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RINGKASAN 

Lansia adalah kelompok usia 60 tahun keatas yang rentan terhadap 

kesehatan fisik dan mental. Penuaan atau dikenal dengan aging berarti  

penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan. 

Penurunan kemampuan berbagai organ, fungsi dan sistem tubuh bersifat 

alamiah/ fisiologis. Pada umumnya tanda proses menua mulai tampak sejak 

usia 45 tahun dan menimbulkan masalah di usia sekitar 60 tahun. menurut  

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 lanjut usia 

adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Indonesia 

sendiri menduduki rangking keempat di dunia dengan jumlah lansia 24 juta 

jiwa yang belum terlalu mendapat perhatian. Tidak hanya menghadapi 

angka kelahiran yang semakin meningkat, Indonesia juga menghadapi 

beban ganda (double burden) dengan kenaikan jumlah penduduk lanjut usia 

(60 tahun ke atas) karena usia harapan hidup yang makin panjang bisa 

mencapai 77 tahun. Organisasi kesehatan dunia (WHO) menggolongkan 

lansia menjadi empat yaitu: usia pertengahan (middle age) adalah 45-59 

tahun, lanjut usia (elderly) adalah 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) adalah 

75-90 tahun dan usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun (Merry, 2008). 
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DAFTAR ISI 

Laporan pengabdian kepada masyarakat dibuat sebanyak 2 eksamplar 

untuk PPkM STIK Siti Khadijah Palembang dengan format sebagai berikut : 

Halaman Sampul 

Halaman Pengesahan 

Ringkasan  

Prakata 

Daftar Isi  

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran  

BAB I PENDAHULUAN  

BAB II TARGET DAN LUARAN 

BAB III METODE KEGIATAN  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran terdiri dari : (1) Surat tugas dosen; (2) Surat tugas mahasiswa; 

(3) Kontrak pengabdian; (4) Satuan Acara Penyuluhan (SAP beserta 

Materi); (5) Dokumentasi ( foto,leaflet, daftar hadir peserta kegiatan); (6) 

Anggaran biaya 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Analisis Situasi 

Lansia adalah kelompok usia 60 tahun keatas yang rentan terhadap 

kesehatan fisik dan mental. Penuaan atau dikenal dengan aging berarti  

penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan. 

Penurunan kemampuan berbagai organ, fungsi dan sistem tubuh bersifat 

alamiah/ fisiologis. Pada umumnya tanda proses menua mulai tampak sejak 

usia 45 tahun dan menimbulkan masalah di usia sekitar 60 tahun. menurut  

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 lanjut usia 

adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Indonesia 

sendiri menduduki rangking keempat di dunia dengan jumlah lansia 24 juta 

jiwa yang belum terlalu mendapat perhatian. Tidak hanya menghadapi 

angka kelahiran yang semakin meningkat, Indonesia juga menghadapi 

beban ganda (double burden) dengan kenaikan jumlah penduduk lanjut usia 

(60 tahun ke atas) karena usia harapan hidup yang makin panjang bisa 

mencapai 77 tahun. Organisasi kesehatan dunia (WHO) menggolongkan 

lansia menjadi empat yaitu: usia pertengahan (middle age) adalah 45-59 

tahun, lanjut usia (elderly) adalah 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) adalah 

75-90 tahun dan usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun (Merry, 2008). 

Perubahan-perubahan akan terjadi pada manusia, sejalan dengan akan 

meningkatnya usia. Perubahan tubuh terjadi sejak awal kehidupan hingga 

usia lanjut pada semua organ dan jaringan tubuh. Keadaan demikian itu 

tampak pula pada semua system pencernaan dan jaringan lain yang ada 

kaitannya dengan kemungkinan timbulnya beberapa golongan seperti 

gastritis. Yang sering dialami oleh usia lanjut yang menimbulkan gangguan 

pencernaan terutama pada lambung (Fitriani, 2009). 

Masalah dalam system penc ernaan tidak boleh diabaikan. Masalah 

pencernaan yang paling umum terutama maag pada lansia adalah 

penyakitmeningkatnya asam lambung atau gastroesopageal reflux, sebagian 



besar dikenal dengan penyalit maag. Penyakit gastritis terjadi karena dua 

hal, yaitu gangguan fungsional dari lambung yang tidak baik dan terdapat 

gangguan struk anatomi. Gangguan fungsioanl berhubungan dengan adanya 

gerakan dari lambung yang berkaitan dengan system saraf dialmbung atau 

hal-hal yang bersifat psikologis. Gangguan sturktur anatomi bisa berupa 

luka erosi atau juha tumor. Factor kejiwaan atau stres juga terhadap 

timbulnya serangan ulaang penyakit gastritis (Sukarmin, 2011). 

Lansia beresiko terkena gastritis karena factor usia yang sangat 

berpengaruh terhadap penyakit gastritis. Orang yang berusia lebih dari 40 

tahun lebih berpotensi terkena penyakit gastritis. Hal ini karena berkaitan 

dengan lapisan mukosa lambung yang menipis pada lansia juga terdapat 

bebarapa perubahan anatomi fisiologi seperti jumlah sel yang lebih sedikit. 

Penurunan ini juga terjadi pada lapisan mukosa lambung (Jackson, 2006). 

Gastritis merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung. 

Peradangan ini dapat mengakibatkan pembengkakan mukosa 

lambungsampai terlepasnya epitel mukosa superficial yang menjadi 

penyebab terpenting dalam gangguan saluran pencernaan. Terlepasnya 

epitel akan merangsang timbulnya proses inflamasi pada lambung 

(Sukarmin, 2012). Gastritis adalah inflamasi mukosa lambung, akibat diet 

yang sembarangan. Biasanya individu akan makan terlalu banyak, terlalu 

cepat atau makan  makanan yang terlalu berbumbu atau mengandung 

mikroognisme penyebab penyakit (Ardiansyah, 2012) 

Penyebab gastritis adalah mengkonsumsi obat yang mengandung kimia 

digitalis, konsumsi alcohol yang berlebihan, terapi radiasi, kondisi stress 

dan infeksi bakteri seperti helicobater pillory, salmonella. Yang dapat 

menimbulkan tanda dan gejala anoreksia, mual dan muntah, pendarahan 

saluran cerna dan nyeri ulu hati ( Ardiansyah, 2012). Gastritis adalah proses 

inflamasi pada mukosa dan submukosa lambung. Gastritis merupakan 

gangguan kesehataan yang sering kali dijumpai diklinik, karrna 

diagnosisnya sering hanya berdasarkan gejala klinis bukan pemeriksaan 

histopatologi (Sudoyo,2007). 



