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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 
Hipertensi menjadi topik pembicaraan yang hangat dan menjadi salah satu 

prioritas masalah kesehatan di Indonesia maupun di dunia, karena hipertensi 

merupakan penyebab paling umum terjadinya kardiovaskular dan merupakan 

masalah utama di negara maju maupun berkembang (Tumenggung, 2013). 

Tingginya angka penderita hipertensi juga dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup. 

Selain itu faktor ketidakpatuhan penderita hipertensi pada pengobatan dan diet. 

Tingkat kepatuhan pasien penderita hipertensi dalam melakukan kontrol kesehatan 

dan berobat cukup rendah. Semakin lama seseorang menderita hipertensi maka 

tingkat kepatuhannya semakin rendah. Semakin tua usia seseorang kemampuan 

ingatan seseorang dan motivasi berperilaku sehat menurun. Masyarakat 

menganggap bahwa penyakit hipertensi pada lansia adalah hal biasa dan tidak 

memerlukan perawatan khusus. Anggapan ini muncul karena masyarakat belum 

mengetahui resiko hipertensi yang dapat menyebabkan terjadinya stroke, kecacatan 

permanen bahkan kematian yang terjadi secara tiba-tiba (Atikah,2012). 

Ketidakpatuhan terhadap pengobatan dan diet dapat berdampak buruk pada 

penderita hipertensi yaitu munculnya komplikasi yang dapat menyerang pada organ 

tubuh yang lainnya selain jantung (pujasari,2015). Kondisi ini banyak terjadi pada 

lansia, di tambah lagi adanya faktor usia yang dapat mempengaruhi penyakit 

hipertensi (Prisilia, 2016). Besar masalah dan resiko komplikasi pada hipertensi 
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tampaknya belum di sadari oleh sebagian masyarakat, rendahnya kesadaran 

masyarakat serta pengetahuan yang kurang berperan penting dalam 

ketidakpatuhan pada pengobatan hipertensi yang di sebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu kurangnya pengetahuan tentang pola makan yang baik yaitu sering 

mengkonsumsi makanan yang yang berlemak dan berkadar garam tinggi, dukungan 

keluarga, kondisi sosio-ekonomi, pemilihan obat dan ketidakteraturan pengobatan 

menjadi masalah umum dalam penanganan hipertensi (Darnindro, 2017). 

Fenomena yang terjadi di tempat penelitian di temukan lansia penderita hipertensi 

seringkali tidak melakukan kontrol dan tekanan darah secara rutin ke fasilitas 

kesehatan di karenakan rasa malas dan faktor kendaraan jika fasilitas kesehatannya 

yang cukup jauh serta koping keluarga yang tidak efektif. 

Data world health organization (WHO) menyebutkan bahwa penyakit 

hipertensi menyerang 22% penduduk dunia dan di asia tenggara dengan angka 

kejadian mencapai 36%. Hipertensi merupakan penyebab kematian dengan angka 

skala 23,7% dari keseluruhan total 1,7% juta kematian 2016 di Indonesia 

(Anitasari,2019 dalam Hariawan,2020). Riset kesehatan dasar pada tahun 2018 

yang dilakukan oleh kementrian kesehatan menghasilkan peningkatan dengan 

kejadian penyakit hipertensi dibandingkan dengan hasil pada tahun 2013. 

Prevelansi kejadian hipertensi berdasarkan hasil RISKESDAS dengan angka 

kejadian mencapai 34,1% pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan 

prevelansi pada tahun 2013 dengan angka kejadian 25,8% (Kementrian 

Kesehatan RI, 2018 dalam hariawan, 2020). Di provinsi Jawa Timur jumlah 

estimasi penderita hipertensi 11.952.694 penduduk, dengan proporsi perempuan 

52% dan laki-laki 48%. Dari jumlah tersebut yang mendapatkan pelayanan 
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kesehatan hipertensi sebesar 40,1% (Dinkes provinsi jawa timur, 2019). Hasil 

penelitian selama bulan Juli 2017 di Puskesmas Sidoarjo di dapatkan data 

sebagian penderita hipertensi berumur <59 tahun dengan jumlah 27 responden 

dan sebagian penderita hipertensi berumur >59 tahun dengan jumlah 23 

responden (Amanda,  2018). 

Faktor penyebab terjadinya hipertensi di antaranya adalah : umur, jenis 

kelamin, stress, obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, konsumsi garam 

berlebihan dan mengkonsumsi alkohol (Rahajeng, 2013). Penderita hipertensi 

biasanya mengalami manifestasi klinis seperti : mengalami nyeri kepala saat 

terjaga dan kadang-kadang di sertai mual dan muntah akibat peningkatan 

tekanan darah intrakranium, penglihatan menjadi kabur akibat kerusakan retina, 

Gejala lain yang sering di temukan adalah epitaksis, mudah marah, suka tidur, 

mata berkunang-kunang, telinga berdengung dan rasa berat di tengkuk . Jika 

penyakit hipertensi ini dibiarkan akan menyebabkan masalah lebih lanjut 

seperti, CVA, penyakit jantung, dan gagal ginjal (Nuraini, 2015). Hipertensi 

yang tidak di obati juga dapat mengakibatkan stroke yang berbahaya. Dan 

stroke yang fatal mempunyai peluang dua kali lebih besar pada orang yang 

menderita hipertensi (Wiwik, 2015). terjadinya hipertensi juga di sebabkan 

karena Ketidakpatuhan pasien yang menyebabkan kegagalan terapi, hal tersebut 

bisa berdampak pada memburuknya kesehatan pasien yang menyebabkan 

terjadinya komplikasi  serta kerusakan  pada organ tubuh  lainnya. 

Penatalaksanaan hipertensi dapat di lakukan dengan beberapa cara di 

antaranya ialah dengan melakukan tindakan promotif yaitu memberikan 

pendidikan kesehatan dengan melakukan penyuluhan tentang pola hidup yang 
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sehat untuk mengurangi risiko kardiovaskuler, yang ke dua adalah tindakan 

prventif yaitu pencegahan dengan cara membatasi konsumsi garam agar dapat 

membantu terapi farmakologi menurunkan tekanan darah, melakukan aktivitas 

fisik dengan melakukan olahraga secara teratur yang bertujuan untuk membuat 

aliran darah lancar dan aliran darah menjadi lebih terkendali, yang ke tiga 

tindakan kuratif dengan melakukan terapi farmakologi sesuai dengan resep 

dokter seperti : amlodipine, beta blockers, captopril dll. Kemudian ke empat 

rehabilitatif yaitu Seorang perawat juga dapat memberikan edukasi kesehatan 

kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya patuh dalam penggunaan obat 

untuk mencegah terjadinya komplikasi serta melakukan kontrol rutin yang 

bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya tekanan darah tinggi (Lukito, 2019). 

1.2 Rumusan masalah 

 
Untuk mengetahui lebih lanjut dari perawatan ini maka penulis akan 

melakukan pengkajian lebih lanjut dengan melakukan asuhan keperawatan 

dengan membuat rumusan masalah “ Bagaimana asuhan keperawatan pada 

lansia Tn. H dengan Masalah keperawatan Nyeri pada Diagnosa Hipertensi di 

Desa gebang sidoarjo ? ‘’. 

1.3 Tujuan penelitian 

 

1.3.1 Tujuan umum 

 

Mengidentifikasi asuhan keperawatan Lansia Tn. H dengan Masalah 

Keperawatan Nyeri pada Diagnosa Medis Hipertensi di Gebang Sidoarjo. 

1.3.2 Tujuan khusus 

 

1.3.2.1  Mengkaji Lansia Tn. H dengan Masalah Keperawatan Nyeri pada 

Diagnosa Medis Hipertensi di Desa Gebang Sidoarjo. 
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1.3.2.2  Merumuskan Diagnosa keperawatan pada Lansia Tn. H dengan Masalah 

Keperawatan Nyeri pada Diagnosa Medis Hipertensi di Desa Gebang 

Sidoarjo. 

1.3.2.3  Merencanakan tindakan keperawatan pada Lansia Tn. H dengan Masalah 

Keperawatan Nyeri pada Diagnosa Medis Hipertensi di Desa Gebang 

Sidoarjo. 

1.3.2.4  Melaksanakan tindakan keperawatan pada Lansia Tn. H dengan Masalah 

Keperawatan Nyeri pada diagnosa Medis hipertensi di Desa Gebang 

Sidoarjo. 

1.3.2.5  Mengevaluasi tindakan keperawatan pada Lansia Tn. H dengan Masalah 

Keperawatan Nyeri pada Diagnosa Medis hipertensi di Desa Sidoarjo. 

1.3.2.6  Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada Lansia Tn. H dengan 

Masalah Keperawatan Nyeri pada Diagnosa Medis Hipertensi di Desa 

Gebang Sidoarjo. 

1.4 Manfaat penelitian 

 

Terkait dengan tujuan, maka tugas ini di harapkan dapat memberi manfaat. 

 

1.4.1 Akademis 

 

Hasil studi kasus ini merupakan sumbangan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam asuhan keperawatan pada Lansia Tn. H dengan Masalah 

Keperawatan Nyeri pada Diagnosa Medis Hipertensi di Desa Gebang 

Sidoarjo. 

