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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lansia 

1. Definisi Lansia 

Lansia (lanjut usia) adalah seseorang yang telah memasuki tahapan 

akhir dari fase kehidupan. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan 

mengalami suatu proses yang disebut Aging Process atau proses 

penuaaan.(Wahyudi, 2008). Menua adalah suatu keadaan yang terjadi di 

dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang 

hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak 

permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah yang 

berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupan yaitu anak, dewasa 

dan tua (Nugroho, 2006 dalam Kholifah, 2016). 

Lansia merupakan tahap akhir dari proses penuaan. Proses menjadi 

tua akan dialami oleh setiap orang. Masa tua merupakan masa hidup 

manusia yang terakhir, dimana pada masa ini seseorang akan mengalami  

kemunduran fisik, mental dan social secara bertahap sehingga tidak dapat 

melakukan tugasnya sehari-hari (tahap penurunan). Penuaan merupakan 

perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan dan 

sel, yang mengalami penurunan kapasitas fungsional. Pada manusia, 

penuaan dihubungkan dengan perubahan degeneratif pada kulit, tulang, 

jantung, pembuluh darah, paru-paru, saraf dan jaringan tubuh lainnya. 

Dengan kemampuan regeneratif yang terbatas, mereka lebih rentan 

terkena berbagai penyakit, sindroma dan kesakitan dibandingkan dengan 

orang dewasa lain (Kholifah, 2016). 



12 
 

 
 

Pada lansia akan mengalami proses hilangnya kemampuan jaringan 

untuk memperbaiki diri secara perlahan sehingga tidak dapat 

mempertahankan tubuh dari infeksi dan tidak mampu memperbaiki 

jaringan yang rusak ( Constantinides, 1994 dalam Sunaryo, et.al, 2106) 

Penggolongan lansia menurut Depkes dikutip dari Aziz (1994) (dalam 

Linda, 2011) menjadi tiga kelompok yakni: 

a. Kelompok lansia dini (55-64 tahun), merupakan kelompok baru 

memasuki lansia. 

b. Kelompok lansia (65 tahun ke atas) 

c. Kelompok lansia resiko tinggi, yaitu lansia yang berusia lebih 

dari 70 tahun. 

Beberapa pendapat ahli dalam Efendi (2009) (dalam Sunaryo, et.al, 

2016) tentang batasan-batasan umur pada lansia sebagai berikut: 

a. Undang-undang nomor 13 tahun 1998 dalam bab 1 pasal 1 ayat 2 

yang berbunyi “ lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 

60 tahun ke atas”. 

b. World Health Organization (WHO), lansia dibagi menjadi 4 

kriteria yaitu usia pertengahan (middle ege) dari umur 45-59 

tahun, lanjut usia (elderly) dari umur 60-74 tahun, lanjut usia (old) 

dari umur 75-90 tahun dan usia sangat tua (very old) ialah umur 

diatas 90 tahun. 

c. Dra. Jos Mas (Psikologi UI) terdapat empat fase, yaitu : fase 

invenstus dari umur 25-40 tahun, fase virilities dari umur 40-55 

tahun, fase prasenium dari umur 55-65 tahun dan fase senium dari 

65 tahun sampai kematian. 
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d. Prof. Dr. Koesoemato Setyonegoro masa lanjut usia (geriatric 

age) dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu young old dari umur 75-75 

tahun, old dari umur 75-80 tahun dan very old 80 tahun keatas. 

2. Proses Penuaan 

Proses penuaan adalah proses dimana umur seseorang bertambah dan 

mengalami perubahan. Semakin bertambahnya umur maka fungsi organ 

juga mengalami penurunan. Banyak factor yang dapat mempengaruhi 

terjadinya penuaan yang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor 

genetik yang melibatkan perbaikan DNA, respon terhadap stres dan 

pertahanan terhadap antioksidan. Selanjutnya faktor lingkungan meliputi 

pemasukan kalori, berbagai macam penyakit dan stres dari luar, misalnya 

radiasi atau bahan-bahan kimiawi. Kedua faktor tersebut akan 

mempengaruhi aktivitas metabolism sel yang menyebabkan stres oksidasi 

sehingga terjadinya kerusakan sel dan terjadinya proses penuaan 

(Sunaryo, et.al, 2016). 

Menurut Maryam, dkk. (2008) (dalam Sunaryo, et.al, 2016) terdapat 

beberapa teori penuaan (aging process) yaitu: 

a. Teori Biologis 

Teori biologis berfokus pada proses fisiologi dalam kehidupan 

seseorang dari lahir sampai meninggal dunia, perubahan yang 

terjadi pada tubuh dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang bersifat 

patologi. Proses menua merupakan terjadinya perubahan struktur 

dan fungsi tubuh selama fase kehidupan. Teori biologis lebih 

menekan pada perubahan struktural sel atau organ tubuh termasuk 

pengaruh agen patologis. 
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b. Teori Psikologi (Psycologic Theories Aging) 

Teori psikologi menjelaskan bagaimana seorang merespon 

perkembangannya. Perkembangan seseorang akan terus berjalan 

walaupun seseorang tersebut telah menua. Teori psikologi terdiri 

dari teori hierarki kebutuhan manusia maslow (maslow’s 

hierarchy of human needs), yaitu tentang kebutuhan dasar 

manusia dari tingkat yang paling rendah (kebutuhan 

biologis/fisiologis/sex, rasa aman, kasih saying dan harga diri) 

sampai tingkat paling tinggi (aktualisasi diri). Teori 

individualisme jung (jung’s theory of individualisme), yaitu sifat 

manusia terbagi menjadi dua, yaitu ekstrover dan introver. Pada 

lansia akan cenderung introver, lebih suka menyendiri. Teori 

delapan tingkat perkembangan erikson (erikson’s eight stages of 

life), yaitu tugas perkembangan terakhir yang harus dicapai 

seseorang adalah ego integrity vs disappear. Apabila seseorang 

mampu mencapai tugas ini maka dia akan berkembang menjadi 

orang yang bijaksana (menerima dirinya apa adanya, merasa hidup 

penuh arti, menjadi lansia yang bertanggung jawab dan 

kehidupannya berhasil). 

c. Teori Kultural 

Teori kultural dikemukakan oleh Blakemore dan Boneham 

(1992) yang menjelaskan bahwa tempat kelahiran seseorang 

berpengaruh pada budaya yang dianutnya. Budaya merupakan 

sikap, perasaan, nilai dan kepercayaan yang terdapat pada suatu 
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daerah dan dianut oleh kaum orang tua. Budaya yang dimiliki 

sejak ia lahir akan selalu dipertahankan sampai tua. 

d. Teori Sosial 

Teori social dikemukakan oleh Lemon (1972) yang meliputi 

teori aktivitas (lansia yang aktif dan memiliki banyak kegiatan 

sosial), teori pembebasan (perubahan usia seseorang 

mengakibatkan seseorang menarik diri dari kehidupan sosialnya) 

dan teori kesinambungan (adanya kesinambungan pada siklus 

kehidupan lansia, lansia tidak diperbolehkan meninggalkan peran 

dalam proses penuaan). 

e. Teori Genetika 

Teori genetika dikemukakan oleh Hayflick (1965) bahwa 

proses penuaan memiliki komponen genetilk. Dilihat dari 

pengamatan bahwa anggota keluarga yang cenderung hidup pada 

umur yang sama dan mereka mempunyai umur yang rata-rata 

sama, tanpa mengikutsertakan meninggal akibat kecelakaan atau 

penyakit. 

f. Teori Rusaknya Sistem Imun Tubuh 

Mutasi yang berulang-ulang mengakibatkan sistem imun 

untuk mengenali dirinya berkurang sehinggal terjadinya kelainan 

pada sel, perubahan ini disebut peristiwa autoimun (Hayflick, 

1965). 

g. Teori Menua Akibat Metabolisme 

Pada zaman dahulu disebut lansia adalah seseorang yang 

botak, kebingungan, pendengaran yang menurun atau disebut 
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dengan “budeg” bungkuk, dan beser atau inkontinensia urin 

(Martono, 2006). 

h. Teori Kejiwaan Sosial 

Teori kejiwaan sosial meliputi activity theory yang 

menyatakan bahwa lansia adalah orang yang aktif dan memiliki 

banyak kegitan social. Continuity theory adalah perubahan yang 

terjadi pada lansia dipengaruhi oleh tipe personality yang 

dimilikinya, dan disengagement theory adalah akibat 

bertambahnya usia seseorang mereka mulai menarik diri dari 

pergaulan. 