Badan peneliti kesehatan dunia (WHO) mengadakan tinjauan terhadap 

beberapa Negara dunia dan mendapat hasil presentasi dari angka kejadian 

gastritis didunia, diantaranya Inggris  22%, China 31%, Jepang 14,5%, 

Kanada 355, dan Perancis 29,55. Di dunia, insiden gastritis sekitar 1,8-2,1 

juta dari jumlah penduduk setiap tahun. Insiden ini terjadi gastritis di Asia 

Tenggara sekitar 583.635 dari jumlah penduduk setiap tahunnya. 

Prevelensigastritis yang dikonfirmasi melalui endoskopi pada populasi di 

Shanghai sekitar 17,2% yang secara substantial lebih tinggi dari pada 

populasi dibarat yang berkisar 4,1% dan bersifat asimptomatik. Gastritis 

biasanya dianggap sebagai suatu hal yang remeh namun gastritis merupakan 

awal dari sebuah penyakit yang dapat menyusahkan kita. Presentasi dari 

angka kejadian gastritis di Indonesia menurut (WHO) adalah 40,8%. Angka 

kejadian gastritis pada beberapa daerah di Indonesia cukup tinggi dengan 

prevelensi 274,396 kasus dari 238,452,952 jiwa penduduk (Kurnia, 2011). 

 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut “Pemantauan Tanda-tanda vital lansia di 

Kecamatan Plaju Darat KelurahanPlaju Kota Palembang.” 

 

1.3 TujuanKegiatan 

Meningkatkanpemahamanmasyarakattentang pentingnya 

pemantauan Tanda-tanda vital lansia, sehingga dapat ikut mensukeskan 

program pemerintah di Kecamatan Plaju Darat KelurahanPlaju Kota 

Palembang Tahun 2019. 

 

  



BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

2.1 Indikator capaian Program Pengabdian masyarakat yang di tunjukan 

adalah: 

1. Masyarakat Lansia di Kecamatan Plaju Darat KelurahanPlaju Kota 

Palembangmampu dan memiliki pengetahuan Tanda-tanda vital 

Lansia 

2. Masyarakat Lansia di Kecamatan Plaju Darat KelurahanPlaju Kota 

Palembangmampu dalam pemantauan Tanda-tanda vital Lansia 

2.2 Luaran 

Buletin Ahsanul Khidmah 
  



BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepadamasyarakat lansia 

diKecamatan Plaju Darat KelurahanPlaju Kota Palembang 

2. MetodeKegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode 

ceramah. 

3. JadwalPelaksanaan 

Tanggal : Senin, 21 Oktober2019  

Waktu  : Pukul 09.00 s.dSelesai 

Tempat :Balai Pertemuan Kecamatan Plaju Darat 

KelurahanPlaju Kota Palembang 

 

  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang Tanda-tanda 

vital Lansia di Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang 

berjalan dengan lancar. Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri 

memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali 

pengetahuan dasar Tanda-tanda vital Lansia. Pemateri mengajukan beberapa 

pertanyaan mengenai pengertianTanda-tanda vital Lansia. Setelah menggali 

pengetahuan dasar kemudian pemateri mulai memaparkan materi 

pendidikan kesehatan mengenai Tanda-tanda vital lansia. Selama kegiatan 

penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan  memperhatikan isi 

materi penyuluhan. 

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 

menit dan di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta 

untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. 

Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait materi isi materi. 

Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi 

terkait pemberian materi yang telah di sampaikan dengan cara memberikan 

pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door prize sebagai 

tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan 

foto bersama antara pemateri dengan peserta seminar. 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat lebih 

memahami tentang Pemantauan Tanda-tanda vital Lansia. Kegiatan yang 

diberikan merupakan kegiatan penyuluhan di masyarakat Kecamatan Plaju 

Darat Kelurahan Plaju Kota Palembang. Selain itu juga dibuka forum 

diskusi tanya jawab tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan 

masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. 

Mengingat besarnya  manfaat yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian 

pada Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu 

dilaksanakan setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan 

monitoring terhadap kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Tim PPM juga berharap para dosen STIK Siti Khadijah tetap menjaga dan 

meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek 

kecil yang akan berdampak besar di masa yang akan datang.  
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LAMPIRAN 

1. Surat tugas dosen 

2. Surat tugas mahasiswa 

3. Kontrak pengabdian 

4. Satuan Acara Penyuluhan ( SAP beserta materi) 

5. Dokumentasi 

- Foto 

- Leaflet 

- Daftar hadir peserta kegiatan 

6.   Anggaran biaya 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Pasal 1 

Judul Kegiatan Pengabdian 

 

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk 

melaksanakan pengabdian dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima 

perintah tugas untuk melaksanakan kegiatan pengabdian yang berjudul:” 

KEGIATAN PEMERIKSAAN TANDA-TANDA VITAL PADA 

LANSIA DI KELURAHAN PLAJU DARAT PALEMBANG TAHUN 

2019”. 

Pasal 2 

Waktu Kegiatan Pengabdian 

 

Waktu Kegiatan Pengabdian adalah 2 bulan, terhitung tanggal 06 Mei 

sampai dengan 06 Juli 2019. 