1.4.2 Secara praktis 

 

Tugas akhir ini akan bermanfaat bagi : 
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1.4.2.1 bagi peneliti 

 

hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai pertimbangan referensi 

dalam penelitian  selanjutnya 

1.4.2.2 Bagi profesi kesehatan 

 

sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan 

pemahaman atau informasi tentang asuhan keperawatan pada klien 

dengan diagnosa hipertensi 

1.4.2.3 Bagi institusi pendidikan 

 

Dapat di gunakan sebagai referensi bagi institusi pendidikan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang asuhan keperawatan pada 

lansia dengan  diagnosa hipertensi 

1.4.2.4 Bagi klien dan keluarga 

 

Agar keluarga dan pasien dapat mengetahui tentang penyakit hipertensi 

serta perawatan yang benar agar  klien mendapat perawatan yang tepat 

1.5 Metode Penulisan 

 

1.5.1 Metode 

 

metode deskriptif merupakan metode yang sifatnya mengungkapkan 

gejala atau peristiwa yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi 

: studi keputusan yang mempelajari, mengumpulkan, membahas data 

dengan studi pendekatan proses keperawatan dengan langkah-langkah 

pengkajian diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan  evaluasi 

1.5.2 Tekhnik pengumpulan  data 

 

1.5.2.1 Wawancara 
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data di ambil atau di peroleh dari percakapan baik dengan klien, 

keluarga maupun  tim  kesehatan 

1.5.2.2 Observasi 

 

Data di ambil dari pengamatan kepada klien 

 

1.5.2.3 Pemeriksaan 

 

Meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dapat menunjang 

menegakan diagnosa dan  penanganan hipertensi 

1.5.3 Sumber data 

 

1.5.3.1 Data primer 

 

Adalah data yang di peroleh dari klien 

 

1.5.3.2 Data sekunder 

 

Adalah data yang di peroleh dari keluarga atau orang terdekat klien, 

catatan rekam medis perawat, hasil-hasil pemeriksaan dan tim kesehatan 

lain. 

1.5.3.3 Studi kepustakaan 

 

Yaitu mempelajari buku yang berhubungan dengan judul studi kasus 

dan masalah  yang  di  bahas. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

1.6.1 bagian awal 

 

agar lebih mudah dalam mempelajari dan memahami studi kasus ini, 

secara keseluruhan di bagi menjadi tiga bagian, yaitu : memuat 

halaman, judul, persetujuan pembimbing, kata pengantar dan daftar isi 

1.6.2 bagian inti 

 

terdiri dari dari 2 bab, masing-masing bab terdiri  dari : 
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1.6.2.1 Bab 1 : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat penelitian, sistematika penulisan  studi kasus 

1.6.2.2  Bab 2 : Tinjauan pustaka berisi tentang konsep penyakit dari sudut 

medis, konsep keperawatan gerontik, konsep masalah keperawatan pada 

lansia dan asuhan keperawatan pada lansia dengan diagnosa Hipertensi 

serta kerangka masalah 

1.6.2.3 Bab 3 : Tinjauan kasus berisi tentang deskripsi data hasil Pengkajian, 

Diagnosa, Intervensi, Implementasi, Catatan perkembangan dan Evaluasi. 

1.6.2.4 Bab 4 : Pembahasan berisi tentang perbandingan antara teori dengan 

kenyataan yang ada di lapangan. 

1.6.2.5 Bab 5 : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

1.6.2.6 Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 



 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab 2 ini akan di jelaskan secara teoritis mengenai konsep hipertensi 

dan asuhan keperawatan hipertensi. Konsep ini akan diuraikan definisi, etiologi, 

dan penanganan secara medis. Asuhan keperawatan akan diuraikan masalah- 

masalah yang muncul pada klien dengan melakukan asuhan keperawatan terdiri 

dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan  evaluasi. 

2.1 Konsep penyakit 

 

2.1.1 Definisi penyakit Hipertensi 

 
Hipertensi adalah kondisi dimana jika tekanan darah systole 140 mmhg 

atau lebih tinggi dan tekanan darah diastole 90 mmhg atau lebih tinggi. Hipertensi 

itu sendiri merupakan penyakit multifaktor yang secara prinsip terjadi akibat 

peningkatan curah jantung atau akibat peningkatan resistansi vaskular karena efek 

vasokontruksi yang  melebihi  efek vasodilatasi  (Syamsudin, 2011). 

Secara klinis derajat hipertensi dapat dikelompokan menjadi : 

 
Tabel 2.1 derajat hipertensi menurut nurarif, 2015 

 

No. Kategori Sistolik ( mmHg ) Diastolik (  mmHg  ) 

1. Optimal < 120 < 80 

2. Normal 120 - 129 80 - 84 
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3. High Normal 130 - 139 85 - 89 

4. Hipertensi >140 > 90 

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

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

7. Grade 3 ( Berat ) 180 - 179 100 - 119 

8. Grade 4 ( sangat berat ) >210 >120 

 

2.1.2 Etiologi penyakit Hipertensi 

 

Menurut Ratna (2013) dalam Mahayani (2020) hipertensi berdasarkan 

penyebabnya dapat di bedakan menjadi dua yaitu : Hipertensi esensial (hipertensi 

primer) yaitu hipertensi yang belum diketahui penyebabnya, dan yang ke dua adalah 

hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang di sebabkan oleh penyakit lain. Dari ke dua 

penyebab tersebut, penderita hipertensi lebih banyak di temukan pada hipertensi primer 

yaitu mencapai 90% sedangkan 10% sisanya di sebabkan oleh hipertensi sekunder. 

Ada beberapa faktor yang sering menyebabkan terjadinya hipertensi, yaitu : 

 

2.1.2.1 Hipertensi Primer (esensial) 

 

1) Faktor Keturunan 

 

Dari data statistik di temukan bahwa sesorang akan memiliki kemungkinan lebih besar 

untuk menderita hipertensi jika orang tuanya mempunyai riwayat hipertensi 
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2) Ciri perseorangan 

 

Ciri perseorangan yang dapat mempengaruhi timbulnya hipertensi adalah umur dan 

jenis kelamin, Jika umur bertambah maka tekanan darah meningkat sedangkan pada 

jenis kelamin laki-laki lebih banyak menderita hipertensi di bandingkan perempuan. 

3) Kebiasaan hidup 

 

Kebiasaan hidup yang sering menyebabkan timbulnya hipertensi adalah 

mengkonsumsi garam berlebihan 

4) Obesitas atau kegemukan 

 

Kegemukan atau makan belebihan, stress dan pengaruh lainnya seperti merokok, 

minum alcohol dan mengkonsumsi obat-obatan 

2.1.2.2 Hipertensi Sekunder 

 
Hipertensi sekunder (hipertensi renal) di definisikan sebagai peningkatan tekanan 

darah karena suatu kondisi fisik yang ada sebelumnya seperti penyakit ginjal. Faktor 

pencetus munculnya hipertensi sekunder yaitu : penggunaan kontrasepsi oral, luka 

bakar, stress, coarctation aorta, neurologic (ensefalitis, tumor otak, dan gangguan 

psikiatris). Penyebab hipertensi pada lanjut usia adalah terjadinya perubahan- 

perubahan pada : 

1) Elastisitas dinding aorta menurun 

 

2) Katub jantung menebal 

 

3) Kemampuan jantung untuk memompa darah menurun 1% setiap tahun setelah 

berumur 20 tahun. Kemampuan jantung memompa darah menurun 

menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya 
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4) Kehilangan elastisitas pada pembuluh darah, karena kurangnya efektivitas 

pembuluh darah perifer untuk oksigenasi. 

5) Meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. 

 

2.1.3 Manifestasi Klinis 

 

2.1.3.1 Tidak ada gejala 

 
Tidak ada gejala yang spesiifik 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 terukur. 

2.1.3.2 Gejala yang Lajim 

 
Gejala yang lazim pada hipertensi meliputi : mengeluh sakit kepala, kelelahan, sesak 

nafas, gelisah, mual, muntah, kesadaran menurun dan epistaksis (Nurarif&Herdi, 

2015). 

2.1.4 Patofisiologi 

 
Angiotensin Converting Enzim (ACE) mempunyai peran fisiologis penting dalam 

mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang di produksi di 

hati. Kemudian renin yang telah diproduksi oleh ginjal akan di ubah menjadi 

angiotensin 1. Selanjutnya ACE yang terdapat di paru-paru angiotensin I kemudian 

akan diubah menjadi angiotensin II. Dan angiotensin inilah yang mempunyai 

peranan penting untuk meningkatkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi 

pertama yaitu meningkatkan sekresi hormon antidiuretik yang menyebabkan tekanan 
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darah meningkat, kemudian aksi kedua menstimulasi sekresi aldosteron dengan sifat 

retensi air dan garam sehingga tekanan darah meningkat (Sihombing,2019). 

2.1.5 Komplikasi 

 
Komplikasi yang di timbulkan akibat hipertensi adalah sebagai berikut : 

 
2.1.5.1 Kerusakan pada jantung 

 
Komplikasi hipertensi dapat menyebabkan pembesaran pada otot jantung kiri 

yang menyebabkan gagalnya jantung menjalankan fungsinya untuk memompa 

darah ke seluruh tubuh yang ditandai dengan : sesak nafas dan  kelelahan. 

2.1.5.2 Stroke 

 
Stroke merupakan gangguan pembuluh darah yang terletak di otak yang jika 

aliran darah ke otak terganggu maka otak akan mengalami kerusakan. 

Terkadang stroke terjadi karena penyumbatan pembuluh darah yang 

menyebabkan darah tidak dapat mengalir melewati sumbatan tersebut. 