3. Faktor –faktor yang Mempengaruhi Proses Penuaan 

a. Hereditas atau ketuaan genetic 

b. Nutrisi atau makanan 

c. Status kesehatan 

d. Pengalamn hidup 

e. Lingkungan 

f. Stress 

4. Perubahan-perubahan Yang Terjadi Pada Lansia 

Semakin berkembangnya umur manusia, terjadi proses penuaan 

secara degeneratif yang akan berdampak pada perubahan-perubahan pada 

diri manusia, tidak hanya perubahan fisik, tetapi juga kognitif, perasaan, 

sosial dan seksual (Azizah dan Lilik, 2011 dalam Kholifah, 2016). 
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a. Perubahan Fisik 

1) Sistem Indra 

Sistem penengaran prebiakusis (gangguan pada pendengaran) 

disebabkan karena hilangnya kemampuan (daya) pendegaran pada 

telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang 

tinggi, suara yang tidak jelas, sulit dimengerti kata-kata, 50% 

terjadi pada usia diatas 60 tahuhn. 

2) Sistem Intergumen 

Kulit pada lansia mengalami atropi, kendur, tidak elastis 

kering dan berkerut. Kulit akan kekurangan cairan sehingga 

menjadi tipis dan bercerak. Kekeringan kulit disebabkan atropi 

glandula sebasea dan glandula sudoritera, timbul pigmen berwarna 

coklat pada kulit dikenal dengan liver spot. 

3) Sistem Muskuloskeletal 

Perubahan sistem muskuloskeletal pada lansia: jaringan 

penghubung (kolagen dan elastin), kartilago, tulang, otot dan 

sendi. Kolagen sebagai pendukung utama kulit, tendon, tulang, 

kartilago dan jaringan pengikat mengalami perubahan menjadi 

bentangan yang tidak teratur. Kartilago: jaringan kartilago pada 

pesendian menjadi lunak dan mengalami granulasi, sehingga 

permukaan sendi menjadi rata.  

Kemampuan kartilago untuk regenerasi berkurang dan 

degenerasi yang terjadi cenderung kearah progresif, 

konsekuensinya kartilago pada persendian menjadi rentan 

terhadap gesekan. Tulang: berkurangnya kepadatan tulang setelah 
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diamati adalah bagian dari penuaan fisiologi, sehingga akan 

mengakibatkan osteoporosis dan lebih lanut akan mengakibatkan 

nyeri, deformitas dan fraktur. Otot: perubahan struktur otot pada 

penuaan sangat bervariasi, penurunan jumlah dan ukuran serabut 

otot, peningkatan jaringan penghubung dan jaringan lemak pada 

otot mengakibatkan efek negatif. Sendi; pada lansia, jaringan ikat 

sekitar sendi seperti tondon, ligament dan fasia mengalami 

penuaan elastisitas. 

4) Sistem Kardiovaskuler 

Perubahan pada sistem kardiovaskuler pada lansia adalah masa 

jantung bertambah, venrikel kiri mengalami hipertropi sehingga 

perenggangan jantung berkurang, kondisi ini terjadi karena 

perubahan jaringan ikat. Perubahan ini disebabkan oleh 

penumpukan llipofusin, klasifikasi SA Node dan jaringan 

konduksi berubah menjadi jaringan ikat. 

5) Sistem Respirasi 

Pada proses penuaan terjadi perubahan jaringan ikat paru, 

kapasitas total paru tetap tetapi volume cadangan paru bertambah 

untuk mengkonvensasi kenaikan ruang paru, udara yang mengalir 

ke paru berkurang. Perubahan pada otot, kartilago dan sendi torak 

mengakibatkan gerakan pernapasan terganggu dan kemampuan 

perenggangan torak berkurang. 

6) Pencernaan dan Metabolisme 

Perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan, seperti 

penurunan produksi sebagai kemunduran fungsi yang nyata karena 
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kehilangan gigi, indra pengecap menurun, rasa lapar menurun 

(kepekaan rasa lapar menurun), liver (hati) makin mengecil dan 

menurunnya tmpat penyimpanan, dan berkurangnya aliran darah. 

7) Sistem Perkemihan 

Pada sistem perkemihgan terjadi perubahan yang signifikan. 

Banyak fungsi yang mengalami kemunduran, contohnya laju 

filtrasi, ekskresi, dan reabsorpsi oleh ginjal. 

8) Sistem Saraf 

Sistem susunan saraf mengalami perubahan anatonim dan 

atropi yang progresif pada serabut saraf lansia. Lansia mengalami 

penurunan koordinasi dan kemampuan dalam melakukan aktifitas 

sehari-hari. 

9) Sistem Reproduksi 

Perubahan sistem reproduksi lansia ditandai dengan menciutnya 

ovary dan uterus. Terjadi atropi payudara. Pada laki-laki masih 

dapat memproduksi spermatozoa, meskipun adanya penurunan 

secara berangsur-angsur. 

b. Perubahan Kognitif 

1) Memory (daya ingat, Ingatan). 

2) IQ (Intellegent Quotient). 

3) Kemampuan Belajar (Learning). 

4) Kemampuan Pemahaman (Comprehension). 

5) Pemecahan Masalah (Problem Solving). 

6) Pengambilan Keputusan (Decision Making). 

7) Kebijaksanaan (Wisdom). 
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8) Kinerja (Performance). 

9) Motivasi. 

c. Perubahan Mental  

Faktor-faktor yang menpengaruhi perubahan mental: 

1) Pertama-tama perubahan fisik, khususnya organ perasa. 

2) Kesehatan umum. 

3) Tingkat pendidikan. 

4) Keturunan (hereditas). 

5) Lingkungan. 

6) Gangguan syaraf panca indera, timbul kebutaan dan ketulian. 

7) Gangguan konsep diri akibat kehilangan jabatan. 

8) Rangkaian dari kehilangan, yaitu kehilangan hubungan dengan 

teman dan family. 

9) Hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik, perubahan terhadap 

gambaran diri, perubahan kensep diri. 

d. Perubahan Spiritual 

Agamam atau kepercayaan makin terintegrasi dalam 

kehidupannya. Lansia semakin matang (mature) dalam kehidupan 

keagamaan, hal ini terlihat dalam berfikir dan bertindak sehari-hari. 

e. Perubahan Psikososial 

Pada umumnya setelah seorang lansia mengalami penurunan 

fungsi kognitif dan psikomotor. Fungsi kognitif meliputi proses 

belajar, persepsi, pemahaman, pengertian, perhatian dan lain-lain 

sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia menjadi makin 

lambat. Sementara fungsi psikomotorik (konatif) meliputi hal-hal 



21 
 

 
 

yang berhubungan dengan dorongan kehendak seperti gerakan, 

tindakan, koordinasi, yang berakibat bahwa lansia menjadi kurang 

cekatan. Penurunan kedua fungsi tersebut, lansia juga mengalami 

perubahan aspek psikososial yang berkaitan dengan keadaan 

kepribadian lansia. Beberapa perubahan tersebut dapat dibedakan 

berdasarkan 5 tipe kepribadian lansia sebagai berikut: 

1) Tipe Kepribadian Konstruktif (Constuction personality), biasanya 

tipe ini tidak banyak mengalami gejolak, ten)ang dan mantap 

sampai sangat tua. 

2) Tipe Kepribadian Mandiri (Independent personality), pada tipe ini 

ada kecenderungan mengalami post powe sindrome, apalagi jika 

pasa masa lansia tidak diisi dengan kegiatan yang dapat 

memberikan otonomi pada dirinya.  

3) Tipe Kepribadian Tergantung (Dependent personality), pada tipe 

ini biasanya sangat dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, apabila 

kehidupan keluarga selalu harmonis maka pada masa lansia tidak 

bergejolak, tetapi jika pasangan hidup meninggal maka pasangan 

yang ditinggalkan akan merana,apalagi jika tidak segera bangkit 

dari kedukaanya. 

4) Tipe Kepribadian Bermusuhan (Hostility personality), pada tipe 

ini setelah memasuki lansia tetap merasa tidak puas dengan 

kehidupannya, banyak keinginan yang kadang-kadang tidak 

diperhitungkan secara seksama sehinggal menyebabkan kondisi 

ekonominya menjadi morat-marit. 
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5) Tipe Kepribadian Kritik Diri (Self hate personalitiy), pada lansia 

tipe ini umumnya terlihat sengsara, karena perilakunya sendiri 

sulit dibantu orang lain atau cenderung membuat susah dirinya. 

5. Posyandu Lansia 

Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat usia 

lanjut di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, yang digerakkan 

oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Posyandu lansia merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah 

melalui pelayanan kesehatan bagi lansia yang penyelenggaraanya melalui 

progam puskesmas dengan melibatkan peran serta para lansia, keluarga, 

tooh masyarakat dan organisasi sosial dalam penyelenggaraannya 

(Sunaryo, et.al, 2016). 

Pelayanan kesehantan dikelompok usia lanjut meliputi pemeriksaan 

kesehatan fisik dan mental emosional. Kartu menuju sehat (KMS) pada 

usia lanjut sebagai alat pencatat dan pemantau untuk mengetahui lebih 

awal penyakit yang diderita (deteksi dini) atau ancaman masalah 

kesehatan yang dihadapi dan mencatat perkembangannya dalam Buku 

Pedoman Pemeliharaan Kesehatan Usia Lanjut atau catatan kondisi 

kesehatan yang lazim digunakan di Puskesmas (Depkes RI, 2003 dalam 

Dalyoko,2010). 

6. Tujuan Poayandu Lansia 

Secara garis besar tujuan pembentukan posyandu lansia dalam Sunaryo, 

et.al (2016) adalah: 

a. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia di masyarakat. 
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b. Mendekatkan pelayanan dan meningkatkan peran serta masyarakat 

dan swasta dalam pelayanan kesehatan disamping meningkatkan 

komunikasi antara masyarakat usia lanjut. 

7. Sasaran Posyandu Lansia 

Sasaran posyandu lansia meliputi sasaran langsung dan tidak 

langsung. Sasaran langsung adalah semua kriteria yang termasuk lansia. 

Dan sasaran tidak langsung adalah keluarga, masyarakat sekitar, 

organisasi sosial, petugas kesehatan dan masyarakat luas (Sunaryo, et.al, 

2016). 

8. Mekanisme Pelayanan Posyandu Lansia 

Pelayanan yang diselenggarakan dalam posyandu lansia menggunakan 

sisitem lima meja, ada juga hanya menggunakan sistem pelayanan tiga 

meja (Sunaryo, et. al2016) 

a. Meja I: pendaftaran lansia, pengukuran dan penimbangan berat badan 

dan tinggi badan. 

b. Meja II: melakukan pencatatan berat badan, tinggi badan, indeks masa 

tubuh (IMT) dan pelayanan kesehatan seperti pengobatan dan rujukan 

kasus. 

c. Meja III: melakukan kegiatan penyuluhan atau konseling. 

9. Kendala Pelaksanaan Posyandu Lansia 

Menurut Erfandi (2008), beberapa kendala yang dihadapi lansia dalam 

mengikuti kegiatan psoyandu antara lain: 

a. Pengetahuan Lansia  

Pengetahuan lansia akan manfaat posyandu ini dapat diperoleh 

dari pengalaman pribadi dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan 
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menghadiri kegiatan posyandu, lansia akan mendapatkan penyuluhan 

tentang bagaimana cara hidup sehat dengan segala keterbatasan atau 

masalah kesehatan yang ada pada mereka. Dengan pengalaman ini, 

pengetahuan lansia akan meninggkatka, yang menjadi dasar 

pembentukan sikap dan dapat mendorong minat atau motivasi mereka 

untuk selalu mengikuti kegiatan posyandu lansia. 

b. Jarak Rumah 

Jarak posyandu yang dekat akan membuat lansia mudah 

menjangkau posyandu tanpa harus mengalami kelelahan fisik karena 

penurunan daya tahan atau kekuatan fisik tubuh. Kemudahan dalam 

menjangkau lokasi posyandu ini berhubungan dengan faktor 

keamanan atau keselamatan bagi lansia. Jika lansia merasa aman atau 

merasa mudah untuk menjangkau lokasi posyandu tanpa harus 

menimbulkan kelelahan atau masalah yang lebih serius, maka hal ini 

dapat mendorong minat atau motivasi lansia untuk mengikuti kegiatan 

posyandu. Dengan demikian, keamanan ini merupakan faktor 

eksternal dari terbentuknya motivasi untuk menghadiri posyandu 

lansia. 

c. Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga berperan dalam mendorong minat atau 

kesediaan lansia untuk mengikuti kegiatan posyandu lansia. Keluarga 

bias menjadi motivator kuat bagi lansia apabila bersedia untuk 

mendampingi atau mengantar lansia ke posyandu, mengingatkan 

lansia jika lupa jadwal posyandu, dan berusaha membantu mengatasi 

segala permasalahan bersama lansia. 



25 
 

 
 

d. Sikap Terhadap Petugas Posyandu 

Penilaian pribadi atau sikap yang baik terhadap petugas merupakan 

dasar atas kesiapan atau kesediaan lansia untuk mengikuti kegiatan 

posyandu. Dengan sikap yang baik tersebut, lansia cenderung untuk 

selalu hadir atau mengikuti kegiatan yang di adakan di posyandu 

lansia. Hal ini dapat dipahami karena sikap seseorang adalah suatu 

cermin kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek. 

B. Hipertensi 

1. Definisi Hipertensi 

Hipertensi atau disebut juga dengan silent killer merupakan penyakit 

yang tidak menular dan sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan 

secara global. Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah 

sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan diastolik ≥ 90 mmHg pada dua kali 

pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan istirahat. 

Definisi lain menyebuktan hipertensi ialah suatu gangguan pada 

pembuluh darah yang mengakkibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang 

dibawa darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya 

(Ratna, 2009 dalam Dalyoko, 2010). 

Hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi merupakann suatu 

keadaan kronis ditandai dengan meningkatnya tekanan darah pada 

pembuluh darah arteri sehingga mengakibatkan jantung memopa dan 

bekerja lebih keras untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Hal ini 

dapat mengganggu, merusak pembuluh darah bahkan dapat menyebabkan 

kematian (Sari, 2017). 
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2. Patofisiologi Hipertensi 

a. Perubahan Pada Pembuluh Darah 

Perubahan yang terjadi pada pembuluh darah berupa adanya 

aterosklerosis yaitu penumpukan plak-plak pada pembuluh darah yang 

menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah dan 

mengurangi elastisitas pembuluh darah. Hal ini dapat menyebabkan 

lumen pada pembuluh darah menyempit sehingga terjadi kelainan 

aliran darah dan terjadinya tekanan darah meningkat (Sari, 2017). 

b. Sistem Renin-Angiotensin 

Proses terjadinya hipertensi atau tekann darah tinggi ialah 

melalui terbentuknya angiotensin II dari angiotensin I oleh 

angiotensin I-converting enzyme (ACE). ACE memegang peran 

fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung 

angiotensinogen yang diproduksi hati. Kemudian oleh hormone, renin 

(diproduksi oleh ginjal) akan diubah menjadi angiotensin I. oleh ACE 

yang terdapat dalam paru-paru, angiotensin I diubah menjadi 

angiotensin II. Angiotensin II itulah yang mempunyai peranan penting 

dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. 

Aksi yang pertama ini ialah meningkatkan sekresi hormon 

antidiuretik (ADH) dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus 

(kelenjar pituitari) dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas 

dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH,jadi sangat sedikit urin 

yang diekskresikan keluar tubuh (antidiuresis), sehingga menjadi 
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pekat dan tinggi osmolalitasnya.  Untuk mengencerkannya, volume 

cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari 

bagian intraseluler, dan akibatnya volume darah meningkat yang 

akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. 

Aksi kedua ialah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks 

adrenal. Aldosteron adalah hormon steroid yang memiliki peranan 

penting pada ginjal kita. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, 

aldosterone akan mengurangi ekskresi NaCI (garam) dengan cara 

mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCI akan 

diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan 

ekstraseluler yang pada akhirnya akan meningkatkan volume dan 

tekanan darah (Sari, 2017). 

3. Jenis Hipertensi 

a. Berdasarkan Penyebabnya 

Hipertensi ini dibagi menjadi dua golongan yaitu hipertensi 

esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya 

dijumpai lebih kurang 90% dan hipertensi sekunder yang 

penyebabnya diketahui yaitu 10% dari seluruh hipertensi. Menurut 

Sunarta peneliti lain, berdasarkan penyebabnya hipertensi dapat 

dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu: 

a. Hipertensi Primer 

Artinya hipertensi yang belum diketahui penyebabnya dengan 

jelas. Berbagai faktor yang diduga turut berperan sebagai 

penyebab hipertensi primer seperti bertambahnya umur, stres 

psikologis, dan hereditas (keturunan). Sekitar 90% pasien 
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hipertensi diperkirakan termasuk dalam kategori ini. Pengobatan 

hipertensi primer yang sering dilakukan adalah membatasi 

konsumsi kalori bagi mereka yang kegemukan (obes), membatasi 

konsumsi garam, dan olahraga. Obat anti hipertensi mungkin pula 

digunakan tetapi kadang-kadang menimbulkan efek samping 

seperti meningkatnya kadar kolesterol, menurunnya kadar natrium 

(Na) dan kaliun (K) didalam tubuh dan dehidrasi (Panjaitan, 

2015). 

b. Hipertensi Sekunder 

Artinya penyebabnya boleh dikatakan sudah pasti yaitu 

hipertensi yang diakibatkan oleh kerusakan suatu organ. Yang 

termasuk hipertensi sekunder seperti : hipertensi jantung, 

hipertensi penyakit ginjal, hipertensi penyakit jantung dan ginjal, 

hipertensi diabetes mellitus, dan hipertensi sekunder lain yang 

tidak spesifik (Panjaitan, 2015). 

b. Berdasarkan Bentuknya 

Hipertensi dibagi menjadi tiga yaitu hipertensi diastolik, hipertensi 

sistolik dan hipertensi campuran (Sari, 2017). 

a. Hipertensi diastolik adalah hipertensi yang dapat ditemukan pada 

anak-anak atauk dewasa muda. Hipertensi ini disebut diastolik 

karena terjadi peningkatan tekanan diastolik tanpa diikuti oleh 

peningkatan sistolik.  

b. Hipertensi sistolik adalah peningkatan tekanan sistolik tanpa 

diikuti oleh peningkatan diastolic. 
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c. Hipertensi campuran adalah peningkatan tekanan darah diastole 

dan sistol. 

c. Jenis hipertensi lain yang perlu diketahui menurut Sari (2017) adalah 

sebagai berikut: 

a. Hipertensi pulnomal adalah suatu keadaan medis yang ditandai 

dengan peningkatan tekanan darah pada pembuluh darah arteri 

paru saat beraktivitas.hal ini dapat menyebabkan sesak napas, 

pusing bahkan pingsan. 

Berdasarkan National Instittute Of Health dalam kementerian 

kesehatan RI (2014), seseorang dikatakan menderita hipertensi 

pulnomal apabila memiliki tekanan sistolik artire pulnomalis lebih 

dari 35 mmHg atau lebih dari 25 mmHg saat keadaan istirahat 

atau lebih dari 30 mmHg saat beraktivitas serta tidak ditemukan 

kelainan katup pada jantung kiri, kelainan paru, penyakit jantung 

konginetal dan penyakit miokardium. 

b. Hipertensi pada kehamilah adalah hipertensi yang terjadi pada ibu 

yang sedang mengandung atau hamil. Penyebab hipertensi pada 

kehamilan belum diketahui secara jelas. Hipertensi pada 

kehamilah bukan hanya membahayakan ibu, namun juga janin 

yang dikandungnya. Dalam hal ini hipertensi pada kehamilah 

tidak boleh dibiarkan dan harus diberikan penanganan, karena 

akan berdampak pada pertumbuhan janin dan terganggunya 

pelepasan plasenta karena risiko keracunan kehamilan. Dalam 

kementerian RI (2014), hipertensi pada kehamilan dibagi menjadi 

4 jenis sebagai berikut: 
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1) Preeclampsia-eklampsia disebut juga hipertensi yang 

diakibatkan oleh kehamilan atau keracunan kehamilan. Pada 

hipertensi ini terjadi peningkatan tekanan darah yaitu ≥140 

mmHg disertai dengan kelainan pada urine. Hal ini ditandai 

dengan adanya protein pada urine (proteinuria) > 300 mg/24 

jam setelah usia kehamilan 20 minggu. Hipertensi ini juga 

memungkinkan untuk berkembang menjadi eklampsia atau 

kejang. Hipertensi ini lebih berisiko pada wanita nullipara 

(belum pernah melahirkan hidup), hamil kembar, memiliki 

riwayat keluarga preeclampsia, menderita hipertensi ≥ 4 tahun, 

menderita hipertensi pada kehamilan sebelumnya dan 

memiliki penyakit ginjal. 

2) Hipertensi kronik adalah hipertensi yang sudah ada pada ibu 

sebelum hamil. Hipertensi ini terjadi peningkatan tekanan 

darah ≥ 140/90 mmHg sebelum hamil atau sebelum usia 

kandungan 20 minggu. Hipertensi jenis ini biasanya menetap > 

12 minggu setelah persalinan. 

