
BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Pasien Hipertensi

dengan Ansietas

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau ikatan antara konsep

satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti (Setiadi, 2013).

Adapun kerangka konsep dalam penulisan ini adalah

1. Pohon Masalah

: Jenis keterangan

: Tidak diteliti

: Diteliti

Sumber (Yuli aspiani, 2015) (Andra & Yessie, 2013)
Gambar 1 kerangka konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Hipertensi
dengan Ansietas di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar.
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Sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah, lalu medulla adrenal

menyebabkan terjadinya vasokontriksi yang mengakibatkan menurunnya aliran

darah ke ginjal. (Yuli aspiani, 2015) Ginjal kemudian melepaskan renin,

dilanjutkan dengan pembentukan angiotensin I, angiotensin I memicu

terbentuknya angiotensin II menyebabkan vasokontriksi menjadi kuat. Dengan

meningkatnya vasokontriksi maka terbentuklah hormone aldosteron yang

menyebabkan retensi natrium, inilah yang dapat mengakibatkan timbulnya

hipertensi. (Andra & Yessie, 2013) Berbagai faktor kecemasan dan ketakutan

dapat memengaruhi proses peningkatan tekanan darah. Penyebab dari ansietas

pada pasien hipertensi adalah faktor keturunan (temperament mudah teragitasi

sejak lahir), kurang terapajan informasi, krisis situasional. (SDKI/PPNI, 2016)

Dampak yang akan diakibatkan jika ansietas pada pasien hipertensi tidak

ditangani adalah Peningkatkan risiko stroke, meningkatnya beban kerja jantung.

Asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada pasien hipertensi dengan

ansietas, terdiri dari pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan

keperawatan, pelaksanaan keperawatan, dan evaluasi keperawatan.(Lingga, 2012)

2. Alur Penelitian

Alur piker dalam penelitian ini menggunakan proses keperawatan yang terdiri

dari lima tahap yaitu, tahap pengkajian diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi. Dari tahap pengumpulan data merumuskan diagnosa, perencanaan

keperawatan, pelaksanaan keperawatan berdasarkan perencanaan yang telah

ditetapkan, dan mengevaluasi respon pasien terhadap tindakan yang telah

dilakukan. Penelitian ini lebih berfokus kepada diagnosa, Implementasi, dan
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evaluasi keperawatan, dimana penulis mengobservasi diagnosa yang telah

ditetapkan.

.

Keterangan:

: Tidak diteliti

: Ditelit

Sumber (Yuli aspiani, 2015) (Andra & Yessie, 2013) (SDKI/PPNI, 2016) (Bulechek et
al., 2013) (Elizabeth, 2013)
Gambar 2 Alur Penelitian Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Hipertensi
dengan Ansietas di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat dan nilai dari orang,

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011).

Dalam penulisan ini akan diteliti satu variabel yaitu, Gambaran Asuhan
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Keperawatan pada Pasien Hipertensi dengan Ansietas di UPT Kesmas Sukawati

1 Gianyar.

2. Definisi Operasional

Difinisi Operasional adalahm penjelasan semua variable dan istilah yang akan

digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah

pembaca dalam mengartikan makna penelitian. Definisi operasional tentang

fokus studi adalah sebagai berikut :

tabel 2
Definisi operasional  tentang fokus studi mengenaigambaran asuhan keperawatan pada

pasien hipertensi dengan ansietas di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar

No Variable Definisi operasional Alat

Ukur

Skala Ukur

1 2 3 4 5

1 Gangguan

Ansietas

Suatu bentuk pelayanan

keperawatan kepada

pasien untuk menurunkan

ansietas dengan proses

keperawatan yang terdiri

dari pengkajian, diagnosa

keperawatan,

perencanaan/implementasi

dan evaluasi.

Lembar

observasi

Ordinal

a. Tidak ada Ansietas skor : <14

b. Ansietas ringan skor 14-20

c. Ansietas sedang skor 21-27

d. Ansietas berat skor 28-41

e. Ansietas berat sekali skor 42-56
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1 2 3 4 5

2 Pasien

hipertensi

Tekanan darah tinggi atau

meningkatnya tekanan

pada pembuluh darah

arteri yang terjadi

sewaktu-waktu.

Sphygmo

manomete

r

Nominal

Normal:

Sistolik: <130mmhg

Diastolik:

<85mmhg

Hipertensi:

Sistolik:

140 s/d ≥ 210 mmhg

Diastolik:

90 s/d ≥ 120 mmhg


