
 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

1. Pohon Masalah 

Kerangka konsep  merupakan model konseptual yang berkaitan dengan 

bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis 

beberapa factor yang telah dianggap penting untuk masalah, kerangka konsep 

memuat teori, dalil,atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar untuk 

melakukan penelitian (Novita Lusiana, Rika Andriyani, 2015).   

Hipertensi merupakan sebuah kondisi yang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti genetik, stress,gaya hidup tidak sehat, obesitas, kebiasaan 

mengkonsumsi alcohol, makan makanan tinggi lemak dan garam serta kurangnya 

konsumsi serat  (Lili Marliani, 2007). Salah satu hal yang paling berpengaruh 

terhadap kestabilan tekanan darah adalah bagaimana asupan nutrisi penderita, 

maka dalam hal ini sangat dibutuhkan manajemen nutrisi. Hal yang patut 

diperhatikan adalah kesiapan peningkatan nutrisi pada penderita hipertensi, 

kesiapan peningkatan nutrisi adalah pola asupan nutrisi yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan metabolisme dan dapat ditingkatkan (Tim Pokja SDKI DPP 

PPNI, 2017). Melalui kesiapan peningkatan nutrisi ini diharapkan penderita 

hipertensi dapat lebih memperhatikan asupan nutrisinya sehingga hipertensi dapat 

terkontrol. Akibat yang dapat ditimbulkan jika hipertensi tidak terkontrol adalah 

terjadinya komplikasi pada organ-organ vital tubuh seperti gagal jantung, stroke, 

gagal ginjal, hingga kebutaan dan aneurisma (Yahya, 2005).
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Sumber : Lili Marliani, T. (2007). 100 Questions and Answers Hipertensi (1st 

ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

Gambar 1 Kerangka Konsep Asuhan Keperawatan Pasien Hipertensi Dengan 

Kesiapan Peningkatan Nutrisi 
 

2. Alur Penelitian 
 

        Proses keperawatan sendiri terdiri dari lima tahapan yakni, pengkajian, 

diagnose, intervensi/perencanaan, implementasi, dan evaluasi.Pengkajian 

merupakan tahap awal dari proses keperawatan, disini semua data dikumpulkan 

secara sistematis guna menentukan status kesehatan klien saat ini, pengkajian 

Faktor nutrisi yang mempengaruhi 

1. Kurang serat 

2. Konsumsi garam berlebih 

3. Konsumsi lemak berlebih 

4. Konsumsi kafein tinggi 

5. Minum minuman beralkohol 

Merangsang sekresi renin 

Penyempitan pembuluh darah 

perifer 

Hipertensi Kesiapan peningkatan nutrisi 

Dampak jika tekanan darah tidak 

terkendali: 

1. Stroke 

2. Gagal jantung 

3. Serangan jantung  

4. Gagal ginjal 

5. Kerusakan pada mata 

6. Aneurisma 
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harus dilakukan secara komprehensif terkait dengan aspek biologis, psikologis, 

social, maupun spiritual klien (Asmadi, 2008), Diagnosa keperawatan merupakan 

keputusan tentang respon klien tentang masalah kesehatan actual atau potensial, 

sebagai dasar seleksi intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan 

keperawatan sesuai dengan kewenangan perawatan (Harnilawati, 2013), 

Intervensi keperawatan adalah perencanaan tindakan yang ditentukan  dengan 

maksud agar kebutuhan klien terpenuhi secara optimal yang mencakup aspek 

peningkatan, pemeliharaan, dan pemulihan kesehatan dengan mengikutsertakan 

klien (Nursalam, 2008). Implementasi adalah tahap dimana perawat 

mengaplikasikan rencana asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi 

keperawatan guna membantu pasien mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Asmadi, 2008). Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses 

keperawatan yang bertujuan untuk menentukan apakah seluruh proses 

keperawatan sebelumnya sudah berjalan dengan baik dan apakah tindakan yang 

diberikan berhasil atau tidak (Ali, 2009). 

        Penelitian ini berfokus pada proses keperawatan yang diberikan, dimana 

penulis mengobservasi proses pengkajian keperawatan,perumusan 

diagnosa,penyusunan perencanaan, pelaksanaan implementasi dan proses 

evaluasi. 

 

       

 

 

 

 

 

Pengkajian Diagnosa  Perencanaan 

Evaluasi Pelaksanaan 
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Keterangan :  
 

                        : Variabel yang diteliti 

 

                           : Alur pikir 

Gambar 2 Alur Penelitian 

B. Definisi Operasional 

 

        Definisi operasional merupakan pernyataan yang jelas, tepat, dan tidak 

ambigu berdasarkan variabel dan karakteristik yang menyediakan pemahaman 

terpadu terhadap keseluruhan data sebelum dikumpulkan atau sebelum suatu 

metrik dikembangkan (Muhammad Yaumi, 2014) . 

Tabel 1  

Definisi Operasional Asuhan Keperawatan Pasien Hipertensi Dalam Kesiapan 

Pemenuhan Nutrisi 

Variabel  Definisi Operasional Alat ukur Skala Data Sumber Data 

1 2 3 4 5 

Kesiapan 

Peningkatan  

Nutrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya untuk menyediakan dan 

meningkatkan intake nutrisi yang 

seimbang dalam hal penanggualangan 

hipertensi. Dalam hal ini asupan 

nutrisi yang perlu diperhatikan adalah 

jumlah asupan natrium dan lemak 

yang dikonsumsi menurut DASH ( 

Diet Approaches to Stop 

Hypertension). 

Lembar 

observasi 
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 ( sesuai) 

Tidak 

(tidak 

sesuai)  
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