2.1.5.3 Kerusakan pada ginjal 

 
Kerusakan pada ginjal dapat menyebabkan gagalnya fungsi ginjal untuk 

mengeluarkan zat-zat yang tidak di perlukan lagi oleh tubuh yang menyebabkan 

penderita akhirnya memerlukan  cuci  darah. 

2.1.5.4 Kerusakan pada mata 

 
Kerusakan pada mata merupakan komplikasi dari penyakit hipertensi yang 

dapat menyebabkan  gangguan penglihatan  hingga kebutaan. 
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2.1.5.5 Penyakit arteri coroner 

 

Penyakit ini mengacu pada terjadinya penyumbatan di pembuluh darah yang 

mensuplai nutrisi dan oksigen ke jantung. Sumbatan ini umumnya terjadi 

akibat adanya penumpukan lemak dan sel-sel yang di sebut makfrog, sumbatan 

yang terjadi pada arteri koroner merupakan penyebab utama pada serangan 

jantung (Yulia, 2018) 

2.1.6 Pemeriksaan penunjang 

 

2.1.6.1 pemeriksaan laboratorium 

 

1) Hb/Ht : untuk mengkaji hubungan dari sel-sel terhadap volume cairan dan 

dapat mengindikasikan faktor resiko  seperti anemia dan hipokoagulabilitas. 

2) BUN/Kreatinin : memberikan informasi tentang fungsi ginjal 

 

3) Glukosa : hiperglikemia (DM adalah pencetus Hipertensi) diakibatkan oleh 

pengeluaran kadar  ketokolamin. 

4) Urinalisa : Glukosa, darah, protein mengisaratkan disfungsi ginjal 

 

2.1.6.2 CT Scan : mengkaji adanya tumor serebral dan ensefalopati 

 

2.1.6.3 EKG : dapat menunjukan dimana luas, pola renggangan dan peninggian 

gelombang adalah  salah satu  tanda dini  penyakit  jantung hipertensi. 

2.1.6.4 IUP : mengidentifikasikan penyebab hipertensi seperti : perbaikan ginjal 

dan batu ginjal. 

2.1.6.5 Rotgen dada : menunjukan destruksi klasifikasi pada area katub dan 

pembesaran jantung  (Nurarif&herdi,2015). 
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2.1.7 Penatalaksanaan (Lukito, 2019) 

 
Pola hidup sehat dapat mencegah atau mengurangi resiko terjadinya hipertensi 

dan terbukti menurunkan tekanan darah yaitu dengan membatasi konsumsi garam 

dan alcohol, peningkatan konsumsi sayuran dan buah-buahan, menurunkan berat 

badan jika mengalami obesitas, aktivitas fisik teratur dan menghindari merokok . 

2.1.7.1 Pembatasan konsumsi garam 

 
Konsumsi garam berlebih terbukti dapat meningkatkan tekanan darah. Penggunaan 

natrium di anjurkan tidak lebih dari 2gram/hari atau setara dengan 5-6 gram NaCl 

perhari ( satu sendok teh garam dapur ). 

2.1.7.2 Perubahan pola makan 

 
Pada penderita hipertensi disarankan mengkonsumsi makanan yang seimbang yang 

mengandung sayuran, kacang-kacangan buah-buahan segar, gandum, ikan, produk 

susu rendah lemak serta membatasi asupan daging merah dan asam lemak jenuh. 

2.1.7.3 Olahraga teratur 

 
Olahraga teratur bermanfaat untuk menurunkan resiko dan mortalitas kardiovaskuler. 

Olahraga dengan intensitas dan durasi ringan memiliki efek untuk menurunkan 

tekanan darah lebih kecil dibandingkan dengan olahraga dengan intensitas sedang 

atau tinggi. Pada klien hipertensi di anjurkan untuk berolahraga setidaknya 30 

menit dengan intesitas sedang seperti  : berjalan, jogging  atau bersepeda. 
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2.1.7.4 Berhenti merokok 

 
Merokok merupakan faktor terjadinya kanker dan pada penderita hipertensi yang 

merokok harus  diberikan  edukasi untuk  berhenti  merokok 

2.1.7.5 Terapi obat 

 

Ada lima golongan obat antihipertensi utama yang direkomendasikan yaitu : 

ACEi, ARB, CCB, diuretic dan beta bloker (Perhimpunan Dokter Hipertensi 

Indonesia, 2019). 

2.2 Konsep keperawatan gerontik 

 

2.2.1 Definisi lansia 

 
Seseorang di katakan lanjut usia apabila usianya 65 tahun ke atas. Lansia 

merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang di tandai dengan penurunan 

kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan. Lansia merupakan 

keadaan yang di tandai dengan kegagalan seseorang untuk mempertahankan 

keseimbangan terhadap kondisi stress fisiologis. Kegagalan tersebut berkaitan 

dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan 

secara individual. Pada umumnya lansia di tandai dengan terjadinya penurunan 

fungsi-fungsi biologis,  psikologis , social  dan  ekonomi (Muhith, 2016). 

2.2.2 Klasifikasi lansia 

 
Siklus kehidupan manusia merupakan proses perjalanan hidup manusia sejak lahir 

hingga meninggal dunia. Menurut organisasi kesehatan dunia siklus hidup lansia 

di bedakan menjadi : Usia pertengahan ( middle age ) antara 45 sampai 59 tahun, 



17 
 

 

 

 

lanjut usia ( elderly ) antara 60 sampai 74 tahun, Lanjut usia tua ( old ) antara 60-

75 dan 90 tahun dan usia sangat tua ( very old ) di atas 90 tahun ( Muhith, 2016 ). 

2.2.3 Perubahan yang terjadi pada lanjut usia 

 
Menurut suiraoka (2012) dalam Putra (2019), penyakit degenerative merupakan istilah 

medis yang menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat dari proses kemunduran 

fungsi sel di dalam tubuh dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Beberapa 

perubahan yang akan terjadi pada lansia di antaranya adalah : 

2.2.3.1 Perubahan fisik 

 

1)  Sel, saat seseorang memasuki usia lanjut keadaan sel di dalam tubuh akan 

berubah, seperti jumlahnya yang menurun, ukuran lebih besar sehinga 

mekanisme perbaikan sel terganggu. 

2)  Sistem persyarafan, yaitu lansia akan mengalami perubahan pada system 

persyarafan. Seperti mengecilnya syaraf panca indra. Pada indra pendengaran 

akan mengalami kehilangan kemampuan pendengaran, pada indra 

penglihatan akan mengalami kekeruhan kornea, Hilangnya daya akomodasi 

dan menurunya lapang pandang. Pada indra peraba respon terhadap nyeri 

menurun dan kelenjar keringat berkurang. Pada indra pembau akan 

mengalami penurunan kekuatan otot pernafasan, sehingga kemampuan 

membau berkurang. 

3)  Sistem gastrointestinal, pada lansia akan terjadi penurunan nafsu makan dan 

menurunya produksi air liur ( saliva ) dan sering terjadi konstipasi 



18 
 

 

 

 

4)  Sistem genitourinaria, pada lansia ginjal akan mengalami pengecilan yang 

dapat menyebabkan aliran darah ke ginjal menurun 

5)  Sistem musculoskeletal, lansia akan kehilangan cairan pada tulang dan 

mengalami kerapuhan, persendia kaku dan tendon mengerut serta keadaan 

tubuh lebih pendek 

6) Sistem kardiovaskuler, pada lansia jantung akan mengalami pompa darah 

yang menurun, denyut jantung menurun, Ukuran jantung secara keseluruhan 

menurun, katup jantung akan lebih tebal dan kaku akibat akumulasi lipid. 

Tekanan darah sistolik meningkat pada lansia karena hilangnya distensibility 

arteri dan tekanan darah diastolic tetap sama atau meningkat ( Putra, 2019). 

2.2.3.2 Perubahan intelektual 

 

Akibat dari proses penuaan juga akan terjadi kemunduran terhadap kemampuan 

otak yaitu perubahan intelegenita quantion ( IQ ) yaitu fungsi otak kanan akan 

terjadi penurunan sehingga lansia akan mengalami penurunan dan kesulitan 

dalam berkomunikasi non verbal, kosentrasi, pemecahan masalah dan 

keesulitan mengenal wajah seseorang. Perubahan yang lain adalah perubahan 

ingatan yang disebabkan oleh penurunan kemampuan otak sehingga lansia 

akan kesulitan untuk menerima rangsangan yang diberikan kepadanya (Putra, 

2019). 

2.2.3.3 Perubahan keagamaan 

 

Pada Umumnya lansia akan semakin teratur dalam hal kehidupan 

keagamaannya. Hal tersebut bersangkutan dengan keadaan lansia yang akan 

meninggalkan kehidupan dunia. 
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2.2.4 Ciri – ciri lansia 

 
Karakteristik atau ciri-ciri lansia adalah terjadinya penurunan produktifitas atau 

terjadinya penurunan fungsi fisik, psikologis dan social. sebagaimana telah di 

jelaskan oleh Hurlock ada beberapa ciri-ciri  lanjut usia sebagai  berikut : 

2.2.4.1 Usia lanjut merupakan periode kemunduran yang sebagian datang dari 

faktor fisik dan psikologis. Motivasi memiliki peran penting dalam 

kemunduran pada lansia, kemunduran tersebut akan semakin cepat jika 

memiliki motivasi yang rendah, tetapi sebaliknya jika memiliki motivasi 

yang kuat  maka kemunduran  itu  akan  lama terjadi. 