Pasal 3 

Personalia Kegiatan Pengabdian 

Susunan personalia kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelaksana Utama : Sri Hartati S.Kep.NERS.M.N.S     

2. Anggota Pelaksana  : Elvina Indah Sari, SST.,M.Keb   

 

Pasal4 

Biaya Kegiatan Pengabdian 

Biaya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan 

pada Anggaran Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti 

Khadijah Palembang Tahun 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 

2.500.000,- 

 

Pasal 5 

Cara Pembayaran 

Pembayaran biaya kegiatan pengabdian menurut tahapan berikut: 

(1) Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak diluar anggaran 

konferensi/publikasi yang diterimakan paling lambat dua minggu 

setelah Kontrak Hibah Internal Pengabdian kepada Masyarakat ini 



ditandatangani oleh kedua pihak melalui Pusat Pengabdian kepada 

Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang. 

(2) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi. 

Publikasi yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan 

pengumpulan laporan akhir kegiatan pengabdian. 

(3) Tahap III diberikan sesuai anggaran konferensi/publikasi 

diterimakan PIHAK KEDUA setelah  menerima LOA (Letter of 

Acceptences) dan melakukan konferensi/publikasi kegiatan 

pengabdian. 

 

Pasal 6 

Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak 

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: 

 Hak PIHAK PERTAMA adalah: 

a. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian 

terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh pelaksana. 

 Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah: 

a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian 

b. Melakukan pemantauan kemajuan kegiatan pengabdian 

 

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: 

 Hak PIHAK KEDUA adalah: 

a. Menerima dana kegiatan pengabdian sesuai dengan pasal 4 

 Kewajiban PIHAK KEDUA adalah: 

a. Memastikankeaslianjudulkegiatanpengabdiankepadamasyarakatseb

agimanadisebutkandalampasal 1 

KontrakHibahPengabdiankepadaMasyarakatini 

(bukanduplikat/jiplakan/plagiat) darikegiatanpengabdian orang lain. 

b. Menyerahkanlaporanakhirkegiatanpengabdiankepadamasyarakat 

paling lambatduaminggusetelahberakhirkegiatan 



c. Apabila di kemudianharidiketahuiketidakbenaranpernyataanini, 

makakontrakkegiataniniDINYATAKAN BATAL, danPIHAK 

KEDUAwajibmengembalikandana yang telahditerimakepada STIK 

SitiKhadijah Palembang. 

 

Pasal 7 

Keaslian Kegiatan Pengabdian dan Ketidakterikatan dengan Pihak 

Lain 

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul kegiatan tersebut bebas dari 

ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain 

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat 

yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA 

 

Pasal 8 

Monitoring dan Evaluasi 

(1) Pelaksanaankemajuankegiatanpengabdiandijadwalkanpadabulanpertama

setelahKontrakHibah Internal 

KegiatanPengabdiankepadaMasyarakatditandatangani (Juni 2019) 

(2) Format laporankemajuandanteknispelaksanaannyadiaturolehPIHAK 

PERTAMA 

 

Pasal 9 

LaporanAkhirKegiatanPengabdian 

Berkas-berkasLaporanAkhirmeliputi: 

(1) Hardcopy Laporan Akhir Kegiatan masing-masing sebanyak 2 

eksamplar (dijilid): Laporan Hasil Kegiatan Pengabdian dan Naskah 

Publikasi jika ada. 

(2) Format laporan hasil kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang telah 

ditetapkan dalam Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat STIK 

Siti Khadijah Palembang baik dalam hal tata tulis maupun urutan 

masing-masing komponen. 

 

 



Pasal10 

Hak Kepemilikan Atas Barang/ Peralatan Kegiatan Pengabdian 

 

(1) Segalabarangataualat yang 

dibeliatasbiayakegiatanpengabdiankepadamasyarakatmenjadimilik 

STIK SitiKhadijah Palembang. 

Pengaturankepemilikannyasebagaiberikut: 

(a) Barangataualatberupacartridge, printer alatperekam, 

aksesinternetdansejenisnyapadadasarnyatidakdianggarkandalambiay

akegiatanpengabdianselamamasihdapatmenggunakanfasilitas STIK 

SitiKhadijah Palembang. 

(b) Kamera, alatperekam, dansemacamnya yang dapatdipakaiulang, 

bukujurnal. CD, VCD. DVD, cassete, dansejenisnya yang 

merupakansoftware, program, alatataureferensikegiatanpengabdian 

yang didapatkan (dibeli) 

darikegiatanpengabdiankepadamasyarakatmenjadimilik STIK 

SitiKhadijah Palembang. 

(2) Softwaredan/atauhardware yang 

merupakanhasilkegiatanpengabdianharustakterpisahkandaripekerjaa

nkegiatanpengabdian. 

(3) Pemindahanhakkepemilikanbarangataualatsebagaimanatersebutdilak

ukanmelaluiPIHAK PERTAMA. 

 

Pasal11 

Sanksi 

Segalakelalaiandisengajamaupuntidak, yang 

meyebabkanketerlambatanmenyerahkanlaporanhasilkegiatanpengabdianpad

abataswaktudalampasal 2 yang telahditentukan akan 

mendapatkansanksisebagaiberikut: 

(1) Tidakdiperbolehkanmengajukanusulankegiatanpengabdian STIK 

SitiKhadijahpalembangpadaperiodetahunanggaranberikutnyabagiketuad

ananggotapelaksana. 



