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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Uraian Teori 

1. Hipertensi 

a. Definisi 

Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi yang bersifat 

abnormal dan diukur paling tidak pada tiga kesempatan yang 

berbeda. Seseorang dianggap mengalami hipertensi apabila tekanan 

darahnya lebih tinggi dari 140/90 mmHg (Elizabeth dalam 

Ardiansyah M., 2012). 

Menurut Price (dalam Nurarif A.H., & Kusuma H. (2016), 

Hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik 

sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. 

Hipertensi tidak hanya beresiko tinggi menderita penyakit jantung, 

tetapi juga menderita penyakit lain seperti penyakit saraf, ginjal, dan 

pembuluh darah dan makin tinggi tekanan darah, makin besar 

resikonya. 

Sedangkan menurut Hananta I.P.Y., & Freitag H. (2011), 

Hipertensi adalah suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam 

pembuluh darah arteri secara terus-menerus lebih dari suatu periode. 

Hipertensi dipengaruhi oleh faktor risiko ganda, baik yang bersifat 

endogen seperti usia, jenis kelamin dan genetik/keturunan, maupun 
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yang bersifat eksogen seperti obesitas, konsumsi garam, rokok 

dan kopi. 

Menurut American Heart Association atau AHA dalam 

Kemenkes (2018), hipertensi merupakan silent killer dimana 

gejalanya sangat bermacam-macam pada setiap individu dan hampir 

sama dengan penyakit lain. Gejala-gejala tersebut adalah sakit kepala 

atau rasa berat ditengkuk. Vertigo, jantung berdebar-debar, mudah 

lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging atau tinnitus dan 

mimisan. 

b. Etiologi Hipertensi 

Berdasarkan penyebab hipertensi dibagi menjadi 2 golongan  

(Ardiansyah M., 2012) : 

1) Hipertensi primer (esensial) 

Hipertensi primer adalah hipertensi esensial atau hiperetnsi 

yang 90% tidak diketahui penyebabnya. Beberapa faktor yang 

diduga berkaitan dengan berkembangnya hipertensi esensial 

diantaranya : 

a) Genetik 

Individu dengan keluarga hipertensi memiliki potensi lebih 

tinggi mendapatkan penyakit hipertensi. 

b) Jenis kelamin dan usia 

Lelaki berusia 35-50 tahun dan wanita yang telah menopause 

berisiko tinggi mengalami penyakit hipertensi. 
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c) Diit konsumsi tinggi garam atau kandungan lemak. 

Konsumsi garam yang tinggi atau konsumsi makanan 

dengan kandungan lemak yang tinggi  secara langsung 

berkaitan dengan berkembangnya penyakit hipertensi. 

d) Berat badan obesitas 

Berat badan yang 25% melebihi berat badan ideal sering 

dikaitkan dengan berkembangnya hipertensi. 

e) Gaya hidup merokok dan konsumsi alkohol 

Merokok dan konsumsi alkohol sering dikaitkan dengan 

berkembangnya hipertensi karena reaksi bahan atau zat yang 

terkandung dalam keduanya. 

2) Hipertensi sekunder 

Hipertensi sekunder adalah jenis hipertensi yang diketahui 

penyebabnya. Hipertensi sekunder disebabkan oleh beberapa 

penyakit, yaitu : 

a) Coarctationaorta, yaitu penyempitan aorta congenital yang 

mungkin terjadi beberapa tingkat pada aorta toraksi atau 

aorta abdominal. Penyembitan pada aorta tersebut dapat 

menghambat aliran darah sehingga terjadi peningkatan 

tekanan darah diatas area kontriksi. 

b) Penyakit parenkim dan vaskular ginjal. Penyakit ini 

merupakan penyakit utama penyebab hipertensi sekunder. 

Hipertensi renovaskuler berhubungan dengan penyempitan 
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c) satu atau lebih arteri besar, yang secara langsung membawa 

darah ke ginjal. Sekitar 90% lesi arteri renal pada pasien 

dengan hipertensi disebabkan oleh aterosklerosis atau 

fibrous dyplasia (pertumbuhan abnormal jaringan fibrous). 

Penyakit parenkim ginjal terkait dengan infeksi, inflamasi, 

serta perubahan struktur serta fungsi ginjal. 

d) Penggunanaan kontrasepsi hormonal (esterogen). 

