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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hipertensi

2.1.1. Definisi hipertensi

Hipertensi merupakan manifestasi gangguan keseimbangan sistem

hemodinamik sistem kardiovaskular, yang mana patofisiloginya multi faktor

sehingga tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu mekanisme tunggal.

Menurut Kaplan, hipertensi menyangkut masalah mengenai faktor genetik,

lingkungan dan pusat - pusat regulasi hemodinamik. Penyederhaannya adalah

hipertensi berhubungan dengan interaksi cardiac output (CO) dan total

peripheral resistance (TPR) (Yogiantoro, 2014).

Hipertensi juga merupakan suatu keadaan dimana tekanan sistolik berada

pada 140 mmHg atau lebih dan tekanan diastolik berada pada 90 mmHg atau

lebih pada dua kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan

cukup tenang atau istirahat. Hipertensi yang berlangsung jangka panjang atau

persisten dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung

(penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan stroke) bila tidak

dideteksi secara dini dan mendapat pengobatan yang memadai (Kemenkes RI,

2014).

Hipertensi persisten (sustained hypertension) adalah istilah tekanan

darah yang meningkat, baik diukur di klinik maupun di luar klinik, termasuk

di rumah dan menjalankan aktivitas harian yang biasa dilakukan. Ada juga

yang disebut white coat hypertension yaitu tekanan darah yang meningkat

waktu diperiksa di tempat praktek, sedangkan tekanan darah yang diukur
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sendiri selalu terukur normal (Yogiantoro, 2014). Beberapa pasien ada yang hanya

meningkat tekanan sistoliknya saja yang disebut isolated systolic hypertension

atau yang meningkat hanya tekanan diastoliknya saja yang disebut isolated

diastolic hypertension. Adapun yang dimaksud dengan hipertensi resisten yaitu

tekanan dara yang tidak mencapai target normal meskipun sudah mendapat tiga

golongan obat antihipertensi yang berbeda dengan dosis yang optimal(Yogiantoro,

2014).

2.1.2. Epidemiologi

Menurut American Heart Association (AHA), penduduk Amerika yang

berusia diatas 20 tahun menderita hipertensi telah mencapai angka hingga

74,5 juta jiwa, namun hampir sekitar 90-95% kasus tidak diketahui

penyebabnya. Hipertensi merupakan silent killer dimana gejala dapat

bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala

penyakit lainnya (Kemenkes RI, 2014).

Hipertensi ditemukan pada semua populasi dengan angka kejadian yang

berbeda - beda. Hal tersebut disebabkan ada faktor - faktor genetik, ras,

regional, sosial, budaya, dan juga menyangkut gaya hidup orang yang berbeda

- beda. Dengan bertambahnya umur, angka kejadian hipertensi juga makin

meningkat, sehingga usia diatas 60 tahun prevalensinya mencapai 65,4%.

Kasus obesitas, sindroma metabolik dan kenaikan berat badan merupakan

resiko independen untuk kejadian hipertensi. Faktor asupan NaCl, stress,

konsumsi alkohol, dan juga kurang olahraga berperan dalam kontribusi

terjadinya hipertensi (Yogiantoro, 2014).
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Pada populasi muda usia ≤50 tahun prevalensinya sebesar 26%, terutama

pada laki - laki (63%) biasanya didapatkan lebih banyak IDH daripada ISH .

Pada populasi tua usia >50 tahun prevalensinya sebesar 74%, terutama pada

wanita (58%) biasanya didapatkan lebih banyak ISH daripada IDH.

Hipertensi mengambil porsi 60% dari angka kematian dunia. Pada anak - anak

juga angka hipertensi meningkat mengikuti dengan pertumbahan badannya

(Yogiantoro, 2014).

2.1.3. Klasifikasi hipertensi

Terdapat pengklasifikasian derajat keparahan hipertensi seseorang yang

merupakan salah satu dasar dalam menentukan tatalaksana hipertensi (disadur

dari A Statement by the American Society of Hypertension and the

International Society of Hypertension 2013).

Tabel 2. 1 Klasifikasi Hipertensi Menurut American Society of Hypertension
and the International Society of Hypertension, 2013
Klasifikasi Sistolik Diastolik
Optimal < 120 dan < 80
Normal 120 – 129 dan/ atau 80 – 84
Normal tinggi 130 – 139 dan/ atau 84 – 89
Hipertensi derajat 1 140 – 159 dan/ atau 90 – 99
Hipertensi derajat 2 160 – 179 dan/ atau 100 - 109
Hipertensi derajat 3 ≥ 180 dan/ atau ≥ 110
Hipertensi sistolik
terisolasi ≥ 140 dan < 90

Tabel 2. 2 Klasifikasi Hipertensi Menurut JNC VII, 2003
Klasifikasi Tekanan darah sistol

(mmHg)
Tekanan darah diastol
(mmHg)

Normal <120 <80
Prehipertensi 120-139 80-89
Hipertensi Stage 1 140-159 90-99
Hipertensi Stage 2 160 atau >160 100 atau >100

Sedangkan, menurut The Eight Report of the Joint National Committee on

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure



8

(JNC VIII), 2014 yang merupakan lanjutan lebih baru dari JNC VII, dalam

artikel ini hipertensi tidak diberikan klasfikasi hanya saja diberikan cara

penanggulan dan target tekanan darah yang diturunkan berdasarkan umur,

adanya penyakit diabetes, dan penyakit ginjal kronis.