(2) PIHAK 

KEDUAdiberikesempatanperpanjanganwaktukegiatanpengabdianselam

a2  (dua) minggusampaidengan20 Juli 2019 

(3) Jikasetelah masa perpanjangantersebutPIHAK 

KEDUAtidakdapatmenyelesaikankegiatanpengabdiannya, PIHAK 

KEDUAdiwajibkanmengembalikan dana yang sudahditerimakepada 

STIK SitiKhadiah Palembang dengancara: 

a) MengembalikantunaikepadaPIHAK PERTAMA, atau 

b) Dipotongpembayarangajinyaselamamaksimal 10 angsuran 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

 

Pokok Pembahasan  : Tanda-tanda Vital Lansia 

Sub pokok pembahasan :Pemantauan Tanda-tanda Vital Lansia 

Sasaran :Seluruh Lansia di Kelurahan PlajuDarat 

Kecamatan Plaju 

Hari/ Tanggal   : Senin, 21Oktober 2019 

Tempat :Balai Pertemuan Kecamatan Plaju Darat 

KelurahanPlaju Kota Palembang 

Jam / Waktu   : 09:00- 10:00 WIB 

 

1) Tujuan 

A. Tujuan Umun 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit 

tentang Tanda-tanda Vital Lansiadiharapkan seluruh Lansia 

di KelurahanPlaju Darat Kecamatan Plaju mengetahui 

tentang pemantauan Tanda-tanda Lansia. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit 

diharapkan Seluruh Lansia di Mampu: 

1. Menjelaskan Pengertian Tanda-tanda Vital 

2. Mengetahui Apa Saja TTV 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi TTV 

4. Mengetahui Tujuan dilakukan Pemeriksaan TTV 

5. Mengetahui Berapa Normal Rata-rata Tanda-tanda 

Vital 

6. Mengetahui Deteksi Dini Penyebab Perubahan TTV 

  



2) Isi Materi (Uraian  materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan) 

Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi: 

1. Pengertian Tanda-tanda Vital 

2. Pengertian Tekanan Darah,Nadi,Suhu,Pernafasan 

3. faktor-faktor yang mempengaruhi TTV 

4. Tujuan dilakukan TTV 

5. Berapa Normal Rata-rata Tanda-tanda Vital 

6. Deteksi Dini Penyebab Perubahan TTV 

 

3) Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

 

4) Media 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Leaftlet 

  



5) Setting Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penyaji Moderator 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Observe 



6) Kegiatan Penyuluhan 

No Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan peserta 

1. Pembukaan 

(10 Menit) 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 

3. Menggali pengetahuan 

Peserta Tanda-tanda 

Vital 

4. Melakukan kontrak 

waktu. 

1. Menjawab 

salam dan 

mendengarkan 

2. Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

3. Menjawab 

Pertanyaan 

4. Menyetujui 

Kontrak waktu 

2. Kegiatan Inti 

(20 Menit) 

Menjelaskan Tentang: 

1. Pengertian Tanda-

tanda Vital 

2. faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

TTV 

3. Tujuan Dilakukan 

TTV 

4. Berapa Normal 

Rata-rata Tanda-

tanda Vital 

5. Deteksi Dini 

Penyebab 

Perubahan TTV 

 

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan 

dan 

Memperhatikan. 

 

3. Tanya Jawab 

(15 Menit) 

1. Memberi kesempatan 

Peserta Untuk 

bertanya  

1.Peserta Aktif 

Bertanya 

2.Menjawab 



2. Menjawab pertanyaan 

dari peserta 

 

pertanyaan 

 

4. Penutup 

(15 Menit) 

1. Menyimpulkan materi 

yang telah di berikan 

2. Menyakan Kembali 

mengenai materi 

penyuluhan 

3. Mengucapkan terima 

kasih dan salam 

penutup 

 

1. Menyebutkan 

sesuai materi 

yang diberikan. 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

3. Mendengarkan 

dan membalas 

salam 

 

 

7) Evaluasi Lisan 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                : Essay 

Jenis                    : Lisan 

 

  



LAMPIRAN MATERI 

A. Tanda-tanda Vital 

Tanda-tanda vital merupakan bagian dari data dasar yangdikumpulkan 

oleh perawat selama pengkajian. Perawat mengkaji tanda-tanda vital kapan 

saja klien masuk ke bagian keperawatan kesehatan.Pemeriksaan tanda-tanda 

vital meliputi pengukuran suhu tubuh,frekuensi nadi, frekuensi pernapasan 

dan tekanan darah. Pemeriksaantersebut merupakan indikator dari status 

kesehatan, pemeriksaan inimenunjukkan keefektifan sirkulasi, respirasi, 

fungsi neural dan endokrintub)uh. Karena sangat penting, maka disebut 

dengan tanda-tanda vital(Potter,perry 2005). 

Banyak faktor seperti suhu lingkungan, latihan fisik, dan efek sakityang 

menyebabkan perubahan tanda-tanda vital, kadang-kadang di luar  batas 

normal. Pemeriksaan tanda-tanda vital memberi data statuskesehatan klien, 

seperti respon terhadap stres fisik dan psikologis, terapimedis dan 

keperawatan, perubahan tanda-tanda vital, dan mendakan perubahan fungsi 

fisiologis. Perubahan pada tanda-tanda vital dapat jugamenandakan 

kebutuhan dilakukannya intervensi keperawatan dan medis(Potter,perry 

2005). 

1. Tekanan Darah 

Tekanan darah merupakan kekuatan lateral pada dinding arteri olehdarah 

yang didorong dengan tekanan dari jantung (hasil dari curah jantungdan 

tahanan pembuluh perifer). Tekanan sistemik atau arteri darah,tekanan darah 

dalam sistem arteri tubuh, adalah indikator yang baik tentang kesehatan 

kardiovaskular. Melakukan pemeriksaan darah bertujuan untuk mengetahui 

keadaan hemodinamik klien dan keadaankesehatan secara 

menyeluruh.Tekanan darah sistolik yaitu tekananmaksimum dinding arteri 

pada saat kontraksi ventrikel kiri. Tekanan darah diastolik yaitu tekanan 

minimum dinding arteri pada saat relaksasiventrikel kiri. Pengukuran 

tekanan darah merupakan gambaran resistensi pembuluh darah, cardiac 

output, status sirkulasi dan keseimbangan cairan. 