3) Preeclampsia pada hipertensi kronik adalah gabungan 

preeclampsia dengan hipertensi kronik. Hipertensi ini terjadi 

peningkatan tekanan darah tiba-tiba disertai peningkatan 

proteinuria hingga 3 kali, peningkatan aspartate 

aminotransaminase (AST) dan alanine aminotransferase 

(ALT) serta adanya trombosit. 

4) Hipertensi gestasional adalah hipertensi pada wanita yang 

sebelumnya belum pernah mengidap hipertensi, namun ketika 
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hamil tekanan darah menjadi mengingkat. Pada kondisi ini 

tekanan darah akan kembali normal setelah kehamilan. 

Kelainan terjadi pada kehamilan pertama. 

4. Klasifikasi Hipertensi 

Dalam buku “Pencegah,Deteksi, Evaluasi dan Pengobatan Tekanan 

Darah Tinggi” pada tahun 2004,JNC-7 membuat pembagian hipertensi 

berikut anjuran frekuensi pemeriksaan tekanan darah sebagaimana dapat 

dilihat pada table di bawah ini. 

Tabel 2.1 klasifikasi hipertensi menurut JNC – 7. 2004 

Kategori Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg) 

Normal ≤ 120 ≤ 80 

Prehipertensi 120-139 80-90 

Hipertensi derajat 1 140-150 90-99 

Hipertensi derajat 2 ≥ 160 ≥ 100 

 

5. Gejala Hipertensi 

Hipertensi tidak memiliki gejala yang khas. Kebanyakan penderita 

hipertensi tidak menunjukkan gejala apapun melainkan cenderung 

menyerupai gejala atau keluhan kesehatan pada umumnya sehingga 

kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dirinya menderita hipertensi. 

Gejala umum yang terjadi pada penderita hipertensi antara lain : 

jantung berdebar, penglihatan buram, sakit kepala kadang disertai mual, 

muntah, telinga berdengung, gelisah, rasa sakit di dada, mudah lelah, 

muka memerah serta mimisan. 

Hipertensi yang berat biasanya menimbulkan gejala seperti gangguan 

penglihatan, gangguan saraf, gangguang jantung, gangguan fungsi ginjal 

serta gangguan pada otak. Gangguan pada otak dapat mengakibatkan 
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kejang-kejang, kelumpuhan, pendarahan pada pembuluh darah di otak, 

gangguan kesadaran serta dapat mengakibatkan koma. Gejala tersebut 

tergantung berapa lama dan seberapa tinggi tekanan darah tersebut tidak 

terkontrol dan tidak diberikan penanganan (Sari, 2017). 

6. Faktor Risiko Terjadinya Hipertensi 

Menurut Sari (2017) faktor risiko terjadinya hipertensi sebagai berikut: 

a. Usia  

Usia merupakan salah satu faktor terjadinya hipertensi. Pada 

umumnya, semakin bertambahnya usia seseorang maka semakin besar 

pula resiko terjadinya hipertensi. Hal ini disebabkan oleh perubahan 

struktur pembuluh darah sepetri penyempitan lumen dan dinding 

pembuluh darah menjadi kaku serta keelastisannya berkurang 

sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. 

b. Jenis Kelamin 

Pria cenderung banyak terkena hipertensi dibandingkan 

dengan wanita, karena adanya dugaan bahwa pria memiliki gaya 

hidup yang kurang sehat. Akan tetapi wanita mengalami peningkatan 

terkena hipertensi setelah masuk usia menopause disebabkan oleh 

adanya perubahan hormonal yang dialami wanita setelah menopause. 

c. Keturunan 

Orang terdekat atau keluarga dekat yang memiliki riwayat 

hipertensi memiliki resiko terkena hipertensi lebih tinggi. Selain dari 

faktor keturunan dapat berkaitan dengan metabolisme pengaturan 

garam (NaC1) dan renin membrane sel. 
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d. Obesitas 

Obesitas adalah suatu keadaan penumpukan lemak yang 

berlebihan di dalam tubuh. Obesitas dapat memicu hipertensi akibat 

terganggunya aliran darah. Seseorang dengan obesitas akan 

mengalami peningkatan kadar lemak dalam darah (hyperlipidemia) 

sehingga berpotensi menimbulkan penyempitan pembuluh darah 

(arterosklerosis). Penyempitan tersebut memacu jantung untuk bekerja 

lebih keras agar kebutuhan oksigen dan zat lain yang dibutuhkan 

dapat memenuhi seluruh tubuh. 

e. Merokok 

Merokok dapat menyebabkan denyut jantung dan kebutuhan 

oksigen untuk disuplai ke otot jantung mengalami peningkatan. 

Apabila seseorang menderita arteroklerosis atau penumpukan lemak 

dalam pembuluh darah, merokok dapat meperparah hipertensi dan 

dapat menyebabkan penyakit generative lain seperti stroke dan 

penyakit jantung. 

f. Konsumsi alkohol dan kafein berlebih  

Alkohol merupakan salah satu faktor resiko terjadinya 

hipertensi. Diduga akibat adanya peningkatan kadar kortisol, 

peningkatan volume sel darah merah dan kekentalan darah yang 

mengakibatkan tekanan darah meningkat. Sedangkan kafein diketahui 

dapat membuat jantung bekerja lebih cepat sehingga mengalirkan 

darah lebih banyak setiap detiknya. Akan tetapi dalam hal ini, kafein 

memiliki reaksi yang berbeda pada setiap orang. 
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g. Stress 

Individu yang memiliki kecenderungan stress emosional 

resiko terjadinya hipertensi lebih besar. Keadaan seperti tertekan, 

murung, dendam, takut dan rasa bersalah dapat merangsang hormon 

adrenalin dan memacu jantung berdetak lebih cepat sehingga memicu 

peningkatan tekanan darah. 

h. Keseimbangan hormonal 

Keseimbangan estrogen dan progesterone dapat 

mempengaruhi tekanan darah. Wanita memiliki hormon estrogen 

yang  berfungsi mencegah terjadinya pengentalan darah dan menjaga 

dinding pembuluh darah. Apabila terjadi ketidakseimbangan maka 

dapat menyebabkan gangguan pada pembuluh darah. Gangguan 

tersebut berdampak pada peningkatan tekanan darah. Gangguan 

keseimbangan hormonal dapat terjadi pada penggunaan alat 

kontrasepsi hormonal seperti pil KB. 

