ketidakpatuhan, hal yang terpenting harus dikaji adalah penyebab 

ketidakpatuhannya, menurut (Taylor & Ralph, 2010) meliputi: 

1) Usia 

2) Sumber, meliputi penghasilan, bantuan public, sumber-sumber keuangan yang 

lain 

3) Ada tidaknya asuransi kesehatan 

4) Status pekerjaan 

5) Tingkat pendidikan 

6) Kecakapan berbahasa 

7) Lokasi tempat tinggal 

8) Pembayaran penanggungan, peralatan, dan layanan. 

2. Diagnosis keperawatan 

 Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respons 

klien terhadapa masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik 

yang berlangung actual maupun potensial. Diagnosis keperawatan yang muncul 

pada lansia hipertensi adalah ketidakpatuhan program pengobatan dengan 

memberikan edukasi kesehatan, dimana ketidakpatuhan merupakan Perilaku 
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individu dan/atau pemberi asuhan tidak mengikuti rencana perawatan/pengobatan 

yang disepakti dengan tenaga kesehatan, sehingga menyebabkan hasil 

perawatan/pengobatan tidak efektif (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

Tabel 1  

Diagnosis Keperawatan Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Edukasi 

Kesehatan Terhadap Ketidakpatuhan Program Pengobatan pada Lansia Hipertensi 

 

Diagnosis 

Keperawatan 

Etiologi Gejala & Tanda 

1 2 3 

Ketidakpatuhan 

Kategori:  

Perilaku 

Sub Kategori:  

Penyuluhan dan 

Pembelajaran 

Definisi:  

Perilaku individu 

dan/atau pemberi 

asuhan tidak 

mengikuti 

rencana 

perawatan/ 

pengobatan yang 

disepakati dengan 

tenaga kesehatan, 

sehingga 

menyebabkan hasil 

perawatan/pengob

atan tidak efektif 

 

Disabilitas 

(mis.penurunan daya 

ingat, defisit 

sensorik/motorik) 

Efek samping program 

perawatan/pengobatan 

Beban pembiayaan program 

perawatan/pengobatan 

Lingkungan tidak terapeutik 

Program terapi kompleks 

dan/atau lama 

Hambatan mengakses 

pelayanan kesehatan (mis. 

Gangguan mobilisasi, 

masalah transportasi, 

Ketiadaan orang merawat 

anak di rumah, cuaca 

tidak menentu) 

Program terapi tidak 

ditanggung asuransi 

Ketidakadekuatan 

pemahaman (sekunder 

akibat defisit kognitif, 

kecemasan, gangguan 

penglihatan/pendengaran, 

kelelahan, kurang motivasi) 

Mayor 

Subjektif 

Menolak menjalani 

perawatan/pengobatan 

Menolak mengikuti anjuran 

Objektif 

Perilaku tidak mengikuti 

program 

Perilaku tidak enjalankan 

anjuran 

Minor 

Subjektif 

(tidak tersedia) 

Objektif 

Tampak tanda/gejala 

penyakit/masalah kesehatan 

masih ada atau meningkat 

Tampak komplikasi 

penyakit/masalah kesehatan 

menetap atau meningkat 

 

    
(Sumber : PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, 2016). 

3. Intervensi  

 Perencanaan adalah fase proses keperawatan yang penuh dengan 

pertimbangan yang sistematis dan mencakup pembuatan keputusan dan 
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penyelesaian masalah untuk membuat intervensi keperawatan (Koizer, 2011). 

Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang 

didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk menapai luaran (outcome) 

yang diharapkan. Komponen intervensi keperawatan terdiri atas tiga, yaitu label, 

definisi, dan tindakan. Label merupakan nama dari intervensi yang menjadi kata 

kunci untuk memperoleh informasi terkait intervensi tersebut, terdapat 18 

deskriptor pada label intervensi keperawatan, yaitu dukungan, edukasi, kolaborasi, 

konseling, konsultasi, latihan, manajemen, peantauan, pemberian, pemeriksaan, 

pencegahan, pengontrolan, perawatan, promosi, rujukan resusitasi, skrinning, dan 

terapi. Definisi merupakan komponen yang menjelaskan makna dari label 

intervensi keperawatan. Tindakan merupakan rangkaian aktivitas yang dikerjakan 

oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Tindakan pada 

intervensi keperawatan terdiri dari empat komponen, meliputi tindakan observasi, 

tindakan terapeutik, tindakan edukasi, dan tindakan kolaborasi (Tim Pokja SIKI 

DPP PPNI, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2  

Intervensi Keperawatan Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Edukasi 