Unit standar untuk pengukuran tekanan darah adalah milimeter air raksa 

(mm Hg). Pengukuran menandakan sampai setinggi mana tekanandarah 

dapat mencapai kolom air raksa. Tekanan darah dicatat dengan pembacaan 

sistolik sebelum diastolik (mis. 120/80). Perbedaan antaratekanan sistolik 

dan diastolik adalah tekanan nadi. Untuk tekanan darah120/80, tekanan 

nadinya adalah 40. 

a. Volume Darah  

Pada orang dewasa volume sirkulasi darahnya adalah 

5000ml. Normalnya volume darah tetap konstan. Jika volume meningkat, 

tekananterhadap dinding arteri menjadi lebih besar. Misalnya, penginfusan 

yangcepat dan tidak terkontrol dari cairan intravena meningkatkan 

tekanandarah. Bila darah sirkulasi menurun, seperti pada kasus hemoragi 

ataudehidrasi, tekanan darah menurun. 

b. Viskositas 

Kekentalan atau viskositas darah mempengaruhi kemudahan alirandarah 

melewati pembuluh yang kecil. Hematrokit atau presentase sel darahmerah 

dalam darah, menentukan viskositas darah. Apabila hematokritmeningkat, 

aliran darah lambat, tekanan darah arteri naik. Jantung terusberkontraksi 

lebih kuat lagi untuk mengalirkan darah yang kental melewatisistem 

sirkulasi. 

1.1 Faktor yang Memepengaruhi Tekanan Darah 

a. Usia 

Tingkat normal tekanan darah bervariasi sepanjang 

kehidupan.Meningkat pada masa anak-anak. Tingkat tekanan darah anak-

anak atauremaja dikaji dengan memperhitungkan ukuran tubuh dan usia ( 

Task  Force on Blood Pressure Control in Children 1987). 

  



Tabel 1. Tekanan Darah Normal Rata-Rata 

Usia 
Tekanan Darah  

(mm Hg) 

Bayi baru lahir (300g) 

1 Bulan 

1 Tahun 

6 Tahun 

10-13 Tahun 

14-17 Tahun 

Dewasa Tengah 

Lansia 

40 (rerata) 

85/54 

95/65 

105/65 

110/65 

120/75 

120/80 

140/90 

 

b. Stress 

Ansietas, takut, nyeri, dan stress emosi mengakibatkan 

stimulasisimpatik, yang meningkatkan frekuensi darah, curah jantung dan 

tahananvaskular perifer. Efek stimulasi simpatik meningkatkan tekanan 

darah. 

c. Ras 

Frekuensi hipertensi (tekanan darah tinggi) pada orang Afrika Amerika 

lebih tinggi daripada orang Eropa Amerika. Kematian yang dihubungkan 

dengan hipertensi juga lebih banyak pada orang Afrika Amerika. 

Kencederungan populasi ini terhadap hipertensi berhubungan dengan 

genetik dan lingkungan. 

d. Medikasi 

Medikasi secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi tekanan 

darah seperti medikasi antihipertensi dan analgesik narkotik yang dapat 

menurunkan tekanan darah. 

 



e. Variasi Diurinal 

Tingkat tekanan darah biasanya rendah pada pagi-pagi sekali, secara 

berangsur-angsur naik pagi menjelang siang dan sore, dan puncaknya pada 

senja hari atau malam. 

f. Jenis Kelamin 

Secara klinis tidak ada perbedaan yang signifikan dari tekanan darah 

pada anak laki-laki atau perempuan. Setelah pubertas, pria cenderung 

memiliki bacaan tekanan darah yang lebih tinggi. Setelah menopause, 

wanita cenderung memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dari pada usia 

tersebut. 

1.2. Hipertensi 

Hipertensi adalah faktor utama penyebab kematian karena stroke dan 

faktor yang memperberat infark miokard (serangan jantung). Hipertensi 

merupakan gangguan asimtomatik yang sering terjadi ditandai dengan 

peningkatan tekanan darah secara persisten. Kategori hipertensi telah dibuat 

dan menetapkan intevensi medis. 

Tabel 2. Klasifikasi Tekanan Darah untuk Usia Dewasa 18 Tahun dan 

Lansia 

Kategori 
Sistolik (mm 

Hg) 

Diastolik (mm 

Hg) 

Normal 

Normal Tinggi 

Hipertensi 

DERAJAT 1 (Ringan) 

DERAJAT 2 (Sedang) 

DERAJAT 3 (Berat) 

DERAJAT 4 (Sangat 

Berat) 

<130 

130 – 139 

 

140 – 159 

160 – 179 

180 – 209 

≥210 

< 85 

85 – 89 

 

90 – 99 

100 – 109 

110 – 119 

≥ 120 

 



Hipertensi dihubungkan dengan pengerasan dan hilangnya elastisitas 

dinding arteri . Tahanan vaskular perifer meningkat dalam pembuluh yang 

keras dan tidak elastis. Jantung harus memompa melawan tahanan yang 

lebih besar secara kontinu. Sebagai akibatnya, aliran darah ke organ  seperti 

jantung, otak dan ginjal vital menurun. 

Individu dengan riwayat keluarga hipertensi berisiko untuk mengalami 

hipertensi. Kegemukan, merokok, pengguna berat alkohol, kadar kolesterol 

tinggi dan terpapar stres secara kontinu juga dihubungkan dengan 

hipertensi. Apabila klien didiagnosa hipertensi, perawat membantu 

mengajarkan mereka tentang nilai tekanan darah, perawatan dan terapi 

tindak lanjut jangka panjang, gejala yang biasa diabaikan (gejala yang tidak 

terasa), kemampuan terapi untuk mengontrol tetapi tidak menyembuhkan 

hipertensi dan rencana terapi yang konsisten yang memastikan gaya hidup 

yang relatif normal ( Joint National Comitte on Delection, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Plessure, 1993). 

1.3 Hipotensi 

Hipotensi dipertimbangkan secara umum saat tekanan darah sistolik 

turun sampai 90 mm Hg atau lebih rendah. Meskipun kebanyakan orang 

dewasa tekanan darahnya rendah, bagi kebanyakan orang, tekanan darah 

yang rendah merupakan temua yang tidak normal yang dihubungkan dengan 

keadaan sakit. 

Hipotensi terjadi karena dilatasi arteri pada dasar vaskular, 

kehilangan volume darah dalam jumlah yang banyak (mis. Hemoragi), atau 

kegagalan otot jantung memompa secara adekuat (mis. Infark miokard). 