7. Komplikasi Hipertensi 

Hipertensi apabila tidak diobati dan ditanggulangi, maka dapat terjadi 

komplokasi dan menimbulkan kerusakan serius pada organ-organ sebagai 

berikut, yaitu: 

a. Jantung 

Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan terjadinya gagal 

jantung dan penyakit jantung koroner. Pada penderita hipertensi, 

beban kerja jantung akan meningkat, otot jantung akan menyesuaikan 

sehingga terjadi pembesaran jantung dan semakin lama otot jantung 

akan mengendor dan berkurang elastisitasnya, yang disebut 
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dekompensasi. Akibatnya, jantung tidak mampu lagi memompa dan 

menampung darah dari paru sehingga banyak cairan tertahan di paru 

maupun jaringan tubuh lain yang dapat menyebabkan sesak nafas atau 

oedema. Kondisi ini disebut gagal jantung (Panjaitan, 2015) 

b. Otak 

Komplikasi hipertensi pada otak dapat menimbulkan risiko 

stroke. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan dua jenis stroke, 

yaitu stroke iskemik dan stoke hemoragik. Jenis stroke yang paling 

sering (sekitar 80% kasus) adalah stroke iskemik. Stroke ini terjadi 

karena aliran darah di arteri otak terganggu. Otak menjadi kekurangan 

oksigen dan nutrisi. Stroke hemoragik (sekitar 20% kasus) timbul saat 

pembuluh darah di otak atau di dektat otak pecah. Penyebab utamanya 

adalah tekanan darah tinggi yang persisten. Hal ini menyebabkan 

darah meresap ke ruang di antara sel-sel otak. Walaupun stroke 

hemoragik tidak sesering stroke iskemik, namun komplikasinya dapat 

menjadi lebih serius (Panjaitan, 2015). 

c. Ginjal  

Tekanan darah yang terlalu tinggi dapat menyebaban 

kerusakan sistem penyaringan di dalam ginjal, akibatnya ginjal tidak 

mampu membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh yang 

masuk melalui aliran darah dan terjadi penumpukan di dalam tubuh 

(Panjaitan, 2015) 

d. Mata 

Hipertensi dapat mempersempit atau menyumbat arteri di 

mata, sehingga menyebabkan kerusakan pada retina (area pada mata 
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yang sensitif terhdap cahaya). Keadaan ini disebut penyakit vascular 

retina. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan dan merupakan 

indikator  awal penyakit jantung (Panjaitan, 2015) 

e. Stroke  

Hipertensi menyebabkan stroke, hipertensi yang tidak 

terkontrol dapat menyebabkan stroke yang dapat menjurus pada 

kerusakan otak dan saraf. Stroke umumnya disebabkan oleh 

kebocoran yang mensuplai darah ke otak. Dan pencegahan yang 

paling baik untuk komlikasi-komplikasi hipertensi adalah mengontol 

tekanan darah (Panjaitan, 2015). 

8. Penatalaksanaan Hipertensi 

a. Terapi non farmakologi  

Menjalani pola hidup sehat telah banyak terbukti dapat 

menurunkan tekanan darah, dan secara umum sangat menguntungkan 

dalam menurunkan risiko permasalahan kardiovaskular. Pada pasien 

yang menderita hipertensi derajat I, tanpa faktor risiko kardiovaskular 

lain, maka strategi pola hidup sehat merupakan tatalaksana tahap 

awal, yang harus dijalani setidaknya selama 4-6 bulan. Bila setelah 

jangka waktu tersebut, tidak didapatkan penurunan tekanan darah 

yang diharapkan atau didapatkan faktor risiko kardiovaskular yang 

lain, maka sangat dianjurkan untuk memulai terapi farmakologi 

(PERKI, 2015). Beberapa pola hidup sehat yang dianjurkan oleh 

banyak guidelines adalah: 
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1) Penurunan berat badan 

Mengganti makanan tidak sehat dengan memperbanyak 

asupan sayuran dan buah-buahan dapat memberikan manfaat yang 

lebih selain penurunan tekanan darah, seperti menghindari 

diabetes dan dislipidemia. 

2) Mengurangi asupan garam 

Di Negara kita, makanan tinggi garam dan lemak merupakan 

makanan tradisional pada kebanyakan daerah. Tidak jarang pula 

pasien tidak menyadari kandungan garam pada makanan cepat 

saji, makanan kaleng, daging olahan dan sebagainya. Tidak 

jarang, diet rendah garam ini juga bermanfaat untuk mengurangi 

dosis obat antihipertensi pada pasien hipertensi derajat ≥ 2. 

Dianjurkan untuk asupan garam tidak melebihi 2 gr/hari. 

3) Olahraga 

Olahraga yang dilakukan secara teratur sebanyak 30-60 

menit/hari, minimal 3 hari/minggu, dapat menolong penurunan 

tekanan darah. Terhadap pasien yang tidak memiliki waktu untuk 

berolahraga secara khusus, sebaiknya harus tetap dianjurkan untuk 

berjalan kaki, mengendarai sepeda atau memiliki tangga dalam 

aktifitas rutin mereka di tempat kerja. 

4) Mengurangi konsumsi alkohol 

Walaupun konsumsi alkohol belum menjadi pola hidup yang 

umum di Negara kita, namun konsumsi alkohol semakin hari 

semakin meningkat seiring dengan perkembangan pergaulan dan 

gaya hidup, terutama di kota besar. Konsumsi alkohol lebih dari 2 
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gelas per hari pada pria atau 1 gelas per hari pada wanita, dapat 

meningkatkan tekanan darah. Dengan demikian membatasi atau 

menghentikan konsumsi alkohol sangat membantu dalam 

penurunan tekanan darah. 

5) Berhenti merokok 

Walaupun hal ini sampai saat ini belum terbukti berefek 

langsung dapat menurunkan tekanan darah, tetapi merokok 

merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular, 

dan pasien sebaiknya dianjurkan untuk berhenti merokok.  

b. Terapi farmakologi 

Secara umum, terapi farmakologi pada hipertensi dimulai bila 

pasien hipertensi derajat 1 yang tidak mengalami penurunan tekanan 

darah setelah > 6 bulan menjalani pola hidup sehat dan pada pasien 

dengan hipertensi derajat ≥ 2. Beberapa prisip dasar terapi 

farmakologi yang perlu diperhatikan untuk menjaga kepatuhan dan 

meminimalisasi efek samping, yaitu: (PERKI , 2015) 

1) Bila memungkinkan, berikan obat dosis tunggal. 

2) Berikan obat generik (non-paten) bila sesuai dan dapat 

mengurangi biaya. 

3) Berikan obat pada pasien usia lanjut (diatas usia 80 tahun) seperti 

pada usia 55-80 tahun, dengan memperhatikan faktor komorbid. 

4) Jangan mengkombinasikan angiotensin converting enzyme 

inhibitor (ACE-i) dengan angiotensin II receptor blockers (ARBs). 

5) Berikan edukasi yang menyeluruh kepada pasien mengenai terapi 

farmakologi. 
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6) Lakukan pemantauan efek samping obat secara teratur. 

9. Pengukuran Hipertensi 

Tensimeter (sphygmomanometer) terbagi tiga jenis yaitu tensimeter 

air raksa mercury, tensimeter pegas (aneroid) dan tensimeter digital 

(automatic). Tensimeter air raksa adalah tensimeter yang pertama kali 

digunakan. Tensimeter jenis ini menggunakan air raksa dan memerlukan 

stetoskop untuk mendengar munculnya bunyi saluran tekanan sistolik dan 

diastolik. Tensimeter ini dulunya merupakan “gold standard” dalam 

pengukuran tekanan darah. Namun, karena masalah lingkungan tentang 

pembuangan limbah medis yang tercemar air raksa dan risiko berbahaya 

akibat tumpahan atau pecahan air raksanya tensimeter air raksa dihapus 

dalam peraturan kesehatan. 