Kontrasepsi secara oral yang memiliki kandungan esterogen 

dapat menyebabkan terjadinya hipertensi melalui mekanisme 

renin-aldosteron-mediate volume expantion. Pada hipertensi 

ini, tekanan darah akan kembali normal setelah beberapa 

bulan penghentian oral kontrasepsi. 

e) Gangguan endokrin. Disfungsi medulla adrenal atau korteks 

adrenal dapat menyebabkan hipertensi sekunder. Adrenal-

mediate hypertension disebabkan kelebihan primer 

aldosteron, kortisol, dan katekolamin. 

f) Kegemukan (obesitas) dan malas berolahraga. 

g) Stres, yang cenderung menyebabkan peningkatan tekanan 

darah untuk sementara waktu. 

h) Kehamilan 

i) Luka bakar 

j) Peningkatan tekanan vaskuler 
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k) Merokok. 

Nikotin dalam rokok merangsang pelepasan katekolamin. 

Peningkatan katekolamin mengakibatkan iritabilitas 

miokardial, peningkatan denyut jantung serta menyebabkan 

vasokortison yang kemudian menyebabkan kenaikan 

tekanan darah. 

Hipertensi pada usia lanjut dibedakan atas (Nurarif A.H., & Kusuma 

H., 2016) : 

1) Hipertensi dimana tekanan sistolik sama atau lebih besar dari 

140 mmHg dan atau tekanan diastolik sama atau lebih besar dari 

90 mmHg. 

2) Hipertensi sistolik terisolasi dimana tekanan distolik lebih besar 

dari 160 mmHg da tekanan diastolik lebih rendah dari 90 mmHg. 

Penyebab hipertensi pada orang dengan lanjut usia adalah terjadinya 

perubahan-perubahan pada  (Nurarif A.H., & Kusuma H., 2016): 

1)  Elastisitas dinding aorta menurun 

2) Katub jantung menebal dan menjadi kaku 

3) Kemampuan jantung memompa darah menurun menyebabkan 

menurunnya kontraksi dan volumenya 

4) Kehilangan elastisitas pembuluh darah. Hal ini terjadi karena 

kurangnya efektifitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi. 

5) Meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. 
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c. Klasifikasi Hipertensi 

1) Menurut Tambayong (dalam Nurarif A.H., & Kusuma H. 2016), 

klasifikasi hipertensi klinis berdasarkan tekanan darah sistolik 

dan diastolik yaitu : 

Tabel 2.1 Klasifikasi derajat hipertensi secara klinis 

No Kategori Sistolik 

(mmHg) 

Diastolik 

(mmHg) 

1. Optimal <120 <80 

2. Normal 120-129 80-84 

3. High Normal 130-139 85-89 

4. Hipertensi  

5. Grade 1 (ringan) 140-159 90-99 

6. Grade 2 (sedang) 160-179 100-109 

7. Grade 3 (berat) 180-209 100-119 

8. Grade 4 (sangat berat) ≥210 ≥210 

Sumber : Tambayong dalam Nurarif A.H., & Kusuma H. (2016). 

2) Menurut World Health Organization (dalam Noorhidayah, S.A. 

2016)  klasifikasi hipertensi adalah : 

a) Tekanan darah normal yaitu bila sistolik kurang atau sama 

dengan 140 mmHg dan diastolik kurang atau sama dengan 

90 mmHg. 

b) Tekanan darah perbatasan (border line) yaitu bila sistolik 

141-149 mmHg da n diastolik 91-94 mmHg. 

c) Tekanan darah tinggi (hipertensi) yaitu bila sistolik lebih 

besar atau sama dengan 160 mmHg dan diastolik lebih besar 

atau sama dengan 95 mmHg. 
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d. Manifestasi Klinis Hipertensi 

Menurut Tambayong (dalam Nurarif A.H., & Kusuma H., 2016), 

tanda dan gejala pada hipertensi dibedakan menjadi : 

1) Tidak ada gejala 

Tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan 

peningkatan tekanan darah, selain penentuan tekanan arteri oleh 

dokter yang memeriksa. Hal ini berarti hipertensi arterial tidak 

akan pernah terdiagnosa jika tekanan darah tidak teratur. 

2) Gejala yang lazim 

Seing dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi 

meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataanya ini 

merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan pasien 

yang mencari pertolongan medis. 