Tabel 2.3 Klasifikasi Hipertensi menurut JNC VIII

Ada pun klasifikasi hipertensi terbagi menjadi (Kemenkes RI, 2014):

1) Berdasarkan penyebab

a) Hipertensi Primer/Hipertensi Esensial

Hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui (idiopatik), walaupun

dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak

(inaktivitas) dan pola makan. Terjadi pada sekitar 90% penderita

hipertensi.

b) Hipertensi Sekunder/Hipertensi Non Esensial

Hipertensi yang diketahui penyebabnya. Pada sekitar 5-10% penderita

hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal. Pada sekitar 1-2%,

penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu

(misalnya pil KB).

2) Berdasarkan bentuk Hipertensi

a) Hipertensi diastolik (diastolic hypertension)

b) Hipertensi campuran (sistol dan diastol yang meninggi)

Klasifikasi Sistolik Diastolik
Normal <120 mmHg <80 mmHg
Berdasarkan umur tanpa diabetes atau CKD
≥ 60 th >150 >90
≤ 60 th > 140 >90
Semua umur dengan diabetes
tanpa CKD

>140 >90

Semua umur yang menderita
CKD dengan atau tanpa
diabetes

≥140 ≥90
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c) Hipertensi sistolik (isolated systolic hypertension).

3) krisis hipertensi, yakni terjadinya peningkatan tekanan darah tiba – tiba

dengan atau tanpa disertai kerusakan/ancaman kerusakan organ target

(Nurkhalis, 2015). Krisis hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Urgensi hipertensi

Hipertensi yang dimana situasi tekanan darah harus diturunkan dalam

beberapa jam tanpa disertai dengan kerusakkan organ target (Kaplan,

2006; South-Paul, et all. 2013 ).

b) Emergensi hipertensi

Hipertensi yang memerlukan penanganan untuk menurunkan tekanan

darah dalam waktu 1 jam untuk menghindari morbiditas dan mortalitas

yang bermakna dan juga disertai dengan kerusakan organ target (Kaplan,

2006; South-Paul, et all. 2013, ).

2.1.4 Patogenesis hipertensi

Ada empat faktor yang mendominasi proses terjadinya hipertensi

(patogenesis hipertensi) , diantaranya sebagai berikut (Yogiantoro, 2014):

1) Peran volume intravaskular

Gambar 2. 1. Patogenesis Menurut Kaplan
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Volume Intravaskular merupakan determinan untama untuk kestabilan

tekanan darah dari waktu ke waktu. Menurut Kaplan, tekanan darah tinggi

dihasilkan dari interaksi antara cardiac output (CO) dan total peripheral

resistance (TPR) yang dipengaruhi beberapa faktor. Bila asupan NaCl

meningkat, maka ginjal akan menekskresikan garam keluar bersama urin juga

meningkat. Tetapi bila upaya mengekskresikan NaCl ini melebihi ambang

batas kemampuan ginjal, maka ginjal akan meretensinya sehingga terjadi

peningkatan volume intra vaskular. Kemudian CO akan meningkat.

Akibatnya terjadi ekspansi volume intravaskular sehingga tekanan darah akan

meningkat . Bila TPR terjadi vasodilatasi maka tekanan darah akan menurun.

Sebaliknya, jika TPR terjadi vasokonstriksi maka tekanan darah akan

meningkat.

2) Peran kendali saraf autonom

Gambar 2. 2. Aktivasi Sistem Saraf simpatis

Pengaruh Lingkungan seperti genetik, stres, dan rokok akan

menyebabkan aktivasinya sistem saraf simpatis berupa kenaikan

katekolamin, norepinefrin dan sebagainya. Selanjutnya neurontransmitter

ini akan meningkatkan denyut jantung yang dikuti kenaikan CO (cardiac

output). Hal tersebut menyebabkan tekanan darah meningkat dan
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menyebabkan agregasi platelet. Peningkatan neurontransmitter NE

memiliki efek negatif terhadap jantung, yaitu memicu terjadinya

kerusakkan miokard, hipertrofi, dan aritmia akibat dari progresivitas

hipertensi aterosklerosis.

3) Peran dinding vaskular pembuluh darah

Gambar 2. 3. Disfungsi Endotel
Disfungsi endotel akan berubah menjadi disfungsi vaskuar, biologi

vaskularnya berubah. Bonneti et all berpendapat bahwa disfungsi endotel

merupakan sindroma klinis yang bisa langsung berhubungan dengan

peningkatan resiko kejadian kardiovaskular. Dimulai dari faktor resiko yang

tidak dikelola dengan baik, akibatnya hemodinamik tekanan darah makin

berubah, hipertensi semakin meningkat, vaskular biologi berubah, cincin

pembuluh darah makin menebal, berakhir pada penyakit kardiovaskular.