Hipotensi dihubungkan dengan dengan pucat, kulit belang berkeringat, 

kelam pikir. 

 

 

 



2.  Pemeriksaan nadi/arteri  

Nadi adalah aliran darah yang menonjol dan dapat diraba di berbagai 

tempat pada tubuh. Nadi merupakan indikator status sirkulasi. Sirkulasi 

merupakan alat melalui apa sel nutrien dan membuang sampah yang 

dihasilkan dari metabolisme. Supaya sel berfungsi secara normal, harus ada 

aliran darah yang kontinue dan dengan volume sesuai yang didistribusikan 

darah ke sel-sel yang membutuhkan nutrien (Potter, Perry 2005). Jumlah 

denyut yang terjadi dalam 1 menit adalah kecepatan nadi. Volume darah 

yang di pompa oleh jantung dalam 1 menit adalah curah jantung. Volume 

sekuncup adalah darah yang masuk ke aorta. 

Tujuan dilakukan pemeriksaan adalah : 

1. Mengetahui jumlah denyut nadi dalam 1 menit. 

2. Menegtahui keadaan umum pasien. 

3. Mengetahui integritas sistem kardiovaskular. 

4. Mengikuti perjalanan penyakit. 

 

2.1 Pengkajian Nadi 

Frekuensi nadi dapat dikaji pada setiap arteri, namun arteri radialis 

dan arteri karotid dapat mudah diraba pada nadi perifer. Pada saat kondisi 

klien tiba-tiba memburuk, area karotid adalah yang terbaik untuk 

menemukan nadi dengan cepat. Jantung akan menghantarkan darah melalui 

arteri karotid secara terus-menerus ke otak. Bila curah jantung secara 

signifikan, nadi perifer akan melemah dan sukar diraba. Nadi radialis dan 

apikal merupakan tempat yang paling sering digunakan untuk mengkaji 

frekuensi nadi. Jika nadi radialis pada pergelangan tangan tidak normal atau 

intermiten akibat disritmia, atau tidak bisa diraba karena luka atau balutan 

gips yang dapat dikaji adalah nadi apikal. Nadi apikal merupakan tempat 



terbaik untuk mengkaji nadi bayi atau nadi anak kecil karena nadi perifer 

dalam dan sulit untuk dipalpasi dengan akurat (Potter, Perry 2005). 

Gambar 5. Lokasi titik nadi pada tubuh. 

 

2.2 Karakter Nadi 

Pengkajian nadi radialis termasuk pengukuran frekuensi, irama, 

kekuatan dan kesamaan. Pada saat mengauskultasi nadi apikal, perawat 

hanya mengkaji frekuensi dan irama. 

a. Frekuensi  

Banyak praktisi lebih menyukai membuat dasar pengukuran dari 

frekuensi nadi saat klien dalam posisi duduk, berdiri dan berbaring. Secara 

temporer frekuensi jantung meningkat saat seseorang berubah posisi dari 

berbaring keduduk atau berdiri. 

 

 

 



Tabel Frekuensi Nadi Normal 

Usia Frekuensi Nadi (denyut/menit)  

Bayi 

Todler 

Prasekolah 

Usia Sekolah 

Remaja 

Dewasa 

120 -160 /mnt 

90- 140 /mnt 

80- 110/mnt 

75-100/mnt 

60-90/mnt 

60-100/mnt 

Dimodifikasi dari Hazinski MF : Children are different . Pada Hazinski MF. Editor 

:Nursing Care of critically ill child, St. Louis 1984. 

b.  Irama 

Secara normal irama merupakan interval reguler yang terjadi antara 

setiap denyut nadi atau jantung. Disritmia irama denyut yang tidak normal. 

c. Kekuatan 

Kekuatan atau amplitudo dari nadi menunjukkan volume darah yang 

diejeksikan ke dinding arteri pada setiap kontraksi jantung dan kondisi 

sistem pembuluh darah arterial yang mengarah pada nadi. Kekuatan nadi 

dapat dikelompokkan atau digambarkan dengan kuat. 

d. Kesamaan 

Perawat perlu mengkaji kedua nadi radialis untuk membandingkan 

karakteristik masing- masing. Nadi pada satu ekstremitas mungkin tidak 

sama karena keadaan sakit  ( fromasi trombus (bekuan),pembuluh darah 

menyimpang(sindrom iga servikal atau diseksi aortik). 

 

3. Pemeriksaan Pernafasan   

Bernafas adalah suatu tindakan involunter (tidak disadari), diatur 

oleh batang otak dan dilakukan dengan bantuan otot-otot pernafasan, Saat 

inspirasi, diafragma dan otot-otot interkostalis berkontraksi, memperluas 



kavum thoraks dan mengembangkan paru-paru. Dinding dada akan bergerak 

ke atas, ke depan dan ke lateral, sedangkan diafragma terdorong ke bawah. 

Saat inspirasi berhenti, paru-paru kembali mengempis, diafragma naik 

secara pasif dan dinding dada kembali ke posisi semula. Ventilasi adalah 

pergerakan udara masuk dan keluar paru-paru, Difusi adalah pergerakan 

oksigen dan karbon dioksida antar alveoli dan sel darah merah). Perfusi ( 

distribusi sel darah merah ke dan dari kapiler paru) (Potter, Perry 2005). 

Tujuan pemeriksaan ini : 

1. Mengetahui keadaan umum klien. 

2. Mengetahui jumlah dan sifat pernapasan dalam 1 menit. 

3. Mengikuti perkembangan penyakit. 

4. Membantu menegakkan diagnosis. 

 3.1 Faktor yang Mempengaruhi Karakter Pernapasan  

a. Olahraga 

Olahraga meningkatkan frekuensi dan kedalaman untuk memenuhi 

kebutuhan tubuh untuk menambah oksigen. 

b. Nyeri Akut 

Nyeri akut meningkatkan frekuensi dan kedalaman sebagai akibat 

dari stimulasi simpatik. 