Beberapa pasien yang menderita hipertensi yaitu : 

a) Mengeluh sakit kepala, pusing 

b) Lemas, kelelahan 

c) Sesak nafas 

d) Gelisah 

e) Mual 

f) Muntah 

g) Epistaksis 

h) Kesadaran menurun 
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e. Faktor-Faktor Risiko Hipertensi 

Menurut Aulia, R. (2017), faktor risiko hipertensi  dibagi menjadi 2 

kelompok, yaitu : 

1) Faktor yang tidak dapat diubah 

Faktor yang tidak dapat berubaha adalah : 

a) Riwayat Keluarga  

Seseorang yang memiliki keluarga seperti, ayah, ibu, kakak 

kandung/saudara kandung, kakek dan nenek dengan 

hipertensi lebih berisiko untuk terkena hipertensi. 

b) Usia 

Tekanan darah cenderung meningkat dengan bertambahnya 

usia. Pada laki-laki meningkat pada usia lebih dari 45 tahun 

sedangkan pada wanita meningkat pada usia lebih dari 55 

tahun. 

c) Jenis Kelamin 

Dewasa ini hipertensi banyak ditemukan pada pria daripada 

wanita. 

d) Ras/etnik 

Hipertensi menyerang segala ras dan etnik namun di luar 

negeri hipertensi banyak ditemukan pada ras Afrika Amerika 

daripada Kaukasia atau Amerika Hispanik. 
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2) Faktor yang dapat diubah 

Kebiasaan gaya hidup tidak sehat dapat meningkatkan hipertensi 

antara lain yaitu : 

a) Merokok 

Merokok merupakan salah satu faktor penyebab hipertensi 

karena dalam rokok terdapat kandungan nikotin. Nikotin 

terserap oleh pembuluh darah kecil dalam paru-paru dan 

diedarkan ke otak. Di dalam otak, nikotin memberikan sinyal 

pada kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin atau adrenalin 

yang akan menyemptkan pembuluh darah dan memaksa 

jantung bekerja lebih berat karena tekanan darah yang lebih 

tinggi (Murni dalam Andrea, G.Y., 2013). 

b) Kurang aktifitas fisik 

Aktifitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan 

oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. 

Kurangnya aktifitas fisik merupakan faktor risiko 

independen untuk penyakit kronis dan secara keseluruhan 

diperkirakan dapat menyebabkan kematian secara global 

(Iswahyuni, S., 2017). 

c) Konsumsi Alkohol 

Alkohol memiliki efek yang hampir sama dengan karbon 

monoksida, yaitu dapat meningkatkan keasaman darah. 

Darah menjadi lebih kental dan jantung dipaksa memompa 
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darah lebih kuat lagi agar darah sampai ke jaringan 

mencukupi (Komaling, J.K., Suba, B., Wongkar, D., 2013). 

Maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi alkohol dapat 

meningkatkan tekanan darah. 

d) Kebiasaan minum kopi 

Kopi seringkali dikaitkan dengan penyakit jantung koroner, 

termasuk peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol 

darah karena kopi mempunyai kandungan polifenol, kalium, 

dan kafein. Salah satu zat yang dikatakan meningkatkan 

tekanan darah adalah kafein. Kafein didalam tubuh manusia 

bekerja dengan cara memicu produksi hormon adrenalin 

yang berasal dari reseptor adinosa didalam sel saraf yang 

mengakibatkan peningkatan tekanan darah, pengaruh dari 

konsumsi kafein dapat dirasakan dalam 5-30 menit dan 

bertahan hingga 12 jam (Indriyani dalam Bistara D.N., & 

Kartini Y., 2018). 

e) Kebiasaan konsumsi makanan banyak mengandung garam 

Garam merupakan bumbu dapur yang biasa digunakan untuk 

memasak. Konsumsi garam secara berlebih dapat 

meningkatkan tekanan darah. Menurut Sarlina, Palimbong, 

S., Kurniasari, M.D., Kiha, R.R. (2018), natrium merupakan 

kation utama dalam cairan ekstraseluler tubuh yang 

berfungsi menjaga keseimbangan cairan. Natrium yang 



 
 

 

20 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

berlebih dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh 

sehingga menyebabkan edema atau asites, dan hipertensi. 