Faktor resiko yang dimaksud meliputi faktor tradisional, faktor non

tradisional, genetik, keluarga, faktor lokal dan lain sebagainya. Jika faktor

tersebut tidak terkendali, maka biologi pembuluh darah akan berbubah

menjadi semakin tebal , lalu semakin lama akan rusak, berakhir dengan

remodelling pembuluh darah.

4) Peran renin angiotensin aldosteron (RAAS)



12

Gambar 2. 4. Autoregulasi Tekanan Darah Terkait Sistem RAAS

Penurunan tekanan darah akan memicu refleks baroreseptor. Kemudian

Hati akan mensekresi Angiotensinogen di dalam darah, ginjal mensekresi

renin, lalu renin ini yang akan mengubah angiotensinongen menjadi

angiotensin I. Enzim ACE (angiotensin converting enzym) akan merubah

angiotensin I menjadi angiotensin II, yang akan menyebabkan peningkatan

tekanan darah dan bisa semakin progresif peningkatannya menjadi

aterskerosis.

2.1.5. Faktor resiko

Secara umum, faktor resiko yang mempengaruhi derajat kesehatan

seseorang menurut H.L.Blum terdapat 4 (empat) determinan utam, yaitu :

1) Psikobiologi dan Herediter

Faktor ini merupakan faktor yang tidak dapat diubah-ubah dan sudah ada

sejak seseorang dilahirkan. Salah satunya ialah faktor genetik. Jika seorang

anak dengan orang tua yang memiliki hipertensi, maka anak tersebut
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mempunyai potensi hipertensi. Hal tersebut tidak dapat dihindari, tetapi bisa

kita mencegah untuk tidak menjadi berbahaya dengan bantuan upaya

pelayanan kesehatan dan edukasi kesehatan (Endra, 2016).

2) Life style

Faktor ini merupakan faktor yang dapat dirubah dan diintervensi. Suatu

penyakit terjadi dipengaruhi oleh perilaku hidup seseorang. Perilaku hidup

yang dimaksud seperti pola pikir, pola makan, pola tidur, olahraga , dan lain

sebagainya. Life style juga dipengaruhi oleh kebiasaan seseorang,

kepercayaan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan adat istiadat (Endra, 2016).

3) Environment

Environment atau lingkungan mempunyai pengaruh yang cukup besar

untuk masalah kesehatan. Pembahasan mengenai lingkungan cukup luas,

tetapi umumnya dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

a) Lingkungan fisik

Lingkungan fisik mencakup lingkungan abiotik , seperti air, udara, sinar

matahari, tanah, makanan, cuaca, rumah, panas, radiasi, dan lain - lain.

Salah satu contoh kasus yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan fisik

adalah sanitasi lingkungan yang buruk bisa menyebabkan penyakit diare

(Endra, 2016).

b) Lingkungan biologis

Lingkungan biologis mencakup lingkungan biologis atau benda hidup,

seperti hewan, tumbuhan, jamur, virus, parasit, bakteri , dan lain

sebagainya yang dapat berperan sebagai agen penyakit (Endra, 2016).

c) Lingkungan Sosial



14

Lingkungan sosial membahas mengenai interaksi antar individu. Mulai

dari lingkungan keluarga sampai masyarakat luas. Hasil interaksi sosial

tersebut yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

4) Health service

Pelayanan kesehatan merupakan faktor yang berkaitan dengan fasilitas

kesehatan di suatu daerah. Fasilitas kesehatan disuatu tempat atau daerah

mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat sekitarnya. Pelayanan kesehatan

harus holistik dan komperehensif. Ketersediaan pelayanan kesehatan yang

bermutu dipengaruhi oleh (Endra, 2016) :

a) Keterjangkauan lokasi

b) Tenaga kerja

c) Informasi dan motivasi kesehatan

d) Keterjangkauan biaya

Sedangkan beberapa faktor resiko khusus yang diduga penyebab terjadinya

hipertensi, sebagai berikut:

1) Usia

Semakin bertambah usia maka elasitas pembuluh darah semakin menurun

sehingga tekanan darah di dalam tubuh orang tersebut akan mengalami

kenaikan dan dapat melebihi batas normalnya (Anies, 2018).

2) Keturunan atau faktor genetik

Orang tua yang mempunyai hipertensi ada kemungkinan dapat

menurunkan kepada anaknya. (Anies, 2018).

3) Jenis Kelamin
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Berdasarkan data tahun 2013 prevalensi hipertensi perempuan lebih tinggi

dibanding laki-laki (Kemenkes RI, 2014).