2.2.4.2  Seseorang lanjut usia mempunyai status kelompok minoritas sebagai 

akibat dari sikap social  yang tidak menyenangkan terhadap orang lanjut 

usia yang di akibatkan oleh pendapat-pendapat klise yang jelek terhadap 

lansia contohnya seperti : lansia lebih suka mempertahankan pendapatnya 

sendiri dari  pada mendengarkan  pendapat dari orang  lain. 

2.2.4.3 Menua membutuhkan perubahan peran, perubahan tersebut dilakukan 

karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal dan 

perubahan peran tersebut sebaiknya dilakukan atas keinginanya sendiri 

bukan karena atas  dasar  tekanan  dari  lingkungan. 

2.2.4.4  Perilaku yang buruk pada kepada lansia enderung membuat lansia 

mengembangkan konsep diri yang buruk. Dan karena perlakuan buruk 

tersebut membuat penyesuaian diri pada lansia menjadi buruk (Pasmawati, 

2017). 
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2.2.5 Tipe Lansia 

 
Beberapa tipe pada lanjut usia yaitu : 

 
2.2.5.1 Tipe arif bijaksana 

 
kaya dengan hikmah, bersikap ramah, rendah hati, dermawan, sederhana, mempunyai 

kesibukan dan pengalaman menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. 

2.2.5.2 Tipe Mandiri 

 
Selektif dengan pekerjaan, teman bergaul dan memenuhi undangan 

 
2.2.5.3 Tipe tidak puas 

 
Konflik lahir batin menentang proses penuaan sehingga menjadi pemarah, mudah 

tersinggung, pengkritik, banyak menuntut, tidak sabar dan sulit dilayani 

2.2.5.4 Tipe pasrah 

 
Pekerjaan apa saja dilakukan, ringan kaki, mengikuti kegiatan agama dan menerima 

menunggu nasib yang baik 

2.2.5.5 Tipe bingung 

 
Mengasingkan diri, minder, acuh tak acuh dan kehilangan kepribadian (Syamsudin, 

2019). 
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2.2.6 Tugas perkembangan lansia 

 
Ada beberapa tugas perkembangan lansia yang harus dilalui lansia. Menurut Hurlock 

tugas perkembangan yaitu ; 

2.2.6.1 Lansia harus menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dengan 

kekuatan 

2.2.6.2 Menyesuaikan dirinya dengan berkurangnya income ( penghasilan ) keluarga 

dan masa pension 

2.2.6.3 Menemukan aktivitas lain untuk menggantikan pekerjaan lansia 

 

2.2.6.4 Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan mereka 

 

2.2.6.5 Membentuk kelompok yang terdiri dari orang yang sudah lansia tujuannya 

untuk menghindari kesepian 

2.2.6.6 Membentuk pengaturan kehidupan fisik lansia yang memuaskan 

 

2.2.6.7 Menyesuaikan diri dengan peran social secara luwes 

 

2.3 Konsep Masalah Keperawatan Nyeri 

 

2.3.1 Pengertian Nyeri 

 
Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan 

actual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan 

hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan (SDKI, 2017). 

2.3.2 Penyebab 

 

2.3.2.1 Agen pencendera fisiologis (Mis. Inflamasi, Iskemia, Neoplasma) 

 

2.3.2.2 Agen pencendera kimiawi (Mis. Terbakar, Bahan kimia iritan) 
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2.3.2.3 Agen pencendera fisik (Mis. Abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat 

berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan). 

2.3.3 Gejala dan tanda mayor 

 

2.3.3.1 Subjektif 

 

1) Mengeluh nyeri 

 

2.3.3.2 Objektif 

 

1) Tampak meringis 

 

2) Bersikap protektif (mis. Waspada, posisi menghindari nyeri). 

 

3) Gelisah 

 

4) Frekuensi nadi meningkat 

 

2.3.4 Gejala dan tanda minor 

 

2.3.4.1 Objektif 

 

1) Tekanan darah meningkat 

 

2) Pola nafas berubah 

 

3) Nafsu makan berubah 

 

4) Proses berfikir terganggu 

 

5) Menarik diri 

 

6) Berfokus pada diri sendiri 

 

7) Diaphoresis 

 

2.3.5 Kondisi klinis terkait (SDKI, 2017) 

 

2.3.5.1 Kondisi pembedahan 

 

2.3.5.2 Cedera traumatis 

 

2.3.5.3 Infeksi 
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2.3.5.4 Sindrom coroner akut 

 

2.3.5.5 Glaukoma 

 

2.3.6 Kondisi baru terdiagnosis penyakit 

 

2.3.6.1 pengkajian nyeri dapat menggunakan instrument skala nyeri seperti : 

 

1) FLACC Behavioral Pain Scale untuk usia kurang dari 3 tahun 

 

2) Baker – wong – FACES Scale untuk usia 3 – 7 tahun 

 

3) Visual anologue atau numeric rating scale untuk usia di atas 7 tahun 

(SDKI,2017). 

2.4 Konsep Asuhan Keperawatan 

 

2.4.1 Pengkajian 

 
Pengkajian merupakan tahap awal dimana seorang perawat mengambil 

informasi secara terus menerus terhadap anggota keluarga yang menjadi keluarga 

binaanya. Pengkajian merupakan suatu proses pengumpulan data yang sistematis dari 

berbagai sumber yang di dapatkan perawat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

status kesehatan klien (Mahayani, 2020). 

2.4.2 Identitas klien 

 
Hipertensi biasanya terjadi di usia 30-50 tahun dan meningkat di usia 50-60 

tahun. Jenis kelamin lebih banyak di jumpai pada pria di bandingkan wanita. Tetapi 

pada rentang usia 55-64 tahun, resiko menderita hipertensi hampir sama antara pria 

dan wanita. Bahkan setelah berusia 65 tahun, penderita hipertensi lebih banyak terjadi 

pada wanita dibandingkan pada laki-laki (Mahayani, 2020). 
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2.4.3 Riwayat kesehatan 

 

2.4.3.1 Keluhan utama 

 
Sering menjadi keluhan klien untuk meminta pertolongan kesehatan yakni merasa 

sakit kepala, pusing pada sakit kepala bagian belakang (Mahayani, 2020). 

2.4.3.2 Riwayat penyakit sekarang sekarang 

 
Pada sebagian besar hipertensi tidak menimbulkan gejala. Dan gejala yang di 

maksud adalah sakit kepala, pusing, wajah kemerahan, kelelahan dan perdarahan di 

hidung bisa saja terjadi pada lansia. Jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak di 

obati bisa timbul gejala sesak nafas, sakit kepala, muntah, kelelahan, pandangan 

menjadi kabur yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, jantung, ginjal dan 

mata. Bahkan penderita hipertensi berat bisa mengalami penurunan kesadaran dan 

koma (Cahyani, 2020). 

2.4.3.3 Riwayat penyakit dahulu 

 
Pada klien hipertensi biasanya sering di temukan adanya riwayat penyakit 

hipertensi (keturunan), obat-obatan adiktif dan anemia (mahayani, 2020). 

2.4.3.4 Riwayat penyakit keluarga 

 
Biasanya riwayat penyakit keluarga sering di temukan ada yang menderita 

penyakit hipertensi dan kolesterol (Mahayani, 2020). 
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2.4.3.5 Pengetahuan tentang pelaksanaan masalah kesehatan klien 

 

2.4.4 Nutrisi 

 

Kelebihan mengosumsi garam biasanya menjadi pencetus hipertensi pada 

klien. Diet tinggi garam menyebabkan pelepasan hormone natriuretik yang berlebihan, 

yang secara tidak langsung menigkatkan tekanan darah. Muatan natrium juga 

menstimulasi mekanisme vaseoresor yang terdapat di system saraf pusat. Penelitan 

juga mengatakan bahwa asupan diet rendah kalium, kalsium, magnesium serta sering 

mengkonsumsi makanan yang berlemak dapat berkontribusi dalam pengembangan 

hipertensi (Mahayani, 2020). 

2.4.5 Tinjauan Umum 

 

2.4.5.1 Umum 

 

Biasanya pada pasien dengan hipertensi mempunyai berat badan lebih dan kesadaran 

tampak sedang atau lemah dan sering merasakan kelelahan (Cahyani,2020). 

2.4.5.2 Integumen 

 
Pada system integumen pada lansia hipertensi di dapatkan data, pasien sering 

mengalami keringat berlebihan, mukosa bibir dan turgor kulit terjadi penurunan karena 

nafsu makan yang menurun (Mahayani,2020). 

2.4.5.3 Kepala 

 
Klien dengan hipertensi biasanya akan mengalami nyeri kepala dan rasa berat pada 

tengkuk. Darah mengalir lebih cepat di dalam pembuluh darah yang menyebabkan 
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kerja dari otak memenuhi kebutuhan oksigen lebih besar, sehingga menyebabkan sakit 

kepala atau nyeri (mahayani, 2020). 

2.4.5.4 Mata 

 
Pemeriksaan mata pada penderita hipertensi biasanya di temukan adanya pandagan 

ganda atau kabur (Mahayani, 2020). 

2.4.5.5 Telinga 

 
Pada pemeriksaan telinga yang perlu di kaji adalah perubahan pendengaran, 

sentivitas pendengaran, riwayat infeksi dan kebiasaan perawatan telinga. Pada 

penderita hipertensi biasanya mengalami gangguan pada telinga dalam, terutama 

terhadap bunyi suara (Mahayani, 2020). 