f) Kebiasaan konsumsi makanan lemak 

Menurut Jauhari (dalam Manawan A.A., Rattu A.J.M., 

Punuh M.I, 2016), lemak didalam makanan atau hidangan 

memberikan kecenderungan meningkatkan kholesterol 

darah, terutama lemak hewani yang mengandung lemak 

jenuh. Kolesterol yang tinggi bertalian dengan peningkatan 

prevalensi penyakit hipertensi. 

f. Komplikasi Hipertensi 

Menurut Ardiansyah, M. (2012) komplikasi dari hipertensi adalah : 

1) Stoke 

Stroke akibat dari pecahnya pembuluh yang ada di dalam otak 

atau akibat embolus yang terlepas dari pembuluh nonotak. 

Stroke bisa terjadi pada hipertensi kronis apabila arteri-arteri 

yang memperdarahi otak mengalami hipertrofi dan penebalan 

pembuluh darah sehingga aliran darah pada area tersebut 

berkurang. Arteri yang mengalami aterosklerosis dapat melemah 

dan meningkatkan terbentuknya aneurisma. 

2) Infark Miokardium 

Infark miokardium terjadi saat arteri koroner mengalami 

arterosklerotik tidak pada menyuplai cukup oksigen ke 

miokardium apabila terbentuk thrombus yang dapat menghambat 
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aliran darah melalui pembuluh tersebut. Karena terjadi hipertensi 

kronik dan hipertrofi ventrikel maka kebutuhan okigen 

miokardioum tidak dapat terpenuhi  dan dapat terjadi iskemia 

jantung yang menyebabkan infark. 

3) Gagal Ginjal 

Kerusakan pada ginjal disebabkan oleh tingginya tekanan pada 

kapiler-kapiler glomerulus. Rusaknya glomerulus membuat 

darah mengalir ke unti fungsionla ginjal, neuron terganggu, dan 

berlanjut menjadi hipoksik dan kematian. Rusaknya glomerulus 

menyebabkan protein keluar melalui urine dan terjadilah tekanan 

osmotic koloid plasma berkurang sehingga terjadi edema pada 

penderita hipertensi kronik. 

4) Ensefalopati 

Ensefalopati (kerusakan otak) terjadi pada hipertensi maligna 

(hipertensi yang mengalami kenaikan darah dengan cepat). 

Tekanan yang tinggi disebabkan oleh kelainan yang membuat 

peningkatan tekanan kapiler  dan mendorong cairan ke dalam 

ruang intertisium diseluruh susunan saraf pusat. Akibatnya 

neuro-neuro disekitarnya terjadi koma dan kematian. 

2. Lansia 

a. Pengertian 

Menurut Utomo, S.T.R.I. (2015), lansia merupakan tahap akhir 

siklus hidup manusia, meurpakan bagian dari proses kehidupan yang 
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tak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap individu. Pada tahap 

ini individu mengalami banyak kemunduran dalam berbagai fungsi 

dan kemampuan yang pernah dimilikinya. Perubahan penampilan 

fisik maupun mental, khususnya kemunduran dalam berbagai fungsi 

dan kemampuan yang pernah dimilikinya.  

b. Batasan Pada Lansia 

Batasan menurut WHO (dalam Utomo, S.T.R.I. 2015), lanjut usia 

meliputi : 

1) Usia pertengahan (middle age) yaitu kelompok usia 45 sampai 

59 tahun. 

2) Usia lanjut (elderly) antara 60-74 tahun. 

3) Usia tua (old) antara 75-90 tahun. 

4) Usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun. 

c. Penyakit yang Menonjol Pada Lansia 

Menurut Nugroho (dalam Utomo, S.T.R.I. 2015), penyakit yang 

menonjol pada lansia yaitu : 

1) Gangguan pembuluh darah (hipertensi dan stroke) 

2) Gangguan metabolik DM 

3) Gangguan persendian antritis, sakit punggung, dan terjatuh 

4) Gangguan sosial kurang penyesuaian diri dan merasa tidak 

punya fungsi lagi. 
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3. Keluarga 

a. Definisi 

Menurut Friedman (dalam Setiana, I.A., 2016), keluarga adalah 

dua atau lebih dari dua individu yang bergabung karena hubungan 

darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup 

dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam 

perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan 

kebudayaan. 

Menurut Arita Murwani (dalam Anggraeni, A.M., 2014), 

keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah 

tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. 

Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, mempunyai 

peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu 

budaya. 

Menurut Effendy (dalam Bangga D. F., 2015), keluarga adalah 

unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan 

beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam 

keadaan saling ketergantungan. 

Sedangkan menurut Bakri M.H. (2015), definisi keluarga secara 

umum sebagai unit sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat yang 

merupakan landasan dasar dari semua institusi dan merupakan 

kelompok primer yang terdiri dari dua orang atau lebih yang 
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mempunyai jaringan interpersonal, hubungan darah. Hubungan 

perkawinan dan adopsi. 

b. Bentuk Keluarga 

Menurut Effendy (dalam Bangga D. F., 2015), bentuk keluarga 

adalah : 

1) Keluarga Inti (nuclear family), merupakan keluarga yang 

dibentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan dan 

terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, bak dilahirkan secara 

natural ataupun diadopsi. 

2) Keluarga asal (family of origin), merupakan suatu unit keluarga 

tempat asal seseorang dilahirkan. 

3) Keluarga besar (extended family) adalah keluarga inti yang 

ditambah dengan keluarga lain (karena ada hubungan darah) 

misalnya, kakek, nenek, bibi, paman, sepupu. 

4) Keluarga modern adalah keluarga dengan orang tua tunggal, 

keluarga tanpa anak, serta keluarga pasangan sejenis 

(gay/lesbian family). 

5) Keluarga berantai (serial family) adalah keluarga yang terdiri 

dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan 

merupakan suatu keluarga inti. 

6) Keluarga duda atau janda (single family), keluarga yang 

terbentuk karena perceraian dan atau kematian pasangan yang 

dicintai. 
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7) Keluarga komposit (composite family) adalah keluarga dari 

perkawinan poligami dan hidup bersama. 

8) Keluarga kohabitasi (cohabitation) adalah adalah dua orang 

menjadi satu keluarga tanpa pernikahan, bisa memiliki anak atau 

tidak. 

9) Keluarga inses (incest family) adalah seiring dengan masuknya 

nilai-nilai global dan pengaruh informasi dari berbagai tempat, 

dijumpai bentuk keluarga yang tidak lazim , misalnya anak 

perempuan menikah dengan ayah kandungnya. 

10) Keluarga tradisional dan non tradisional adalah keluarga 

tradisional terikat oleh perkawinan, sedangkan keluarga non 

tradisional tidak terikat perkawinan. 

c. Struktur  

Menurut Friedman (dalam Bakri M.H., 2015) menjelaskan bahwa 

struktur dalam keluarga terbagi menjadi empat, yaitu pola 

komunikasi, struktur peran, struktur kekuatan dan nilai-nilai 

keluarga. 

d. Fungsi Keluarga 

Menurut Friedman (dalam Setiana, I.A., 2016) fungsi keluarga dibagi 

menjadi 5 bagian yaitu : 

1) Fungsi afektif 

2) Fungsi sosialisasi 

3) Fungsi reproduksi 
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4) Fungsi ekonomi 

5) Fungsi perawatan kesehatan 

e. Fungsi Keluarga dalam Kesehatan 

Menurut Bakri M.H. (2015), keluarga merupakan perawat primer 

bagi anggotanya. Fungsi ini penting untuk mempertahankan keadaan 

kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas tinggi. 

4. Sikap 

a. Definisi  

Sikap merupakan evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap 

dirinya sendiri, orang lain,obyek atau isue (Petty, Cocopio dalam 

Wawan A. & Dewi M., 2010). 

Sedangkan menurut Berkowitz (dalam Azwar, S., 2013), sikap 

(attitude) merupakan evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang 

terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak 

maupun perasaan tidak mendukung dan tidak memihak pada objek 

tersebut. 

b. Komponen Sikap 

Menurut Azwar (dalam Wawan A. & Dewi M., 2010), struktur 

komponen sikap dibagi menjadi 3 bagian yaitu : 

1)  Komponen kognitif  

Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai 

oleh individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi 

kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu 
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dapat disamakan penanganan (opini) mengenai masalah isu atau 

problem yang kontroversial. 

2) Komponen afektif 

Komponen afektif merupakan perasaan menyinggung aspek 

emosional. Komponen emosional adalah komponen yang paling 

berpengaruh terhadap sikap seseorang. 