4) Pola makan

Seseorang yang sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak akan

beresiko terkena hipertensi. Hal tersebut terjadi karena makanan yang

tinggi lemak akan membuat penyumbatan di pembuluh darah (Anies,

2018). Seseorang yang juga sering mengkonsumsi garam beresiko terkena

hipertensi. Kelebihan kadar garam (NaCl) dalam tubuh dapat

menyebabkan peningkatan tekanan darah.

5) Minum alkohol

Minuman beralkohol mengandung kadar trigliserida yang tinggi, sehingga

dapat meningkatkan kadar trigliserida dalam darah. Trigliserida

merupakan kolesterol yang dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah

secara drastis (Anies, 2018).

6) Merokok

7) Faktor olahraga

Faktor olahraga berhubungan dengan kesehatan jantung. Jantung yang

tidak sehat bisa berakibat pada ketidakmampuan jantung dalam

memompa darah dengan baik sehingga aliran darah tidak lancar dan

tekanan darah bisa mengalami kenaikan (Anies, 2018).

8) Faktor emosional

Faktor emosional yang dimaksud adalah stres. Jika seseorang sedang stres,

hormon adrenalin akan meningkat akibatnya tekanan darah dalam tubuh
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menjadi naik. Maka dari itu, seseorang membutuhkan refreshing untuk

mengatasi stres tersebut (Anies, 2018).

Berdasarkan JNC VIII tahun 2014, Faktor Resiko terjadinya hipertensi adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.4 Faktor resiko Hipertensi

2.1.6. Diagnosis

1) Anamnesis (Yogiantoro, 2014):

a) Gejala dan tanda - tanda keluhan hipertensi

Gejala hipertensi dapat berupa mual, muntah, gangguan visual, konfusi,

dan nyeri dada. Petunjuk pertama yang paling khas adalah

meningkatnya tekanan darah yang dapat diambil dengan

sfigmomanometer selama kunjungan rutin kepada petugas medis

(South-paul et all, 2013).

b) Lama menderita hipertensi dan derajat tekanan darah.

c) Indikasi adanya hipertensi sekunder.

d) Faktor - faktor resiko hipertensi.

e) Riwayat penyakit keluarga.

f) Riwayat penyakit dahulu.

g) Gejala kerusakan organ

Faktor Resiko yang dapat diIntervensi Faktor Resiko yang tida dapat
diintervensi

• Obesitas atau berat badan berlebih
• Life Style atau Physical Activity
• Merokok
• Konsumsi garam berlebihan
• Alkohol
• Stress
• Sleep apnea
• Diabetes

• Usia
• Family History atau Genetik
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Gejala kerusakkan yang menyertai bisa menyerang otak, mata , jantung ,

ginjal dan arteri perifer.

h) Pengobatan anti-hipertensi dahulu

2) Pemeriksaan Fisik

Dilakukannya pengukuran tekanan darah. Pemeriksaan dilakukan dengan

cara pasien nyaman dan rileks, serta tidak tertutup atau tertekan pakaian.

Ada tiga macam alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah,

yaitu manometer aneroid (kurang akurat jika dipakai berulang - ulang),

manometer digital (kurang akurat), manometer merkuri atau air raksa

(cukup akurat). Gunakan manset yang ukurannya sesuai sehingga cukup

panjang untuk menutupi lengan.

2.1.7. Tatalaksana Hipertensi

Berdasarkan algoritma hipertensi dibawah (gambar 2.6), tatalaksanan

hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu terapi non farmakologis dan terapi

farmakologis.

1) Terapi non farmakologi

Semua guideline sepakat untuk target tekanan darah normal adalah

120/80mmHg. Pengobatan selalu dimulai dengan cara modifikasi gaya

hidup, baru kemudian dilanjutkan dengan terapi farmakoterapi. JNC VII

menyebutkan melakukan modifikasi gaya hidup adalah penting , tidak

hanya untuk sebagai pencegahan tetapi juga sebagai langkah pengobatan.

Pada pasien yang menderita hipertensi derajat 1, tanpa faktor risiko

kardiovaskular lain, maka strategi pola hidup sehat merupakan tatalaksana

tahap awal, yang harus dijalani setidaknya selama 4 – 6 bulan. Bila
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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 (Kemenkes RI,

2015).

Beberapa modifikasi gaya hidup yang dianjurkan , yaitu :

a) Menurunkan berat badan

Penurunan berat badan yang dimaksud adalah jika BMI seseorang

melebihi normalnya. Modifikasi gaya hidup yang harus dilakukan

ialah mempertahankan BMI pada kisaran 18,5 - 24,9 kg/m2,

mengusahakan lingkar pinggang untuk laki - laki berkisar ≤102 cm

(Asia <90 cm) dan untuk lingkar pinggang wanita <88 cm (Asia 80

cm) (South-Paul, et all, 2013). Mengurangi tekanan darah sistolik

5-20mmHg/penurunan 10 kH. Rekomendasi penurunan berat badan

meliputi nasihat mengurangi asupan kalori dan juga meningkatkan

aktivitas ñsik (Muhadi,2016).

b) Menerapakan rencana makan dengan pendekatan DASH

Konsumsi diet yang kaya akan buah - buahan, sayur-sayuran, produk

susu yang rendah lemak, dan juga mengurangi makanan yang

mengandung tinggi lemak (South-paul et all, 2013).

c) Mengurangi asupan garam

Restriksi garam harian dapat menurunkan tekanan darah sistolik 2-8

mmHg. Konsumsi sodium chloride ≤6 g/hari (100 mmol sodium/hari).