Klien dapat menghambat atau membebat pergerakan dinding dada 

jika ada nyeri pada area dada atau abdomen. Napas akan menjadi dangkal. 

c. Ansietas 

Ansietas meningkatkan frekuensi dan kedalaman sebagai akibat 

stimulasi simpatik. 

 

 



d. Merokok 

Merokok kronik mengubah jalan arus udara paru, mengakibatkan 

peningkatan frekuensi. 

e. Anemia 

Penurunan kadar hemoglobin menurunkan jumlah pembawa oksigen 

dalam darah. Individu bernapas dengan lebih cepat untuk meningkatkan 

penghantaran oksigen. 

f. Posisi Tubuh 

Postur tubuh yang lurus dan tegak, meningkatkan ekspansi penuh 

paru. Posisi yang bungkuk dan telungkup mengganggu pergerakan ventilasi. 

g. Medikasi 

Analgesik narkotik dan sedatif menekan frekuensi dan kedalaman. 

Amfetamin dan kokain dapat meningkatkan frekuensi dan kedalaman. 

h. Cedera Batang Otak 

Cedera pada batang otak menggangu pusat pernapasan dan 

menghambat frekuensi dan irama pernapasan. 

3.2 Pengkajian Pernapasan 

 Pernapasan adalah tanda vital yang palig mudah dikaji namun yang 

paling diukur secara sembrono. Perawat tidak boleh menaksir pernapasan. 

Pengukuran yang akurat memerlukan observasi dan palpasi gerakan dinding 

dada. 

a. Frekuensi 

Frekuensi pernapasan bervariasi sesuai dengan usia. Frekuensi 

pernapasan normal turun sepanjang hidup. Alat pernapasan yang membantu 

perawat adalah monitor apnea. 



Tabel Frekuensi rata-rata pernapasan normal 

Usia Frekuensi 

Bayi baru lahir 

Bayi (6 bulan) 

Todler (2 tahun) 

Anak-anak 

Remaja 

Dewasa 

35 – 40 

30 – 50 

25 – 32 

20 – 30 

16 – 19 

12 – 20 

 

b. Irama ventilasi 

Dengan bernapas normal interval reguler terjadi setelah siklus 

pernapasan. Anak- anak yang kecil mungkin bernapas secara lambat 

beberapa detik dan kemudian tiba-tiba bernapas lebih cepat. Hasil 

pengkajian irama pernapasan teratur dan tidak teratur. 

2. Pemeriksaan Suhu  

Suhu merupakan gambaran hasil metabolisme tubuh.Termogenesis 

(produksi panas tubuh) dan termolisis (panas yang hilang) secara normal 

diatur oleh pusat thermoregulator hipothalamus.Pemeriksaan suhu dapat 

dilakukan di mulut (oral), aksila atau rektal, dan ditunggu selama 3–5 menit. 

Pemeriksaan suhu dilakukan denganmenggunakan termometer baik dengan 

glass thermometer atau electronic thermometer. Bila menggunakan glass 

thermometer, sebelum digunakan air raksa pada termometer harus dibuat 

sampai menunjuk angka 35 derajat celcius atau di bawahnya (Potter, Perry 

2005). 

 Pengukuran suhu oral biasanya lebih mudah dan hasilnya lebih tepat, 

tetapi termometer air raksa dengan kaca tidak seyogyanya dipakai untuk 

pengukuran suhu oral, yaitu pada penderita yang tidak sadar, gelisah atau 

tidak kooperatif, tidak dapat menutup mulutnya atau pada bayi dan orang 



tua. Suhu normal berkisar antara 36,5°C – 37,5°C.  Lokasi  pengukuran 

suhu  adalah oral (dibawah lidah), aksila, dan rektal.  Pada pemeriksaan 

suhu per rektal tingkat kesalahan lebih kecil daripada oral atau aksila.  

Peninggian semua terjadi setelah 15 menit, saat beraktivitas, merokok, dan 

minum minuman hangat, sedangkan pembacaan semu rendah terjadi bila 

pasien bernafas melalui mulut dan minum minuman dingin. 

 

4.1 Keuntungan dan Kerugian Pemilihan Tempat Pengukuran Suhu 

a. Rektal 

  (1) Keuntungan : Terbukti lebih dapat diandalkan bila suhu oral tidak dapat 

diperoleh, Menunjukkan suhu inti. 

  (2) Kerugian : Pengukuran suhu inti lebih lambat selama perubahan suhu 

yang cepat, Tidak boleh dilakukan pada klien yang mengalami bedah rektal, 

kelainan rektal, nyeri pada area rektal, atau yang cenderung pendarahan. 

Memerlukan perubahan posisi dan dapat merupakan sumber rasa malundan 

ansietas klien, Risiko terpajan cairan tubuh, Memerlukan lubrikasi, 

Dikontradiksikan pada bayi baru lahir. 

b. Oral 

(1) Keuntungan: Mudah di jangkau, tidak memerlukan perubahan posisi, 

nyaman bagi klien, memberi pembacaan suhu perrmukaan yang akurat. 



(2) Kerugian : Dipengaruhi oleh cairan atau makanan yang dicerna, 

merokok dan pemberian oksigen (Neff et al, 1988). Tidak boleh dilakukan 

pada klien yang mengalami bedah oral, trauma oral, riwayat epilepsi, atau 

gemetar akibat kedinginan. Tidak boleh dilakukan pada bayi, anak kecil, 

anak yang sedang menangis, tidak sadar atau tidak kooperatif. Risiko 

terpapar cairan tubuh. 

c. Aksila 

(1) Keuntungan:  Aman dan non-invasif, Cara yang lebih disukai pada bayi  

baru lahir dan klien yang tidak kooperatif. 

(2) Kerugian: Waktu pengkuran lama, Memerlukan bantuan perawat untuk 

memberrtahankan posisi klien, Memerlukan paparan thoraks, Tertinggal 

dalam pengukuran suhu inti pada waktu perubahan suhu yang cepat. 