3) Komponen konatif 

Komponen konatif adalah aspek kecenderungan seseorang 

berperilaku sesuai sikap yang dimiliki oleh seseorang. 

Kecenderungan untuk bertindak/bereaksi terhadap sesuatu 

dengan cara-cara tertentu. Sikap seseorang dicerminkan dalam 

bentuk tendensi/kecenderungan perilaku. 

c. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Sikap 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap antara lain (Wawan A. & 

Dewi M. , 2010) : 

1) Pengalaman Pribadi 

Dasar pembentukan sikap yaitu apabila pengalaman pribadi 

meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan mudah terbentuk 

apabila pengalaman pribadi terjadi dalam situasi yang 

melibatkan faktor emosional. 

2) Pengaruh Orang Lain yang Dianggap Penting 

Individu cenderung memiliki sikap yang konformis atau searah 

dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini 
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dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk 

menghindari  konflik dengan orang yang dianggap penting. 

3) Pengaruh Kebudayaan 

Kebudayaan mewarnai sikap anggota masyarakat karena 

kebudayaanlah yang memberikan corak pengalaman individu-

individu masyarakat. 

4) Media Massa 

Berita yang disampaikan melalui surat kabar maupun radio yang 

harusnya bersifat obyektif cenderung dipengaruhi sikap penulis 

sehingga akibatnya berpengaruh pada sikap konsumen. 

5) Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama 

Konsep moral dan ajaran lembaga pendidikan serta lembaga 

agama sangat menentukan sistem kepercayaan tidaklah 

mengherankan jika kalau pada gilirannya konsep tersebut 

mempengaruhi sikap 

6) Faktor Emosional 

Kadangkala sikap merupakan suatu pernyataan yang didasari 

emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi. 

d. Tingkatan Sikap 

Menurut Notoatmojo (dalam Wawan A. & Dewi M., 2010), 

tingkatan sikap terdiri dari beberapa tingkatan yaitu : 

1) Menerima (receiving) 
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Menerima diartikan sebagai orang (subyek) mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek). 

2) Merespon (responding) 

Memberikan jawaban pertanyaan apabila ditanya, mengerjakan 

atau menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi 

sikap karena dengan suatu usaha menjawab pertanyaan atau 

mengerjakan tugas yang diberikan. Terlepas dari pekerjaan itu 

benar atau salah adalah berarti orang tersebut menerima ide itu. 

3) Menghargai (valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan 

dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah indikasi sikap 

tingkat tiga. 

4) Bertanggungjawab (responsible) 

Bertanggungjawab dalam segalanya yang telah dipilih dan segala 

resikonya merupakan indikasi sikap tertinggi. 

e. Cara Mengukur Sikap 

Menurut Notoatmodjo (dalam Muswanti, I.J. ,2016), pengukuran 

sikap dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara 

langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan 

responden terhadap suat obyek. Secara langsung dapat dilakukan 

dengan pernyataan-pernyataan hipotesis kemudian ditanyakan 

kepada responden. 
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f. Pengukuran Sikap 

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur sikap (Wawan A. 

& Dewi M., 2010) yaitu : 

1) Skala Thurstone (Method of Equel-Appearing Intervals) 

Metode ini mencoba menempatkan sikap seseorang pada 

kontinum dari yang sangat unfavorabel dan favorabel terhadap 

suatu obyek sikap. Caranya dengan memberikan orang tersebut 

sejumlah aitem sikap yang telah ditentukan derajat 

favorabilitasnya. Tahap paling kritis dalam menyusun alat ini 

seleksi awal terhadap pernyataan sikap dan penghitungan dari 

masing-masing pernyataan. Derajat (ukuran) favoribilitas ini 

disebut nilai skala. Menghitung nilai skala dan memilih 

pernyataan sikap, pembuat skala perlu membuat sampel 

pernyataan sikap sekitar 100 buah atau lebih. Pernyataan-

pernyataan ini diberikan kepada beberapa orang (judges). Penilai 

bertugas menentukan derajat favorabilitas masing-masing 

pernyataan rating yang memilik rentan 1-11. Sangat tidak setuju 

dan sangat setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tugas penilai bukan 

untuk menyampaikan setuju tidaknya mereka terhadap 

pernyataan itu. Median atau rerata perbedaan penilaian antar 

penilai terhadap aitem kemudian dijadikan sebagai nilai skala 

masing-masing aitem 
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2) Skala Likert (Method of Summateds Ratings) 