2.4.5.6 Hidung dan sinus 

 
Pemeriksaan hidung pada penderita hipertensi biasanya di temukan pasien 

mengalami epistaksis (perdarahan dari hidung). Menurut Budiman B.J & hafidz. A 

(2012) dalam Mahayani (2020) menjelaskan bahwa mimisan (epistaksis) terjadi karena 

lesi lokal di hidung menyebabkan terjadinya pembuluh darah infeksi atau penyebab 

lainnya yang menghancurkan pembuluh darah. Hipertensi berat dapat meyebabkan 

epistaksis masif, biasanya pada bagian posterior hidung dengan tekanan di atas konka 

media. Serta di sertai dengan merasakan pusing, kepala seperti di tusuk-tusuk, edema, 

ansietas, mual, muntah dan latergi (Mahayani, 2020). 



27 
 

 

 

 

2.4.5.7 Mulut dan tenggorokan 

 
Pemeriksan mulut dan tenggorokan pada penderita hipertensi biasanya di 

temukan stomatitis atau peradangan serta adanya kesulitan menelan dan mengunyah 

(Mahayani, 2020). 

 
2.4.5.8 Leher 

 
pemeriksaan leher pada penderita hipertensi biasanya di dapatkan adanya 

kaku leher. Pembuluh darah yang ada di sekitar leher menjadi menyempit dengan 

berkala (Mahayani, 2020). 

2.4.5.9 Pernafasan 

 

Pada pemeriksaan ini umumnya di temukan : 

 

1) Inspeksi : kesimetrisan rongga dada , pasien tidak sesak, pola nafas teratur, 

Irama nafas teratur, tidak ada retraksi otot bantu nafas, tidak ada batuk dan 

sputum. 

2) Palpasi : fremitus kanan kiri seimbang, 

 

3) Perkusi  : Suara resonan di semua lapang paru 

 

4) Auskultasi : suara nafas melemah pada sisi yang sakit biasanya di dapatkan 

suara mengi dan ronkhi (Mahayani, 2020). 

2.4.5.10 Kardiovaskuler 

 

1) Inspeksi : Tidak ada lesi, Sianosis dan kulit pucat, Crt < 3 detik 

 

2) Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, takikardi cepat, ictus cordis teraba 1cm 

 

3) Perkusi : bunyi jantung pekak 
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4) Auskultasi : Bunyi jantung normal (Ardinto, 2018). 

 

2.4.5.11 Gastrointestinal 

 

1) Inspeksi : tidak ada lesi, terdapat mual muntah, tidak ada nyeri telan 

 

2) Palpasi : Tidak ada nyeri tekan 

 

3) Perkusi : Thimpany 

 

4) Auskultasi : Peristaltik usus normal (Ardianto, 2018). 

 

2.4.5.12 Perkemihan 

 

Pada system perkemihan pada penderita hipertensi mengalami amenorrhea dan tidak 

dapat menahan kencing (Uswandari, 2017) 

2.4.5.13 Sistem genitourinaria 

 
Di dapatkan data buang air kecil meningkat, selaput lendir mengering, menurunnya 

elastisitas jaringan dan di sertai penurunan fungsi seksual 

2.4.5.14 Muskuloskeletal 

 
Merasakan nyeri hilang timbul pada tungkai/ klaudikasi (arteri arteriosklorosis pada 

arteri ekstremitas bawah (prasetya, 2018) 

2.4.5.15 Sistem reproduksi 

 
Pada system reproduksi pada hipertensi tidak terdapat lesi, tidak terdapat nyeri dan 

tidak ada masalah aktivitas seksual (Prasetya, 2018). 

2.4.5.16 Sistem saraf pusat 

 

Pada pasien hipertensi biasanya ditemukan nyeri pada tengkuk dibagian kepala. 

Nyerinya biasanya terasa berat dan dapat mengganggu aktivitas pasien. Nyeri tersebut 
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muncul pada saat tekanan darah pasien meningkat. Sedangkan tanda neurosensory pada 

penyakit hipertensi yaitu respon motoric yaitu penurunan kekuatan ganggaman tangan 

( reflek tendon dalam ) (Mahayani, 2020). 

2.4.6 Diagnosa keperawatan 

 

2.4.6.1 Nyeri akut b.d Agen cedera biologis 

 

2.4.6.2 Intoleran aktivitas b.d kelemahan fisik 

 

2.4.6.3 Ketidakpatuhan b.d Defisit tingkat pengetahuan 

 

2.4.7 Intervensi keperawatan 

 

2.4.7.1  Nyeri akut b.d ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga 

yang sakit (fazri, 2017). 

Tabel 2.2 intervensi masalah keperawatan pada klien Hipertensi dengan masalah 

keperawatan nyeri akut b.d Agen cedera biologis 

No Tujuan/ kriteria Intervensi Rasional 

1. Setelah dilakukan 

kunjungan sebanyak 

3x keluarga dan 

klien mampu mengenal 

masalah kesehatan tentang 

penyakit hipertensi dengan 

kriteria hasil : 
 

1. klien mengerti 

tentang penyebab, 

periode dan 

pemicu nyeri 

1. jelaskan kepada klien 

tentang penyebab, 

periode dan pemicu 

nyeri 

 

2. Anjurkan klien untuk 

memonitor nyeri 

secara mandiri 
 

3.  Anjurkan klien untuk 

banyak beristirahat 

dan tidur 

1. untuk 

menambah 

pengetahuan 

klien 

 

2. agar klien 

mampu 

melakukan 

tindakan 

sendiri di 

rumah 

  

2. klien mampu 

memonitor nyeri 

secara mandiri 
 

3. klien mampu 

mendemonstrasika 

n kembali tentang 

 

4. Ajarkan teknik 

nonfarmakologis 

untuk meredakan 

nyeri ( mis. Teknik 

distraksi, teknik 

relaksasi,teknik 

imajinasi 

3. untuk 

mengurangi 

aktivitas klien 

 

4. untuk 

membantu 

dalam proses 
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 tehknik 

nonfarmakologis 

untuk meredakan 

nyeri. 

terbimbing,kompres 

hangat,terapi musik, 

teknik nafas dalam ) 
 

5. Observasi skala nyeri, 

lokasi, karakteristik 

durasi, frekuensi 

kualitas dan intensitas 

nyeri 

penyembuhan 

klien 

 

5.   untuk 

mengetahui 

status 

kesehatan 

klien 

 

 

 

2.4.7.2 Intoleran aktivitas b.d kelemahan (mahayani, 2020) 

 
Tabel 2.3 Intervensi keperawatan pada klien Hipertensi dengan masalah 

keperawatan Intoleran aktivitas b.d kelemahan 

No Tujuan/kriteria Intervensi Rasional 

 Setelah di lakukan 3x 

kunjungan di harapkan 

klien mampu melakukan 

aktivitas sehari- hari 

Dengan kriteria hasil : 

 

1. Klien mengerti 

tentang pentingnya 

melakukan aktivitas 

fisik olahraga secara 

teratur 

2. Klien mampu 

melakukan aktivitas 

secara bertahap 

3. Klien mampu 

mendemonstrasikan 

tentang cara latihan 

rentang gerak pasif 

dan atau aktif 

1. Jelaskan kepada klien 

tentang pentingnya 

melakukan aktivitas fisik 

olahraga secara rutin. 

2. Anjurkan klien 

melakukan aktivitas 

secara bertahap. 

3. Ajarkan klien latihan 

rentang gerak pasif dan 

atau aktif. 

4. Jelaskan kepada klien 

Frekuensi, durasi, 

intensitas program 

latihan yang di inginkan. 

5. Ajarkan klien untuk 

mengidentifikasi target 

dan jenis aktivitas yang 

mampu di lakukan. 

6. Ajarkan klien latihan 

pemanasan dan 

pendinginan yang tepat. 

7. Ajarkan cara 

mengidentifikasi kebut. 

1. untuk 

pengetahuan 

klien 

2. untuk 

membantu 

klien dalam 

melakukan 

aktivitas secara 

bertahap 

3. untuk 

membantu 

klien dalam 

melakukan 

latihan gerak 

4. untuk 

membantu 

program 

latihan yang di 

inginkan klien 

5. untuk 

membantu 

klien dalam 

memilih 
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  Istirahat seperti kelelahan 

dan sesak nafas saat 

beraktivitas 

8. Ajarkan teknik 

pernafasan yang tepat 

untuk memaksimalkan 

penyerapan oksigen 

selama latihan fisik 

aktivitas yang 

di sukai 

6. agar tidak 

terjadi kram 

7. untuk 

meminimalkan 

resiko 

terjadinya 

kelelahan yang 

bisa 

berdampak 

buruk untuk 

kesehatan 

klien 

8. agar tidak 

terjadi sesak 

 

 

2.4.7.3 Ketidakpatuhan b.d defisit tingkat pengetahuan (jorareis,2020). 

 
Tabel 2.4 Intervensi keperawatan pada klien Hipertensi dengan masalah keperawatan 

ketidakpatuhan b.d defisit tingkat pengetahuan 

No Tujuan dan kriteria hasil Intervensi Rasional 

1. Setelah di lakukakan 3x 

kunjungan di harapkan tingkat 

kepatuhan klien meningkat 

dengan kriteria hasil : 

1. Klien mengerti tentang 

program pengobatan 

dan diet yang harus di 

jalani 

2. Klien melaporkan 

bahwa klien mau 

melakukan pengobatan 

dan diet serta mau 

melakukan control rutin 

ke pelayanan kesehatan 

3. Masalah ketidakpatuhan 

klien teratasi di tandai 

1. Informasikan 

program 

pengobatan 

diet yang harus 

di jalani 

2. Informasikan 

manfaat  yang 

akan diperoleh 

jika teratur 

menjalani 

pengobatan 

dan diet 

3. Anjurkan klien 

dan keluarga 

melakukan 

konsultasi ke 

1. Untuk 

menambah 

pengetahuan 

2. Untuk 

menambah 

pengetahuan 

tentang 

manfaat 

pengobatan 

dan diet yang 

teratur 

3. Untuk 

mencegah 

terjadinya 

komplikasi 
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 dengan klien rutin 

melakukan control ke 

pelayanan kesehatan 

pelayanan 

kesehatan 

terdekat 

4. Libatkan 

keluarga untuk 

mendukung 

program 

pengobatan 

yang di jalani. 