Rekomendasikan makanan rendah garam sebagai bagian pola makan

sehat (Muhadi,2016).
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d) Olahraga teratur

Olahraga dilakukan secara rutin dilakukan selama 30 - 60 menit,

sebanyak 3 kali dalam seminggu. Olaharaga yang dianjurkan adalah

olahraga aerobik yang ringan seperti jalan kaki, bersepeda, jogging,

dan berenang (Anies, 2018). Aktivitas fisik dapat menurunkan

tekanan darah sistolik 4-9 mmHg. Lakukan aktivitas fisik intensitas

sedang pada kebanyakan atau setiap hari pada 1 minggu dengan total

harian dapat diakumulasikan misalnya 3 sesi/10 menit

(Muhadi,2016).

e) Hentikan Alkohol

Konsumsi alkohol semakin hari semakin meningkat seiring

perkembangan pergaulan gaya hidup, terutama di kota - kota besar.

Alkohol merupakan salah satu faktor resiko terjadinya hipertensi.

Dengan demikian menghentikan alkohol dapat sangat membantu

dalam penurunan tekanan darah (Muhadi,2016).

f) Hentikan merokok

g) Manajemen Stres yang baik

Manajemen stres bisa diatasi dengan refreshing dengan keluarga dan

teman (Anies,2018).

2) Terapi farmakologis

Secara umum, terapi farmakologi untuk hipertensi dimulai jika

penderita hipertensi derajat 1 tidak mengalami penurunan tekanan darah

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

hipertensi derajat ≥ 2 untuk pelaksanaan terapi farmakologis ini ada
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beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan untuk menjaga kepatuhan

dan meminimalisir efek samping, diantaranya sebagai berikut (Kemenkes

RI, 2015):

a) Bila memungkinan, beri obat monoterapi terlebih dahulu.

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

biaya.

c) Berikan obat untuk pasien lanjut usia dengan memperhatikan faktor

komorbid.

d) Jangan mengombinasikan obat golongan ACE-i dengan golongan

ARBs

e) Berikan edukasi secara menyeluruh mengenai terapi farmakologis

yang dijalani.

f) Lakukan monitoring efek samping obat secara teratur.

2.2. Keluarga

2.2.1. Konsep Keluarga

Keluarga merupakan subsistem dari sistem - sistem yang lebih luas, yakni

lingkungan tetangga, komunitas, dan masyarakat yang lebih besar. Keluarga

adalah suatu sistem sosial yang bersifat terbuka, karena itu sistem - sistem

sosial yang ada di luar lingkup keluar sangat berpengaruh terhadap kehidupan

berkeluarga. Pengaruh tersebut mempengaruhi baik terhadap struktur maupun

pola interaksi didalamnya yang berlangsung (Endra, 2016)

Keluarga harus berkembang mengikuti sebuah siklus. Keluarga dianggap

sebagai contoh dari sebuah pola normatif. Dalam perkembangannya,terdapat

beberapa tugas keluarga yang harus dicapai. Tugas perkembangan keluarga
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ialah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh keluarga selama tahap

perkembangannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan afektif, sosial,

perawatan kesehatan, reproduksi, dan ekonomi dalam keluarga (Endra, 2016).

Tumbuh kembangnya beberapa aspek baik fisik atau psikis, sosial dan

spiritual merupakan hal yang paling menentukan keberhasilan kehidupan

seseorang. Keberhasilan kehidupan seseorang juga sangat ditentukan dari

lingkungan keluarganya. Lingkungan keluarga yang kondusif menentukan

optimalisasi perkembangan pribadi, kemampuan bersosialisasi, adaptasi diri,

kecerdasan, kreativitas, moral, dan peningkatan kapasitasi diri seseorang

(Endra, 2016).

Dalam permasalahan kesehatan, keluarga dijadikan salah satu cara

pendekatan untuk melakukan pencegahan dan mengatasi suatu penyakit.

Pendekatan keluarga merupakan dimanfaatkan oleh puskesmas untuk

meningkatkan jangkauan sasaran, mendekatkan, dan meningkatkan akses

pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga

(Kemenkes RI, 2017).

Menurut Sigmund Freud , pada dasarnya keluarga itu terbentuk karena

adanya perkawinan pria dan wanita. Konsep keluarga merupakan suatu sistem

dalam pelayanan kesehatan pasien. Ada beberapa teori keluarga sebagai suatu

sistem, antara lain:

1) Saling Ketergantungan (Interdependence)

Interaksi keluarga cenderung diulang (Repitisi) yang akan membentuk

pola dari keluarga tersebut. Keluarga mempunyai aturan - aturan yang

akan mendukung terbentuknya pola ini. Pada umumnya adalah berupa
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peraturan tak tertulis, yang tidak boleh dipertanyakan. Bagi dokter

keluarga, keberhasilan dalam mencoba merubah keluarga tersebut sangat

tergantung pada kemampuan kita dalam melihat interdependence ini.