Kesehatan Terhadap Ketidakpatuhan Program Pengobatan pada Lansia Hipertensi 

 

Diagnosis 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Intervensi 
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1 2 3 

Ketidakpatuhan 

berhubungan dengan 

Program terapi 

kompleks dan/atau 

lama ditandai dengan 

Menolak menjalani 

perawatn/ 

pengobatan, menolak 

mengikuti anjuran, 

perilaku tidak 

mengikuti program 

perawatan/ 

pengobatan, perilaku 

tidak menjalankan 

anjuran 

SLKI 

Kriteria hasil : 

a Verbalisasi 

kemauan 

mematuhi program 

perawatan atau 

pengobatan 

meningkat 

b Verbalisasi 

mengikuti anjuran 

meningkat 

c Risiko komplikasi 

penyakit/ 

masalah kesehatan 

menurun 

d Perilaku mengikuti 

program 

perawatan/ 

pengobatan 

membaik 

e Perilaku 

menjalankan 

anjuran membaik 

f Tanda dan gejala 

penyakit membaik 

SIKI 

Dukungan kepatuhan 

program pengobatan 

a Identifikasi kepatuhan 

menjalani program 

pengobatan 

b Buat komitmen menjalani 

program pengobatan 

dengan baik 

c Informasikan program 

pengobatan yang harus 

dijalani dan manfaat 

yang akan diperoleh jika 

teratur menjalani 

program pengobatan 

(edukasi) 

d Anjurkan pasien dan 

keluarga melakukan 

konsultasi ke pelayanan 

terdekat 

 

 
(Sumber : PPNI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, 2018 & PPNI, Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia, 2018). 

 

4. Implementasi  

Implementasi adalah tahap ke empat dari proses keperawatan yang 

merupakan pelaksanaan rencana keperawatan yang dilakukan oleh perawat 

(Dermawan, 2012). Perawat memberi dan memantau terapi non farmakologi 

kepada klien dengan ketidakpatuhan program pengobatan agar kepatuhan klien 

dalam pengobatan hipertensi dapat meningkat, diharapkan bekerja sama dengan 

keluarga klien dalam melakukan pelaksanaan agar tercapainya tujuan dan kriteria 

hasil yang sudah di buat dalam intervensi. Terapi non farmakologis yang digunakan 

perawat adalah pemberian edukasi kesehatan. 
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5. Evaluasi 

Evaluasi keperawatan merupakan fase akhir dalam proses keperawatan 

(Kozier, 2011). Evaluasi dapat berupa evaluasi struktur, proses, dan hasil. Evaluasi 

terdiri dari evalusi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yaitu 

menghasilkan umpan balik selama program berlangsung, sedangkan evaluasi 

sumatif dilakukan setelah program selesai dan mendapatkan informasi efektif 

pengambilan keputusan (Deswani, 2011). Dalam perumusan evaluasi keperawatan 

menggunakan empat komponen yang dikenal dengan istilah SOAP (subjektif, 

objektif, assessment, planning) (Achjar, 2012). Adapun komponen SOAP yaitu S 

(subjektif) dimana perawat menemui keluhan yang dikatakan pasien setelah 

dilakukan tindakan keperawatan, O (objektif) adalah data yang didapat berdasarkan 

hasil pengukuran atau observasi perawat secara langsung pada pasien dan yang 

dirasakan setelah tindakan keperawatan, A (assessment) adalah interpretasi dari 

data subjektif dan objektif, P (planning) adalah perencanaan keperawatan yang 

akan dilanjutkan, dihentikan, dimodifikasi, atau ditambah dari rencana tindakan 

keperawatan yang telah ditentukan saat melakukan intervensi keperawatan 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