4. Dukungan 

keluarga 

dalam 

memberikan 

perhatian dan 

kasih sayang 

dapat 

membantu 

klien agar 

efektif dalam 

berobat 
 

 

2.4.7.3 Defisit pengetahuan b.d kurangnya informasi (Mahayani,2020) 

 

Tabel 2.5 Intervensi masalah keperawatan pada klien Hipertensi dengan masalah 

Keperawatan Defisit pengetahuan b.d kurangnya informasi 

Tujuan dan kriteria hasil Intervensi Rasional 

Setelah dilakukan 3x 

kunjungan di harapkan 

tingkat pengetahuan klien 

meningkat dengan kh : 

 
1. Klien mampu 

menjelaskan 

kembali tentang 

hipertensi 

2. Klien mau 

melaporkan bahwa 

klien sudah 

mengerti tentang 

hipertensi 

3. Klien mampu 

mendemonstrasikan 

kembali tentang 

cara mencegah 

terjadinya 

komplikasi dengan 

cara mengatur pola 

makan dengan baik 

1. Jelaskan kepada klien 

tentang hipertensi 

2. Jelaskan penyebab 

dan faktor resiko 

penyakit hipertensi 

3. Jelaskan patofisiologi 

munculnya penyakit 

4. Jelaskan tanda dan 

gejala yang di 

timbulkan penyakit 

hipertensi 

5. Jelaskan 

memungkinkan 

terjadinya komplikasi 

hipertensi 

6. Diskusikan perubahan 

gaya hidup yang 

mungkin di perlukan 

untuk mencegah 

komplikasi 

1. Untuk 

pengetahuan 

klien 

2.  Untuk 

mengetahui 

faktor resiko 

penyakit 

hipertensi 

3. Untuk 

menambah 

pengetahuan 

klien tentang 

munculnya 

hipertensi 

4. Untuk 

mengetahui 

tanda dan 

gejala 

hipertensi 

5. Untuk 

mengetahui 

dan 
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dan melakukan 

control rutin 

4. Pengetahuan 

tentang penyakit 

hipertensi teratasi 

- Klien tidak 

tampak 

kebingungan 

ketika di Tanya 

tentang 

penyakitnya. 

 mencegah 

komplikasi 

hipertensi 

6. Untuk proses 

penyembuhan 

klien 

 

 

1.3.13 Implementasi 

 

Implementasi merupakan perwujudan dan pengolahan rencana keperawatan 

yang telah disusun pada tahap perencanaan. Menurut Wahyuni (2016) dalam mahayani 

( 2020 ) implementasi tindakan keperawatan di bedakan berdasarkan kewenangan dan 

tanggung jawab perawat secara professional antara lain adalah: 

2.3.13.1 Independen adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat tanpa petunjuk dan 

perintah dari dokter atau tenaga kesehatan lain 

2.3.13.2 Interdependen adalah suatu kegiatan yang memerlukan kerja sama dengan 

tenaga kesehatan lainya, misalnya ahli gizi, tenaga sosial, fisioterapi dan dokter. 

2.3.13.2 Dependen adalah pelaksanaan rencana tindakan medis.Tindakan mandiri 

yang dilakukan perawat dalam mengatasi nyeri kepala karena hipertensi dengan 

mengajarkan dan menganjurkan klien untuk melakukan teknik distraksi dan relaksasi. 

1.3.14 Evaluasi 
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Tahap penilaiaan ( evaluasi ) merupakan perbandingan sistematis dan terencana 

tentang kesehatan klien yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan 

dengan cara bersambungan dengan melibatkan klien dan keluarga serta tenaga 

kesehatan. Tujuannya untuk melihat kemampuan klien mencapai tujuan dengan 

disesuaikan dengan kriteria hasil pada perencanaan (Wahyuni,2016 dalam mahayani, 

2020 ) Perumusan evaluasi formatif terdiri empat komponen yang dikenal dengan 

istilah SOAP. 



 

, 

Resistensi 

pembuluh darah 

retina Ginjal 

otak 
Gangguan sirkulasi Resiko ketidakefektifan perfusi 

jaringan otak 

Kerusakan vaskuler 

pembuluh darah 

Suplai o2 ke otak 

Pembuluh darah 
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Gambar 2.1 Pathway Hipertensi ( Mahayani, 2020 ) 
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BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana pelaksanaan Asuhan 

keperawatan gerontik dengan diagnosa medis Hipertensi di desa Gebang Sidoarjo 

maka penulis menyajikan suatu kasus yang di amati mulai tanggal 06 Maret 2021 

sampai tanggal 14 dengan. Anamnesa di peroleh dari lansia adalah sebagai berikut. 

3.1 Pengkajian 

 
Data di ambil pada tanggal 06 Maret 2021 di desa Gebang kab. Sidoarjo dengan 

diagnosa medis Hipertensi. 

3.1.1 Identitas Klien 

 
Nama Tn. H, Umur 66 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan 

terakhir SD, Pekerjaan Swasta, Alamat desa Gebang Sidoarjo, Tanggal pengkajian 06 

Maret 2021. 

3.1.2 Keluhan Utama 

 

Tn. H mengatakan sakit kepala ( cekot-cekot ) dengan skala 3, rasa berat pada tengkuk 

dan kelelahan ketika di kaji. 

3.1.3 Riwayat penyakit sekarang. 

 
Tn. Hmengatakan menderita penyakit Hipertensi, klien mengeluh sakit sakit kepala 

 

,sering merasa kelelahan ketika di buat beraktivitas. Saat di tensi TD 160/90 mmHg. 

Ketika di Tanya tentang penyakitnya seperti ( pengertian Hipertensi, penyebab, tanda 
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DM 

DM DM HT, DM 

Ht 

 
 

dan gejala, komplikasi dan cara pencegahannya ) Tn. H tampak kebingungan. Tn. H 

mengatakan tidak paham dengan penyakitnya. 

3.14 Riwayat penyakit dahulu 

 
Tn. H mengatakan pernah menderita penyakit Hipertensi dan DM dan sempat di rawat 

di RS. Bhakti Surabaya selama 4 hari pada tahun 2018. 

3.1.5 riwayat Keluarga 

 
Gambaran silsilah ( kakek/nenek, Suami ( istri ) dan anak-anak ). 

 
Suami Istri 

 
 

 

Keterangan Gambar : 

 

: Laki-laki 

 

: Perempuan 

           : Meninggal 

: Pasien 

 

: Garis Keturunan 
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3.1.4 Nutrisi 

 

1) Diet, Pembatasan Makanan Minuman 

 

Tn. H mengatakan tidak bisa mengkonsumsi makanan Tinggi garam, 

Makanan yang manis-manis dan makanan berlemak tetapi beliau masih 

suka mengkonsumsi makanan tersebut dan jarang melakukan control 

kesehatan selama pandemic covid-19. 

2) Riwayat peningkatan/penurunan berat badan 

 

Tn. H mengatakan tidak terjadi peningkatan atau penurunan berat badan. 

Bb Tn. H dari tahun 2019 masih tetap 50kg sampai sekarang. 

3.1.5 Tinjauan Sistem 

 

1) Umum 

 
Tn. H tampak pucat, Tn. H mengatakan sering merasa kelelahan ketika 

beraktivitas, tidak ada perubahan berat badan, tidak demam, tidak 

mengalami keringat malam, tidak kesulitan tidur, tidak mengalami pilek 

ataupun infeksi. 

2) Integumen 

 

Tidak ada lesi, tidak ada perubahan pigmentasi, tidak ada perubahan 

tekstur kulit, tidak ada memar, ada perubahan pada rambut yaitu Tn. H 

sudah beruban, tidak ada perubahan kuku dan tidak ada pruritus. 
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3) Hemopoietik 

 

Tidak ada perdarahan/ memar abnormal, tidak ada pembengkakan kelenjar 

limfa, tidak anemia, Tn. H juga mengatakan tidak mempunyai riwayat 

transfusi darah. 

4) Kepala 

 

Tn. H mengatakan akhir-akhir ini sering merasakan sakit kepala ( cekot- 

cekot ) skala 3, dan saat di kaji juga merasakan sakit kepala, nyeri di 

rasakan ketika di buat beraktivitas, Tidak ada trauma berarti di masa lalu. 

5) Mata 

 

Tn. H mengatakan penglihatannya masih normal, tidak ada nyeri, Tidak 

sedang menggunakan kaca mata/lensa kontak, tidak ada pruritis, tidak ada 

bengkak di sekitar mata, tidak diplopia, tidak kabur dan tidak foto phobia. 