Akan lebih efektif apabila kita langsung pada interaksi ini dan peraturan

yang mengikat mereka.

2) Ikatan (Boundaries)

Boundaries diartikan sebagai suatu kebiasaan dari para anggota keluarga,

yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam keluarga tersebut.

Ikatan keluarga seperti ini merupakan pagar yang akan melindungi para

anggota keluarga.

3) Triangulasi

Kebanyakkan interaksi dalam keluarga melibatkan dua individu. Pada

saat muncul suatu masalah pada kedua orang tersebut biasanya ada

kecenderungan untuk melibatkan pihak ketiga. Peran orang ketiga ini

yang bisa menyelamatkan keadaan tersebut. Pihak ketiga muncul untuk

menenangkan masalah, maka triangulasi ini dapat terjadi berulang kali

dengan harapan agar keluarga dapat terus bersatu. Padahal triangulasi ini

bukanlah hal yang efektif untuk menghilangkan masalah yang

sesungguhnya belum terselesai.

2.2.2. Pengertian keluarga

Menurut Friedman (1998), keluarga , merupakan sekumpulan orang

yang dihubungkan oleh perkawinan, adopsi, dan kelahiran yang bertujuan

menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan

perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari individu - individu
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yang ada di dalamnya terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan

untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan Departemen Kesehatan RI (1988), keluarga merupakan unit

terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang

yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan

saling ketergantungan.

Fitzpatrick mengemukakan pengertian keluarga dari beberapa sudut

pandang yang berbeda, yaitu :

1) Secara struktural, keluarga didefinisikan berdasarkan siapa saja yang

menjadi bagian dari sebuah keluarga. Keluarga sebagai asal - usul

(families of origin), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan

(families of procreation), dan keluarga batin (extended family). Fokus

utama dari definisi secara struktural adalah padakehadiran atau

ketidakhadiran dari anggota keluarga.

2) Secara fungsional, pengertian keluarga ditekankan pada terpenuhinya

tugas dan fungsi psikososial. Fungsi tersebut meliputi perawatan,

sosialisasi pada anak, dukungan emosional, materi, dan pemenuhan peran

dari setiap anggota keluarga. Fokus utama dari definisi secara fungsional

adalah pada tugas - tugas yang dilakukan oleh keluarga.

3) Secara transaksional, keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang

mengembangkan keintiman melalui perilaku yang memunculkan rasa

identitas sebagai keluarga (family identity) berupa ikatan emosi,

pengalaman historis maupun cita - cita masa depan. Fokus utama dari
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definisi secara transaksional adalah bagaiman keluarga melaksanakan

fungsinya.

Berdasarkan pada beberapa pemahaman tentang keluarga yang

dikemukakan oleh para ahli diatas, maka sebuah keluarga memiliki

karakteristik sebagai, berikut:

1) Terdiri dari dua orang atau lebih yang diikat oleh hubungan darah

perkawinan atau adopsi.

2) Biasanya anggota keluarga tinggal bersama

3) Jika anggota keluarga tinggal terpisah, biasanya tetap memperhatikan satu

sama lain.

4) Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing - masing

mempunyai peran sendiri - sendiri.

5) Keluarga mempunyai tujuan untuk menciptakan. mempertahankan

budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis dan sosial anggota

keluarga.

2.2.3. Fungsi keluarga

Ada beberapa pendapat mengenai penjelasan fungsi keluarga. Menurut

pendapat Richard (2003), fungsi keluarga dibedakan berdasarkan tatanan

dalam masyarakat, yaitu :

1) Fungsi pendidikan

Fungsi pendidikan dari sebuah keluarga merupakan salah satu

tanggungjawab yang paling penting yang bagi orangtua. Fungsi pendidikan

tersebut meliputi :
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a) Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan keterampilan

dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang

dimiliki.

b) Mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang

dalam memenuhi perannya sebagai orang dewasa.

2) Fungsi biologis

Keluarga sebagai sarana reproduksi atau sarana untuk mengembangkan

dan melanjutkan keturunan. Fungsi biologis keluarga meliputi :

a) Meneruskan keturunan

b) Memenuhi kebutuhan gizi keluarga

c) Memelihara dan merawat anggota keluarga

3) Fungsi sosialisasi

Berkaitan erat dengan dengan fungsi pendidikan karena dalam fungsi

pendidikan terkandung upaya sosialisasi dan demikian pula sebaliknya.

