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BAB 3

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka konsep

Gambar 3. 1. Kerangka Konsep
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Keberhasilan Penatalaksanaan Hipertensi

Terkontrol
Tekanan darah kembali normal
yaitu diastolik ≤90 mmHg
dan/atau sistolik ≤140 mmHg
(Kemenkes RI,2014)

Tidak terkontrol
Masih berada diatas titik normal
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= tidak diteliti

= Mempengaruhi

Menurut H.L.Blum derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4

determinan, yaitu psikobiologi dan herediter, perilaku (life style), lingkungan

(environment), pelayanan kesehatan. Psikobiologi dan herediter mencakup faktor

keturunan. Perilaku atau life style, salah satu contohnya adalah pola makan

seseorang. Pola makan yang buruk bisa menyebab timbulnya suatu penyakit.

Pelayanan kesehatan mencakup fasilitas kesehatan (tempat kesehatan, tenaga

medis, dan biaya kesehatan) disuatu daerah. Ketersediaan layanan kesehatan yang

baik akan memperbaiki derajat kesehatan masyarakat daerah tersebut. Lingkungan

yang mempengaruhi derajat kesehatan dibagi menjadi 3 katergori, yaitu

lingkungan fisik, bioligis, dan sosial (Endra,2016). Lingkungan sosial meliputi

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Penelitian ini akan meneliti

lingkungan sosial yaitu lingkungan keluarga sebagai salah satu faktor yang

mempengaruhi kesehatan individu. Lingkungan keluarga ini dinilai dari peran dari

fungsi keluarga tersebut dalam mengatasi masalah kesehatan. Fungsi keluarga

diharapkan dapat mengintervensi faktor resiko hipertensi.

Menurut Effendy (1998) terdapat 3 (tiga) fungsi pokok keluarga yaitu, fungsi

asih, asah, dan asuh. Fungsi asih terkait dengan dukungan secara emosional pasien.

Fungsi asuh terkait dengan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan seseorang.

Fungsi asah terkait dengan dukungan informasional dan pendidikan seseorang

(Endra,2016). Ketiga fungsi pokok keluarga tersebut diharapkan dapat

mempengaruhi keberhasilan penatalaksanaan hipertensi.
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Berdasarkan uraian diatas, harapannya terdapat pengaruh fungsi keluarga,

yaitu fungsi asah , asih dan asuh terhadap keberhasilan penatalaksanaan hipertensi.

Jika ketiga fungsi keluarga tersebut berjalan dengan baik maka penatalkasanaan

hipertensi dapat berjalan dengan baik sehingga tekanan darah dapat kembali

normal dan terkontrol. Dengan begitu masalah hipertensi di Wilayah Kerja

Puskesmas Junrejo ini dapat teratasi dengan baik.

3.2. Hipotesis

Terdapat pengaruh fungsi keluarga berdasarkan fungsi asah, asih dan asuh

terhadap keberhasilan penatalaksanaan hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas

Junrejo Kota Batu.
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