6) Telinga 

 

Tn. H mengatakan pendengarannya normal, tidak ada tinnitus, tidak ada 

vertigo, tidak ada sensitivitas pendengaran, tidak ada alat-alat protesa, Tn. 

H mengatakan tidak ada riwayat infeksi pada telinga, Tn. H mengatakan 

tidak pernah melakukan pemeriksaan telinga, kebiasaan perawatan telinga 

di lakukan di rumah ketika akan mandi, tidak ada dampak masalah pada 

penampilan. 

7) Hidung dan Sinus 

 

Tidak ada rinorea, tidak ada rabas, tidak ada epistaksis, tidak ada 

obstruksi, Tn. H mengatakan ketika tidur tidak mendengkur, tidak ada 
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nyeri pada sinus, Tn. H mengatakan tidak ada riwayat alergi dan riwayat 

infeksi 

8) Mulut dan Tenggorokan 

 

Tn. H mengatakan tidak sedang sakit tenggorokan, tidak ada lesi, tidak 

ada perubahan suara, Tn. H mengatakan tidak mengalami masalah 

kesulitan menelan, tidak ada alat-alat protesa, tidak mempunyai riwayat 

infeksi, Tn. H mengatakan pola menggosok gigi 2 x sehari pagi dan 

malam dan tidak pernah menggunakan gigi palsu 

9) Leher 

 

Tidak ada kekakuan, Tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan/massa, 

tidak ada keterbatasan gerak 

10) Pernafasan 

 

Tn. H mengatakan tidak sedang batuk, tidak ada sesak nafas, tidak ada 

hemopteses, tidak ada sputum, tidak ada mengi dan tidak ada asma/alergi 

pernafasan 

11) Kardiovaskuler 

 

Tidak ada nyeri, tidak ada palpitasi, tidak ada sesak, Tn. H mengatakan 

tidak dispnea pada saat beraktivitas, tidak ada dyspnea noktural 

paroksimal, tidak ada ortopnea, tidak ada murmur, tidak ada edema, tidak 

ada varises, tidak ada kaki timpang, tidak ada paresthesia, tidak ada 

perubahan warna kaki 

12) Gastro Intestinal 
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Tidak ada disfagia, tidak ada masalah dalam mencerna, tidak ada nyeri 

uluh hati, tidak ada mual/muntah, tidak ada hematemesis, tidak ada 

perubahan nafsu makan, tidak ada intoleran makanan, tidak ada ulkusm, 

tidak ada nyeri, tidak ada ikterik, tidak ada benjolan/massa, tidak ada 

perubahan kebiasaan defekasi, tidak ada diare, tidak ada konstipasi, tidak 

ada melena, tidak ada hemoroid, tidak ada perdarahan rectum. 

13) Perkemihan 

 

Tidak ada disuria, tidak ada menetes, tidak ada hematuria, tidak 

mengalami poliuria, oliguria, nokturia, dan inkonthensia, tidak ada nyeri 

saat berkemih, tidak ada riwayat batu saluran kemih, tidak ada infeksi 

saluran kemih. 

14) Genitourinaria Reproduksi Pria 

 

Tn.H mengatakan tidak ada nyeri testikuler, tidak ada rabas, tidak 

mempunyai penyakit kelamin, tidak ada masalah prostat, tidak ada 

impotensi dan tidak ada masalah aktivitas seksual. 

15) Muskuloskeletal 

 

H mengatakan merasakan kram pada bagian kakinya dan muncul ketika 

sedang beraktivitas, tidak ada nyeri persendian, tidak ada kekuan, tidak 

ada deformitas, tidak ada spasme, tidak ada masalah berjalan, tidak ada 

nyeri punggung, pola kebiasaan olahraga sering di lakukan seminggu bisa 

3 sampai 4x olahraga. 
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16) Sistem Saraf Pusat 

 

Tn. H mengatakan tidak ada sakit kepala, tidak ada kejang, tidak ada 

paralisis, tidak paresis, tidak ada tremor, tidak ada parastesia, tidak ada 

cedera kepala dan tidak ada masalah memori. 

17) Sistem endokrin 

 

Tidak ada Intoleran panas, tidak ada goiter, tidak ada polifagia, tidak ada 

polidipsi, tidak ada poliuri. 

3.1.6 Pengkajian Fungsional Klien 

 

1) Indeks kemandirian pada aktivitas kehidupan sehari-hari 

 

Nama : Tn. H Tanggal : 06 Maret 2021 

 

Jenis Kelamin : Laki-laki TB/BB : 155 / 50 Kg 

Umur : 60 Tahun 

Pendidikan Terakhir : SD 

 

Alamat : Desa Gebang, Kab. Sidoarjo 

 
Tabel 3.1 Indeks Kemandirian pada aktivitas kehidupan sehari - hari 

Skore Kriteria 

A Mandiri dalam makan, Kontinensia ( BAK/BAB ), 

menggunakan pakaian, pergi ke toilet, berpindah dan mandi. 

B Mandiri, semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi di atas 

C Mandiri, kecuali mandi dan salah satu fungsi yang lain 

D Mandiri, kecuali mandi berpakaian dan satu fungsi yang lain 

E Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, ke toilet dan satu fungsi 

yang lain 

F Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, berpindah dan 

satu fungsi yang lain 
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G Ketergantungan untuk semua fungsi 

H Lain-lain : tergantungan pada sedikitnya dua fungsi tetapi 

tidak diklarifikasikan sebagai C, D, A, atau F 

 

 

 

Keterangan : A 

 
Mandiri tanpa pengawasan pengarahan atau bantuan aktif dari orang lain. Seseorang 

yang menolak untuk melakukan suatu fungsi di anggap tidak melakukan fungsi 

meskipun ia anggap mampu. 

3.1.7 Barthel Indeks 

Tabel 3.2 barthel Indeks 

NO. KRITERIA DENGAN 

BANTUAN 

MANDIRI SKORE 

1 Makan 5 10 10 

2 Minum 5 10 10 

3 Berpindah dari kursi roda 

ke tempat tidur, 

sebaliknya 

5 15 15 

4 Personal toilet ( cuci 

muka, menyisir rambut, 

gosok gigi ). 

0 5 5 

5 Keluar masuk toilet ( 

mencuci pakaian, 

menyeka tubuh, 

menyiram ). 

5 10 10 

6 Mandi 5 15 15 

7 Jalan di permukaan datar 0 5 5 

8 Naik turun tangga 5 10 10 
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9 Mengenakan pakaian 5 10 10 

10 Kontrol Bowel ( BAB ) 5 10 10 

11 Kontrol Bladder ( BAK ) 5 10 10 

12 Olahraga atau latihan 5 10 10 

13 Rekreasi atau 

pemantapan waktu luang 

5 10 10 

 JUMLAH   120 

 

 

 

Keterangan : 130 ( Mandiri ) 

 
1) 130 : Mandiri 

 

2) 65 – 125 : Ketergantungan Sebagian 

 

3) 60 : Ketergantungan Total 

 

3.1.8 Pengkajian Status Mental Gerontik 

 
Tabel 3.3 Short Portabel Mental Status Quesioner (SPMSQ) 

 

Benar Salah No. Pertanyaan 

3  01 Tanggal berapa hari ini ? 

3  02 Hari apa sekarang ? 

3  03 Apa nama tempat ini ? 

3  04 Dimana alamat anda ? 

3  05 Berapa umur anda ? 

3  06 Kapan anda lahir ? ( minimal tahun lahir ) 

3  07 Siapa presiden Indonesia sekarang ? 
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3  08 Siapa presidon Indonesia sebelumnya ? 

3  09 Siapa nama ibu anda ? 

3  10 Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap 

 

angka baru, semua secara menurun. 

Jumlah 27  

 

 

 

Interpretasi Hasil : 

 
1) Salah 0-3 : Fungsi intelektual utuh 

 

2) Salah 4-5 : kerusakan intelektual ringan 

 

3) Salah 6-5 : kerusakan intelektual ringan 

 

4) Salah 9-10 : kerusakan intelektual berat. 

 

3.1.9 Format Analisa Data 

 
Nama Pasien : Tn. H Umur : 60 Tahun 

Tabel. 3.4 Analisa data 

NO. DATA ETIOLOGI MASALAH 

KEPERAWATAN 

1. DS : 

 

Tn. H mengatakan sakit kepala, 

rasa berat pada tengkuk dan 

sering merasa kelelahan ketika di 

buat beraktivitas. 

DO : 

1. Tn. H tampak pucat. 

2. Ttv : TD : 160/90 mmHg 

Peningkatan 

tekanan 

intrakranial 

Nyeri 
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2. DS : 

 

Tn. H mengatakan tidak bisa 

mengkonsumsi makanan tinggi 

garam, makanan yang manis- 

manis dan makanan berlemak 

tetapi Tn. H masih suka 

mengkonsumsi makanan tersebut 

serta jarang melakukan control 

kesehatan selama pandemic 

covid-19. 

Defisit tingkat 

pengetahuan 

Ketidakpatuhan 

3. DS : 

 

Tn. H mengatakan tidak paham 

dengan penyakitnya. 