Fungsi pendidikan yang berkaitan erat dengan fungsi sosialisasi adalah

sebagai berikut :

a) Memberikan nilai - nilai sosial pada anak

b) Membentuk norma - norma tingkah laku

c) Meneruskan nilai - nilai budaya keluarga

4) Fungsi protektif (perlindungan)

Keluarga harus dapat memberikan rasa aman, kasih sayang, memberikan

pendewassaan kepribadian pada seluruh anggota keluarganya dan

memberikan perlindungan secara psikologis.
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5) Fungsi afeksional

Fungsi keluarga yang bisa melihat secara instuitif suasana perasaan

angggota keluarga lainnya dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar

sesama anggota keluarga sehingga terjadi rasa saling pengertian dan

perhatian satu sama lain. Hal tersebut dapat menumbuhkan keharmonisan

dalam sebuah keluarga,

6) Fungsi agama

Keluarga mengajak dan memperkenalkan anggota keluarga lainnya

mengenai suatu keyakinan yang mengatur segala aspek kehidupan dunia

maupun kehidupan lainnya setelah dunia. Usaha yang dilakukan untuk

menciptakan suasana religius meliputi 3 aspek, diantaranya sebagai

berikut :

a) Aspek fisik, meliputi penyediaan lingkungan fisik dengan suasana

keagamaan, seperti tempat beribadah, dekorasi rumah bernuansa

agama, hiasan rumah yang bernuansa religius.

b) Aspek emosional, meliputi perasaan yang menggugah rasa

keagamaan.

c) Aspek sosial, meliputi hubungan sosial antara keluarga dengan pihak

lainnya yang dilandasi dengan keagamaan.

7) Fungsi rekreatif

Fungsi rekreatif sangat berguna untuk mengurangi ketegangan perasaan,

meningkatkan keseimbangan kepribadian keluarga, meningkatkan saling

pengertian, memperkokoh kerukunan dan meningkatkan solidaritas serta

rasa kasih sayang antar anggota keluarga.
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8) Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi merupakan salah satu pendukung utama bagi kebutuhan

dan kelangsungan hidup keluarga. Fungsi keluarga sendiri meliputi :

a) Pengaturan penggunaan penghasian keluarga

b) Mencari sumber - sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan

keluarga.

c) Menabung untuk jaminan masa depan.

9) Fungsi pengendalian sosial

Fungsi keluarga menurut Friedman (1998), terdapat 5 (lima), yaitu :

1) Fungsi afektif (the affective function)

Fungsi afektif adalah fungsi keluarga utama, untuk mengajarkan segala

sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan

orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan suatu individu dan

psikososial anggota keluarganya.

2) Fungsi sosialisasi

Fungsi sosialisasi merupakan proses perkembangan dan perubahan yang

dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan

dalam lingkungan sosialnya. Fungsi ini bermanfaat untuk membentuk

norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, membina

sosialisasi anak, dan meneruskan nilai - nilai budaya keluarga.

3) Fungsi reproduktif (The reproduction function)

Fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga keluarga.
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4) Fungsi ekonomi (The Economic Function)

Fungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi, tempat

untuk mengembangkan kemampuan seorang individu, dan meningkatkan

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

5) Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan

Fungsi untuk mempertahankan kondisi kesehatan anggota keluarga agar

tetap terjaga produktivitasnya.

Berdasarkan beberapa fungsi keluarga diatas, dapat disimpulkan 3 fungsi

pokok keluarga menurut Effendy (1998), yaitu:

1) Asah

Fungsi asah ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak

agar siap menjadi manusia dewasa dan mandiri.

2) Asih

Fungsi asih ini berkaitan dengan keluarga memberikan rasa kasih sayang,

rasa aman , kehangatan keluarga , dan perhatian antar anggota keluarga.

3) Asuh

Fungsi asuh ini berkaitan dengan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan

anggota keluarga agar terjaga kesehatannya, sehingga anak dan anggota

keluarga lainnya menjadi pribadi yang sehat baik fisik, mental, sosial dan

spiritual.

2.2.4. APGAR family

APGAR family diperkenalkan pada tahun 1978 sebagai suatu instrument

untuk skrining fungsi keluarga. APGAR family dirancang menjadi sebuat

kuesioner singkat untuk menilai kepuasan anggota keluarga terhadap fungsi
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keluarga tersebut (smilkstein,1982) . Terdapat 5 (lima) item dalam kuesioner

APGAR family yang menjadi parameter penilaian, yaitu (Balgis,2009) :

1) Adaptasi (Adaptation)

Tingkat kepuasan dari anggota keluarga dalam menerima bantuan dari

anggota keluarga lainnya, Penggunaan sumber-sumber intra dan ekstra

keluarga untuk menyelesaikan maslah .

2) Kemitraan (Partnership)

Mengenai pembagian pengambilan keputusan ketika dihadapkan oleh

suatu masalah dan memupuk tanggungjawab anggota keluarga. Tingkat

kepuasannya dapat diukur dari cara berkomunikasi, musyawarah untuk

mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan masalah.