4.2 Faktor yang mempengaruhi Suhu Tubuh 

a. Usia  

Pada saat usia bayi suhu tubuh dapat berespons secara drasts terhadap 

perubahan lingkungan. Pakaian harus cukup dan paparan pada suhu yang 

ekstrem harus dihindari. Bayi baru lahir pengeluaran lebih dari 30% melalui 

kepala maka harus memakai penutup kepala. Bila terlindung dari 

lingkungan yang ekstrem suhu tubuh bayi harus dipertahankan pada 35,5 

sampai 39,5. Panas menigkat seiring dengan pertumbuhan bayi memasuki 

masa anak-anak. Perbedaan secara individu 0,25 sampai 0,55 derajat celcius 

adalah normal. Lansia mempunyai rentang suhu lebih sempit yaitu sekitar 

36 derajatcelcius. Lansia sangat sensitif terhadap suhu yang ekstrem karena 

kemunduran mekanisme kontrol, terutama pada kontrol vasomotor. 

b. Olahraga 

Aktivitas otot memerlukan peningkatan suplai darah dan pemecahan 

karbohidrat dan lemak. Hal ini menyebabkan peningkatan metabolisme dan 

produksi panas. Olahraga berat yang lama, seperti lari jarak jauh dapat 

meningkatan suhu tubuh 41 derajat celcius. 



c. Kadar hormon 

Secara umum wanita mengalami fluktuasi suhu tubuh yang lebih besar 

dibandigkan pria. Pada saat menstruasi menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. 

Kadar progesteron meningkat dan menurun secara bertahap selama siklus 

menstruasi, siklus tersebut yag mempengaruhi naik turunya suhu tubuh. 

Perubahan suhu juga terjadi pada wanita yang mengalami menopause, 

priode panas tubuh dan berkeringat banyak dapat terjadi 30 detik sampai 5 

menit. Hal tersebut karena vasomotor yang tidak stabil dalam melakukan 

vasodilatasi dan vasokontraksi (Bobak, 1993). 

d. Irama sirkardian 

Suhu merupakan irama yang paling stabil pada manusia. Suhu tubuh 

berubah secara normal 0,5 sampai 1 derajat celcius selama 24 jam. Suhu 

tubuh biasanya paling rendah antaa pukul 01.00 dan 04.00 dini hari, 

sepanjang hari suhu tubuh naik sampai pukul 18.00 dan kemudian turun 

pada dini hari. Secara umum, irama suhu sikardian tidak berubah sesuai 

usia. Penelitian menunjukan, puncak suhu tubuh adalah dini hari pada lansia 

(lenz, 1984). 

e. Stres  

Stres fisik dan emosi meningkat suhu tubuh melalui stimulasi hormonal 

dan prsarafasan. Orang yang stres terlalu banya berfikir suhu tubuhnya lebih 

tinggi dari normal. 

f. Lingkungan  

Jika suhu dalam ruangan yang sangat hangat, tubuh tidak mampu 

meregulasi suhu tubuh melalui mekanisme, pengeluaran panas dan suhu 

tubuh akan naik. Jika berada di luar tanpa baju hangat, suhu tubuh mungin 

rendah karena penyebaran yang efektif dan pengeluaran panas yang 

konduktif. 

4.3 Perubahan Suhu 

       Perubahan suhu tubuh di luar rentang normal mempengaruhi set 

pointhipotalamus. Perubahan ini dapat berhubungan dengan produksi tanah 



berlebihan, pengeluaran panas yang berlebihan, produksi panas minimal 

atau setiap dari perubahan gabungan tersebut. 

a. Hipertermia  

Peningkatan suhu tubuh sehubungan dnegan ketidakmampuan tubuh 

untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurukan produksi panas 

adalah hipertermia. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat 

mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas, yang terjadi ketika orang 

yang rentan menggunakan obat - obatan tertentu.  

b. Hipotermia 

Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin 

mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas, 

mengakibatkan hipotermia. 

Klasifikasi Hiportermia 

Klasifikasi Celcius  Farenheit 

Ringan 

Sedang 

Berat 

Sangat Berat 

33 – 36 

30 – 33 

27 – 30 

<30 

91,4 – 96,8 

86,0 – 91,4  

80,6 – 86,0 

<80,6 
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ANGGARAN BIAYA 

 
NO URAIAN JUMLAH (Rp) 

1. Honor 880.000 

2. Bahan/Perangkat/Peralatan 400.000 

3. Perjalanan 1.000.000 

4. 

Pengumpulan dan 

Pengelolaan Data 720.000 

 Jumlah biaya 3.000.000 

 

1. Honor  

No. Pelaksana Kegiatan Jumlah Jumlah 

Jam/Minggu 

Honor/Jam Biaya (Rp) 

1 Ketua Pelaksana 1 12/3 35.000 420.000 

2 Pelaksana 1 12/3 35.000 420.000 

3 Teknisi 1 2/3 70.000 140.000 

4 Tenaga Harian  2 2/3 150.000 300.000 

Jumlah Biaya 880.000 
 

2. Bahan/Perangkat/Peralatan 

No Bahan Biaya Satuan 

(Rp) 

Banyak Biaya (Rp) 

1 Bahan Ajar 6.000 50 300.000 

2 Pulpen 2.000 50 100.000 

Jumlah Biaya 400.000 
 

3. Perjalanan 

No Jenis Biaya Satuan (Rp) Banyak Biaya (Rp) 

1 Transportasi Ketua 

Pelaksana 

1 200.000 200.000 

2 Anggota Pelaksana 1 1 200.000 200.000 

3 Anggota Pelaksana 2 1 100.000 100.000 

4 Anggota Pelaksana 3 1 100.000 100.000 

Jumlah Biaya 600.000 
 

4. Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

No Tujuan Biaya Satuan (Rp) Banyak Biaya (Rp) 

1 Copy dan Jilid 5 50.000 250.000 

2 Biaya tak terduga - - 470.000 

Jumlah Biaya 720.000 

 