Pada tahun 1998, badan Perlindungan Lingkungan dan Rumah Sakit 

Amerika setuju untuk menghilangkan limbah air raksa yang terkandung 

dalam industry pelayanan kesehatan pada tahun 2005. Oleh karena itu, 

banyak lembaga kesehatan yang beralih ke tensimeter pegas. Tensimeter 

pegas atau aneroid adalah tensimeter yang menggunakan putaran 

berangka atau jarum, tensimeter ini lebih aman karena tidak 

menggunakan air raksa. Sama halnya dengan air raksa, tensimeter ini juga 

memerlukan stetoskop dalam penggunaanya. Dan yang terbaru adalah 

tensimeter digital (automatic) tensimeter ini sangat mudah dan praktis 

dalam penggunaannya dan tidak memerlukan stetoskop. Dengan 

tensimeter ini, pemeriksa cukup menyalakan alat tersebut kemudian 

memompa manset untuk mengetahui tekanan darahnya. Tekanan darah 

akan terukur dengan sendirinya oleh alat dan ditampilkan dalam bentuk 
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angka pada layar LCD (Eriksa,Adrianto & Basyar, 2016). Langkah-

langkah mengukur tekanan darah sebagai berikut: 

a. Pasanglah manset pada lengan atas, dengan batas bawah manset 2-3 

cm dari siku dan perhatikan posisi pipa manset yang akan menekan 

tepat di atas denyutan arteri dilipat siku (arteri brakialis). 

b. Letakkan stetoskop tepat di atas arteri brakialis. 

c. Rabalah pulsasi arteri pada pergelangan tangan (arteri radialis). 

d. Pompalah manset hingga tekanan manset mencapai 30 mmHg setelah 

pulsasi arteri radialis menghilang. 

e. Bukalah katup manset dan tekanan manset dibiarkan menurun 

perlahan dengan kecepatan 2-3 mmHg/detik. 

f. Bila bunyi pertama terdengar, ingatlah dan catatlah sebagai tekanan 

sistolik. 

g. Bunyi terakhir yang masih terdengar dicatat sebagai tekanan diastolic. 

h. Turunkan tekanan manset sampai 0 mmHg, kemudian lepaskan 

manset. 

C. Gaya Hidup 

1. Definisi Gaya Hidup 

Menurut kolter, gaya hidup sebuah gambaran “keseluruhan diri 

seseorang” yang berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini 

menunjukkan rupa keseluruhan pola prilaku seseorang dalam kehidupan 

sehari-hari (Amalia, 2012). Menurut Susanto (dalam Nugrahani, 2003) 

gaya hidup adalah perpaduan antara kebutuhan ekspresi diri dan harapan 

kelompok terhadap seseorang dalam bertindak berdasarkan pada norma 

yang berlaku. Oleh karena itu banyak diketahui macam gaya hidup yang 
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berkembang di masyarakat sekarang misalnya gaya hidup hedonis, gaya 

hidup metropolis, gaya hidup global dan lain sebagainya (Amalia, 2012). 

Gaya hidup merupakan faktor yang berperan penting terhadap 

kejadian beberapa penyakit kronik seperti hipertensi. Perubahan gaya 

hidup ini tidak lepas dari bergesernya kebiasaan masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. Baik di pedesaan atau di perkotaan kecenderungan 

untuk kurang melakukan aktivitas fisik, kebiasaan merokok, 

mengkonsumsi makanan siap saji sudah sangat tinggi (Ridwan & 

Nurwanti, 2013). 

Perubahan gaya hidup merupakan kunci utama dalam pengendalian 

penyakit hipertensi. Menerapkan gaya hidup sehat bagi setiap orang dan 

melakukan modifikasi gaya hidup yang terbukti dapat menurunkan 

tekanan darah, mempertinggi kinerja obat-obat anti hipertensi dan 

mengurangi resiko terserang penyakit kardiovaskuler (Chobamian et al., 

2003). Modifikasi gaya hidup yang dapat menurunkan tekanan darah 

meliputi mengurangi berat badan untuk individu yang obes atau gemuk, 

perencanaan pola makan DASH (Dietary Approaches to Stop 

Hypertension) yang kaya akan potasium dan kalsium, diet rendah 

natrium, mengkonsumsi alcohol seperlunya, olhraga aerobik secara 

teratur minimal 30 menit/hari seperti jogging, berenang, jalan kaki, dan 

menggunakan sepeda, menghentikan rokok, mempelajari cara 

mengendalikan drir/stres seperti melalui relaksaki atau yoga (Ayu, 2008 

dalam Panjaitan 2015). 
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2. Pengukuran Gaya Hidup 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Instrument 

penelitian yang menggunakan skala likert juga dapat dibuat dalam bentuk 

checklist ataupun pilihan ganda dan jawaban setiap item yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradiasi dari sangat poaitif sampai 

sangat negative yang dapat berupa kata-kata antara lain: (Sugiyono, 2012) 

a. Sangat setuju    a. selalu 

b. Setuju     b. sering 

c. Ragu-ragu   c. kadang-kadang 

d. Tidak setuju    d. tidak pernah 

e. Sangat tidak setuju  e. dan lain sebagainya. 

3. Aspek-aspek Yang Berkaitan Dengan Gaya Hidup 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan gaya hidup 

sehat bagi penderita hipertensi sebagai berikut: 

a. Pola Makan 

Penerapan aturan makan atau diet bagi penderita hipertensi 

bertujuan untuk membantu menurunkan tekanan darah menjadi 

normal. Selain itu dapat menstabilkan tekanan darah, penerapan 

aturan makan pada penderita hipertensi juga dapat mengurangi faktor 

risiko timbulnya penyakit degenerative, seperti menstabilkan kadar 

kolestrol dan menurunkan berat badan yang berlebih (Sari, 2017). 

Pada umumnya, aturan makan pada penderita hipertensi atau 

jenis makanan yang tidak dianjurkan pada penderita hipertensi adalah 

konsumsi garam (garam natrium, garam dapur, soda kue, backing 
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powder dan vetsin) dan makanan olahan, kalengan, cepat saji dan 

konsumsi makanan berlemak (lemak jenuh, daging berlemak, jeroan, 

daging kambing, susu full cream, keju dan kuning telur, sedangkan 

makanan yang dianjurkan yaitu makanan yang tinggi serat (sayur dan 

buah), makanan yang mengandung kalium, magnesium, kalsium, dan 

isoflavon (kentang, daun papaya, kacang-kacangan dan lain-lain). 

b. Berolahraga 

Aktifitas fisik termasuk olahraga diperlukan untuk menjaga 

dan memperbaiki metabolisme tubuh, termasuk memperlancar 

peredaran darah serta membuat tubuh menjadi bugar. Olahraga yang 

dilakukan secara rutin dapat menjaga agar tidak terjadi berat badan 

yang berlebih akibaat kurangnya aktivitas fisik dan asupan yang 

berlebih. 

Melakukan olahraga secara rutin sangat baik untuk penderita 

hipertensi. Olahraga seperti jalan santai, jogging, bersepeda dan 

aerobic yang dilakukan 3-4 kali dalam seminggu dengan durasi 30-45 

menit dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Muhadi (2016) dalam 

JNC 8 : Evidence-Based Guideline penanganan pasien hipertensi 

dewasa menyatakan bahwa aktivitas fisik dapat menurunkan tekanan 

darah sisitolik 4-9 mmHg. Selain itu, sebuah studi di 68
th

 annual 

conference of cardiologi society of india (CSI) mengungkapkan 

bahwa yoga yang dilakukan satu jam sehari dapat mengurangi tekanan 

darah tinggi (Sari, 2017). 
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c. Merokok  

Berhenti merokok merupakan gaya hidup yang paling kuat 

untuk mencegah penyakit kardiovaskular pada penderita hipertensi. 

Dalam menghentikan kebiasaan merokok memang tergolong langkah 

yang sulit pada kebanyakan orang. Apalagi sekarang ini banyak sekali 

bermunculan pabrik rokok yang menjamur di belahan nusantara. 

Berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. Kebiasaan 

lainnya seperti merokok, mengkonsumsi alkohol diduga berpengaruh 

dalam meningkatkan resiko hipertensi walaupun mekanisme 

timbulnya belum diketahui pasti. 