3) Pertumbuhan (Growth)

Mengenai kematangan fisik dan emosional seseorang melalui dukungan

keluarga. Tingkat kepuasannya dapat dilihat dari kebebasannya seseorang

yang diberikan keluarga dalam pertumbuhannya menjadi lebih dewasa.

4) Kasih sayang (Affection)

Hubungan saling peduli, menyayangi dan mencintai antar anggota

keluarga.

5) Kebersamaan (Resolve)

Berkomitmen untuk memberikan waktu, ruang, dan kekayaan yang

dimiliki untuk keluarga. Menciptakan suatu kebersamaan keluarga

dengan memberikan kesempatan pada anggota keluarga untuk melakukan

perawatan fisik dan emosional.
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Kuesioner APGAR family memungkinkan terdapat 3 skor, yaitu 2, 1, 0

dari masing-masing item-nya. Hasil dari keseluruhan berada pad range skor

0-10. Semakin besar skornya, maka tingkat kepuasan anggota keluarga

terhadap fungsi keluarganya semakin baik (smilkstein,1982).

2.3. Pendekatan Holistik Komperehensif

Dalam menyelesaikan masalah kesehatan pada pelayanan medis harus

menyeluruh, tidak hanya dari satu aspek tetapi meliputi semua aspek kehidupan

yang disebut pendekatan holistik-komperehensif (holistic-comprehensive

approach). Pendekatan holistik dalam pelayanan kesehatan adalah melaksanakan

pelayanan kesehatan yang meliputi semua aspek kehidupan pasien sebagai

manusia seutuhnya. Aspek - aspek kehidupan tersebut meliputi, aspek biologis,

psikologis, sosial, dan spiritual. Sedangkan komperehensif dalam pelayanan

kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif (Anggraini, 2015).

Dalam menegakkan diagnostik holistik, terdapat 5 (lima) aspek yang harus

diperhatikan, yaitu (Endra,2016) :

1) Aspek personal

Aspek yang memperhatikan keluhan, ketakutan, harapan, dan persepsi

pasien terhadap kesehatannya.

2) Aspek klinis

Penegakkan diagnosis klinis berdasarkan keluhan yang disampaikan

pasien. Dokter harus berusaha menegakkan diagnosis secara cepat dan

tepat, berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang baik.
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3) Aspek internal

Aspek yang memperhatikan pengaruh genetik, persepsi terhadap

kesehatan dan perilaku kesehatan dari individu serta keluarga yang

memberikan pengaruh terhadap kesehatan yang terjadi.

4) Aspek eksternal

Aspek yang memperhatikan determinan faktor yang berasal dari keluarga,

kehidupan sosial, faktor ekonomi, aktivitas pekerjaan dan lingkungan

(fisik, biologi, kimia, sosial, dan budaya) sekitar pasien.

5) Aspek fungsi sosial

Aspek yang memperhatikan fungsi-fungsi sosial dari pasien. Fungsi sosial

yang harus diperhatikan ialah seberapa besar pasien bergantung pada

orang disekitarnya dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Berdasarkan penegakkan diagnosis holistik dengan memperhatikan 5 aspek

tersebut, menunjukkan bahwa kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor

yang mempengaruhi kesehatan berasal dari internal maupun eksternal. Faktor

internal antara lain fisik, pikiran, imunitas, dan gaya hidup. Faktor eksternal

antara lain keluarga, lingkungan baik fisik, sosial-budaya, maupun lingkungan

pekerjaan (Endra, 2016).

Setelah menentukan diagnosis holistik, penatalaksanaan masalah kesehatan

harus dilakukan secara komperehensif. Penatalaksanaan secara komperehensif

diantaranya sebagai berikut :

1) Promotif

Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan pada individu, keluarga, dan

masyarakat dengan cara sebagai berikut (KKI-SKDI, 2012):
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a) Mengidentifikasi kebutuhan perubahan pola pikir, sikap dan perilaku,

serta modifikasi gaya hidup untuk promosi kesehatan pada berbagai

kelompok umur, agama, masyarakat, jenis kelamin, etnis, dan

budaya.

b) Merencanakan dan melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka

promosi kesehatan di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

2) Preventif

Melaksanakan kegiatan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah

kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat dengan cara sebagai

berikut (KKI-SKDI, 2012):

a) Melakukan pencegahan timbulnya masalah kesehatan.

b) Melakukan kegiatan penapisan faktor risiko penyakit laten untuk

mencegah dan memperlambat timbulnya penyakit.

c) Melakukan pencegahan untuk memperlambat progresi dan timbulnya

komplikasi penyakit dan atau kecacatan.

3) Kuratif

Melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan individu, keluarga dan

masyarakat.Mulai dari menegakkan diagnosis, melakukan terapi

pengobatan, memonitori, menentukan prognosis dan jika diperlukan

merujuk sesuai dengan standar pelayanan medis (KKI-SKDI, 2012).

4) Rehabilitatif

Melakukan rehabilitasi medik dasar dan rehabilitasi sosial pada individu,

keluarga, dan masyarakat (KKI-SKDI, 2012).
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