Likert pada tahun 1932 mengajukan metodenya sebagai 

alternatif yang lebih sederhana dari skala Thurstone. Skala 

Thurstone terdiri dari 11 point disederhanakan menjadi dua 

kelompok yaitu favorable dan unfavorable sedangkan aitem 

netral tidak ada. Mengatasi hilangnya netral, Likert melakukan 

kontruksi test. Masing-masing responden diminta melakukan 

agreement dan disagreement-nya untuk masing-masing aitem 

dalam skala yang terdiri dari 5 point (Sangat Setuju, Setuju, 

Ragu-Ragu, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju). Semua aitem 

favorable diubah nilainya dalam angka yaitu sangat setuju 

nilainya 5 dan sangat tidak setuju nilainya 1. Sedangkan 

unfavorable nilai skala sangat setuju 1 sedangkan yang sangat 

tidak setuju 5. Seperti skala Thurstone, skala Likert disusun dan 

diberi skor sesuai dengan skala interval sama (equel-interval-

scale). 

3) Unobstrusive Measure 

Metode ini berakar dari suatu situasi dimana seseorang dapat 

mencatat aspek-aspek perilakunya sendiri atau yang 

berhubungan sikapnya dalam pertanyaan. 

4) Multidimensional Scaling 

Teknik ini memberika deskripsi seseorang lebih kaya bila 

dibandingkan dengan pengukuran sikap yang bersifat 
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unidimensional. Namun pengukuran ini kadangkala 

menyebabkan asumsi -asumsi mengenai stabilitas struktur 

dimensional kurang valid terutama apabila diterapkan pada lain 

orang, lain isu dan lain skala. 

5) Pengukuran Involuntary Behavior (Pengukuran terselubung) 

a) Pengukuran dapat dilakukan bila diinginkan oleh responden. 

b) Dalam banyak situasi, akurasi pengukuran sikap dipengaruhi 

oleh kerelaan responden. 

c) Pendekatan ini merupakan pendekatan observasi terhadap 

reaksi-reaksi fisiologis yang terjadi tanpa disadari dilakukan 

oleh individu yang bersangkutan. 

d) Observasi dapat menginterpretasikan sikap indvidu mulai 

dari fasial reaction, voice tones, body gesture, keringat, 

dilatasi pupil mata, detak jantung, dan beberapa aspek 

fisiologis lainnya. 

g. Sifat Sikap 

Menurut Purwanto (dalam Mahmudah N., 2016), sifat dapat pula 

bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif yaitu : 

1) Sifat positif cenderung tindakanya adalah mendekati, 

menyenangi, mengharapkan obyek tertentu. 

2) Sifat negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, 

menghindari, membenci tidak menyukai obyek tertentu. 
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B. Kerangka Teori 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah ringkasan dari teori yang telah dipaparkan 

sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber : Bakri M.H. (2015), Wawan A. & Dewi M. (2010),    

   Nurarif A.H., & Kusuma H. (2016), Setiana I.A. (2016) 

 

 

C. Pertanyaan Peneliti 

1. Bagaimana sikap kognitif keluarga terhadap lansia dengan hipertensi di 

desa Tirtonirmolo Kasihan Bantul? 

2. Bagaimana sikap afektif keluarga terhadap lansia dengan hipertensi di 

desa Tirtonirmolo Kasihan Bantul? 

3. Bagaimana sikap konatif keluarga terhadap lansia dengan hipertensi di 

desa Tirtonirmolo Kasihan Bantul? 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap : 

1. Pengalaman pribadi. 

2. Pengaruh orang lain 

yang dianggap penting 

3. Pengaruh budaya 

4. Media massa lembaga 

agama 

5. Pengaruh faktor 

emosional 

Komponen sikap : 

1 Kognitif 

2 Afektif 

3 Konatif 

 

Sikap Keluarga Terhadap 

Lansia Dengan 

Hipertensi 

 

 

Keluarga 

1 Pengertian 

2 Fungsi Keluarga 

a Fungsi Ekonomi 

b Fungsi Reproduksi 

c Fungsi Sosialisasi 

d Fungsi afektif 

e Fungsi Perawatan 

Kesehatan 