Merokok sangat besar perannya meningkatkan tekanan darah, 

hal ini disebabkan oleh nikotin yang terdapat di dalam rokok yang 

memicu hormone adrenalin yang menyebabkan tekanan darah 

meningkat. Nikotin diserap oleh pembuluh-pembuluh darah didalam 

paru dan diedarkan keseluruh aliran darah lainnya sehingga terjadi 

penyempitan pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kerja jantung 

semakin meningkat untuk memompa darah keseluruh tubuh melalui 

pembuluh darah yang sempit (Triyanto, 2014 dalam Panjaitan, 2015). 

d. Konsumsi minuman yang mengandung alkohol dan kafein 

Mengkonsumsi alkohol berlebih yaitu lebih dari 2 gelas sehari 

pada pria dan lebih dari satu gelas sehari pada wanita, terbukti dapat 

meningkatkan tekanan darah. Oleh karena itu, penderita hipertensi 

menghindari konsumsi alkohol untuk mencegah timbulnya hipertensi 

atau risiko penyakit lainnya. 
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Berdasarkan hasil penelitian Kita, Afrida dan Seman (2014) 

bahwa kebiasaan mengonsumsi alcohol dapat mempengaruhi 

terjadinya hipertensi, karena didalam alkohol terdapat senyawa kimia 

yang dapat menyebabkan atau dapat meningkatkan tekanan darah 

salah satunya Hidroginium memiliki pengaruh terhadap kejadian 

hipertensi dan secara keseluruhan semakin banyak alcohol yang 

dikonsumsi semakin tinggi tekanan darahnya. 

Alkohol juga bias meningkatkan keasaman darah sehingga 

menjadi lebih kental. Kekentalan darah ini memaksa jantung 

memompa darah lebih kuat lagi, agar darah dapat sampai ke jaringan 

yang membutuhkan dengan cukup. Ini yang menyebabkan terjadinya 

peningkatan tekanan darah/hipertensi oleh karena itu perlu adanya 

upaya mengurangi kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol 

sehingga dapat mengurangi angka kejadian hipertensi. 

Selain alkohol, kafein juga harus dibatasi bagi penderita 

hipertensi. Jika dikonsumsi berlebihan dalam sehari, kafein yang 

banyak terdapat dalam kopi dapat menyebabkan peningkatan tekanan 

darah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Martiani & Lelyana 

(2012) dalam Enggarwati & Dahlia (2014) menyatakan bahwa 

individu yang mengkonsumsi kopi 1-2 cangkir per hari meningkatkan 

risiko hipertensi 4,11 kali lebih tinggi dibandingkan dengan subjek 

yang tidak minum kopi. 

e. Pengendalian stress 

Stress merupakan perasaan tertekan saat menghadapi 

permasalahan. Stres bukan penyakit, tetapi menjadi awal timbulnya 
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penyakit mental atau fisik jika terlalu lama. Berdasartkan hasil 

penelitian Windarsih, suyamto & Devianto (2017) menunjukkan 

bahwa dari keseluruh responden yang diteliti hanya 4 orang (5,6%) 

dari responden mengalami stress ringan, sedangkan 37 orang (62,1%) 

dari responden mengalami stress sedang, dan sebanyak 18 orang 

(42,3%) mengalami stress berat. 

Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari 

responden tentang penyakit kejiwaan khususnya stress yang meliputi 

faktor-faktor penyebab, gejala, akibat dan penanganan stress. Selain 

itu keluarga kurang memperhatikan masalah yang dihadapinya 

sehingga menyebabkan ketakutan pada lanjut usia karena merasa 

tidak dibutuhan lagi, tidak dihargai, dan tidak berguna dalam 

keluarga. 

a. Pengukuran stress 

Beberapa alat ukur yang biasanya digunakan untuk mengukur 

stress yaitu: (Putri, 2012) 

1) Skala Penilaian Penyesuaian Sosial (Social Readjustment 

Rating Scale-SRRS)/ Skala Holmes 

Instrument ini diperkenalkan pertama kali oleh Holmes 

dan Rahe pada tahun 1967. Alat ukur ini disusun berdasarkan 

indeks kuantitatif tingkat stres seseorang karena paparan 

terhadap kondisi atau kejadian yang dialami dalam kurun 

waktu kehidupannya dan membutuhkan penyesuaian diri 

terhadap kondisi tersebut (Niven, 2002). Menurut Niven 
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(2002) dan Davidson et al (2006) skala ukur ini mempunyai 

beberapa kelemahan, yaitu: 

a) Penggunaanya hanya pada satu dimensi stress. 

b) Setiap orang akan bereaksi berbeda dalam menghadapi 

stress, namun dalam skala ukur ini penilaian kognitif tidak 

digambarkan. 

c) Item pada skala ukur ini tidak memisahkan antara pemicu 

ataupun efek dari stress. 

d) Perlu jangka waktu yang lama untuk mengetahui pengaruh 

stress terhadap kejadian suatu penyakit, meskipun stress 

itu sendiri dapat memberikan kontribusi pada kejadian 

penyakit. 

2) Depression Anxiety Stress Scale 42 (DASS 42) 

Depression Anxiety Stress Scale 42 (DASS 42) 

merupakan instrument stress yang dikemukakan oleh 

Lovibond dan Lovibond pada tahun 1995. Alat ukur ini terdiri 

dari 42 item pertanyaan yang masing-masing dinilai sesuai 

dengan intensitas kejadian. Tingkat stress pada instrument ini 

berupa normal, ringan, sedang, berat, sangat berat. 

Psychometric Propeties of The Depression Anxiety Stress 

Scale 42 (DASS) terdiri dari 42 item. Jumlah skor dari 

pernyataan item tersebut, memiliki makna 0 - 29 (normal); 30 

- 59 (ringan); 60 - 89 (sedang); 90 - 119 (berat); >120 (Sangat 

berat) (Niven, 2002). 
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3) Perceived Stress Scale 

Adalah instrument psikologis yang paling banyak 

digunakan untuk mengukur persepsi stress. Alat ukur ini 

menilai sejauh mana kehidupan seseorang dapat dikatakan 

sebagai stress. Alat ini dirancang untuk mengetahui bagaimana 

terjadinya stress tak terduga, stress yang tak terkontrol dan 

kelebihan beban atas kehidupannya. Perceived Stress Scale 

terdiri dari 10 pertanyaan tentang perasaan dan pikiran selama 

sebulan terakhir. Pertanyaannya mudah dipahami dan bersifat 

umum. Alat ini dapat digunakan pada semua orang minimal 

setara anak usia sekolah menengah pertama (SMP) (Cohen, 

1994). 

4) Stress Assessment Questionnaire 

Stress Assessment Questionnaire adalah alat ukur 

penilaian stress yang mengukur empat domain stress utama 

yang disertai dengan 16 aspek atau elemen yang 

mendefinisikan keempat domain tersebut. Instrument ini 

dirancang untuk memberikan bimbingan konseling dan 

pengembangan diri seseorang tentang stress. Instrument ini 

berupa pengkajian yang terdiri dari 16 item yang meliputi dari 

aspek kerja, hubungan, pola asuh, kejadian, emosional, 

perilaku, fisik, dukungan, sosial, pengaturan diri sendiri, 

pemecahan masalah, selingan, kesehatan, penundaan, 

perfeksionis, harga diri, depresi dan kecemasan. Pengkajian 
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pada instrument ini cukup lengkap dan mendetail. Instrument 

ini juga terdapat tanda dan gejala yang biasanya terjadi pada 

seseorang yang mengalami stress (smith, 2003). 