DO : 

Ketika di Tanya tentang 

penyakitnya seperti ( pengertian 

Hipertensi, penyebab, tanda dan 

gejala, komplikasi dan cara 

pencegahannya ) Tn. H tampak 

kebingungan 

Kurangnya 

Informasi 

Defisit 

Pengetahuan 

 

 

 

3.1.10 Format Skoring Dan Prioritas Masalah 

1) Diagnosa Keperawatan: Nyeri b.d peningkatan tekanan intrakranial 

Tabel 3.5 Format skoring dan prioritas masalah 
 

No. Kriteria Bobot Perhitungan Nilai Pembenaran 

1 Sifat masalah : 

 
3 Aktual 

 
1 

Skor 3 x 1 

Bobot  

3 

1 Tn. H tidak 

mengetahui 

tindakan untuk 

mengurangi nyeri 
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 2 Resiko 

tinggi 

1 Potensial 

 Angka Tertinggi 

Skor 

 . 

2 Kemungkinan 

masalah dapat 

di ubah : 

 

2  Tinggi 

1 Sedang 

0 Rendah 

 

 

 
2 

Skor 1x 2 Bobot  

2 

Angka Tertinggi 

Skor 

 

 

1 

Masalah dapat di 

ubah jika klien bisa 

mendemonstrasikan 

tentang tehknik 

relaksasi nafas 

dalam untuk 

mengontrol rasa 
nyeri 

3 Potensi 

masalah untuk 

di cegah : 

3  Tinggi 

2  Cukup 

1 Rendah 

 

 
1 

Skor 3 x 1 

Bobot    

3 

Angka Tertinggi 

Skor 

1 Masalah dapat di 

cegah jika klien 

jika klien mau 

melakukan 

pengobatan secara 

teratur 

4 Menonjolnya 

masalah : 

2 Masalah 

berat, harus 

segera 

ditangani 

1 Ada 

masalah, 

tetapi tidak 

perlu 

ditanggapi 

0 Masalah 

tidak 

dirasakan 

 

 

 

 

 

 

1 

Skor 1 x 1 Bobot  

2 

Angka Tertinggi 

Skor 

 

1/2 

Tn. H Menyadari 

Masalah yang di 

alaminya tetapi 

tidak Tn. H tidak 

menanggapinya 

dengan serius 

 Total nilai 3/2  
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2) Diagnosa Keperawatan : Ketidakpatuhan b.d Tingkat pengetahuan 
 

 

No. Kriteria Bobot Perhitungan Nilai Pembenaran 

1 Sifat masalah : 

 
3 Aktual 

2 Resiko 

tinggi 

1 Potensial 

 

 

 

 
1 

Skor 3x 1 Bobot  

3 

Angka Tertinggi Skor 

 
 

1 

Tn. H tidak 

mengetahui 

tentang 

penyebab resiko 

jika tidak 

melkukan 

pengobatan diet 

dan control 

kesehatan untuk 
penyakitnya. 

2 Kemungkinan 

masalah dapat 

di ubah : 

2  Tinggi 

1 Sedang 

0 Rendah 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Skor 1 x 1 Bobot  

2 

Angka Tertinggi Skor 

 

 

 

 

 

 
1 

Jika klien mau 

melakukan diet 

yang teratur 

yaitu dengan 

tidak sering 

mengkonsumsi 

makanan tinggi 

garam dan 

berlemak yang 

dapat memicu 

timbulnya 

penyakit 

hipertensi maka 

kemungkinan 

masalah dapat di 
cegah 

3 Potensi 

masalah untuk 

di cegah : 

3  Tinggi 

2  Cukup 

1 Rendah 

 

 

1 

Skor 2 x 1 Bobot  

2 

Angka Tertinggi Skor 

 

1 

Masalah dapat di 

cegah dengan 

menjelaskan 

kepada keluarga 

pentingnya patuh 

dalam 

pengobatan. 

4 Menonjolnya 

masalah : 

2 Masalah 

berat, 

harus 

segera 

ditangani 

 

 

 
1 

Skor 2 x 1 Bobot  

2 

Angka Tertinggi Skor 

 
 

1 

Masalah 

ketidakpatuhan 

harus segera di 

atasi tujuannya 

agar tidak 

terjadinya 

komplikasi di 

kemudia hari. 
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 1 Ada 

masalah, 

tetapi tidak 

perlu 

ditanggapi 

0 Masalah 

tidak 

dirasakan 

    

 Total nilai 4  

 

3) Diagnosa Keperawatan : Defisit pengetahuan b.d Kurangnya informasi 

 
No. Kriteria Bobot Perhitungan Nilai Pembenaran 

1 Sifat masalah :  Skor 3 x 1 Bobot  

3 

Angka Tertinggi Skor 

 Sifat masalah 

actual karena 

Tn. H tidak 

mengerti tentang 

hipertensi 

karena ketika di 

Tanya klien 

tampak bingung 

menjawabnya 

 
3 Aktual 

  

 2 Resiko 

tinggi 
1 1 

 1 Potensial   

2 Kemungkinan 

masalah dapat 

di ubah : 

2  Tinggi 

1 Sedang 

0 Rendah 

 

 
2 

Skor 1 x 2 Bobot  

2 

Angka Tertinggi Skor 

 
 

1 

Adanya ke 

inginan Tn. H 

untuk 

mengetahui 

tentang 

penyakitnya. 

3 Potensi 

masalah untuk 

di cegah : 

3  Tinggi 

2  Cukup 

1 Rendah 

 

 

 
1 

Skor 2 x 1 Bobot  

3 

Angka Tertinggi Skor 

 
 

0,7 

Masalah dapat 

di cegah dengan 

memberikan 

pendidikan 

kesehatan 

tentang 

hipertensi 
kepada klien 

4 Menonjolnya 

masalah : 

2 Masalah 

berat, 

harus 

 

 
1 

Skor 2 x 1 Bobot  

2 

Angka Tertinggi Skor 

 Menonjolnya 

masalah yaitu 

ketidaktahuan 

klien tentang 

penyakitnya dan 

hal tersebut 
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 segera 

ditangani 

1 Ada 

masalah, 

tetapi tidak 

perlu 

ditanggapi 

0 Masalah 

tidak 

dirasakan 

  1 menjadi masalah 

berat yang harus 

segera di tangani 

agar tidak terjadi 

komplikasi di 

kemudian hari. 

 Total nilai 3.7  

 

3.1.11 Diagnosa Keperawatan 

 

1) Nyeri b.d Peningkatan Intra Kranial 

 

2) Ketidakpatuhan b.d Tingkat Pengetahuan 

 

3) Defisit Pengetahuan b.d Kurangnya Informasi 

 

3.1.12 Diagnosa keperawatan berdasarkan Prioritas 

 

1) Nyeri b.d peningkatan tekanan intracranial 

 

2) Ketidakpatuhan b.d tingkat pengetahuan 

 

3) Defisit pengetahuan b.d kurangnya informasi 
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3.1.13 Intervensi Keperawatan 

 
Nama Pasien : Tn. H Umur : 60 Tahun 

 
Tabel 3.6 Intervensi keperawatan pada Tn. H dengan diagnosa medis Hipertensi 

dengan masalah keperawatan Nyeri b.d Peningkatan tekanan intra kranial 

No. 

dx 

Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Rasional 

1. Setelah di lakukan 

Intervensi keperawatan 

selama 3x kunjungan di 

harapkan klien mampu 

mengontrol nyeri secara 

mandiri dengan kriteria 

hasil : 

1. Klien mengerti 

tentang penyebab, 

periode, dan 

pemicu nyeri. 

2. Klien mampu 

memonitor nyeri 

secara mandiri 

3. Klien mampu 

mendemonstrasikan 

kembali tentang 

tehknik 

nonfarmakologis 

untuk meredakan 

nyeri. 

4. Skala nyeri 

berkurang dan 

1. Jelaskan kepada 

klien tentang 

penyebab, 

periode dan 

pemicu nyeri. 

2. Anjurkan klien 

untuk memonitor 

nyeri secara 

mandiri. 

3. Anjurkan klien 

untuk banyak 

beristirahat dan 

tidur. 

4. Ajarkan tehknik 

nonfarmakologis 

untuk meredakan 

nyeri ( mis. 

Tehknik distraksi, 

relaksasi dan 

pemberian 

kompres hangat. 

5. Observasi skla 

nyeri, 

1. Untuk 

menambah 

pengetahuan 

klien. 

2. Agar klien 

mampu 

melakukan 

tindakan 

secara 

mandiri di 

rumah. 

3. Untuk 

mengurangi 

aktivitas 

klien. 

4. Untuk 

membantu 

dalam proses 

penyembuhan 

klien. 

5. Untuk 

mengetahui 

status 
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 nyeri tidak karakteristik, kesehatan 

menganggu frekuensi, klien. 

aktivitas klien. kualitas dan  

 intensitas nyeri.  

 

Tabel 3.7 Intervensi keperawatan pada Tn. H dengan diagnosa medis Hipertensi 
dengan masalah keperawatan ketidakpatuhan b.d Tingkat pengetahuan 

No Tujuan dan kriteria hasil Intervensi Rasional 

1. Setelah di lakukan intervensi 

keperawatan selama 1x 

kunjungan maka tingkat 

kepatuhan klien meningkat 

dengan kriteria hasil : 

 
1. Klien mengerti tentang 

program pengobatan 

dan diet yang harus di 

jalani 

2. Klien melaporkan 

bahwa klien mau 

melakukan pengobatan 

dan diet serta mau 

melakukan control 

rutin ke pelayanan 

kesehatan. 

3. Masalah 

ketidakpatuhan klien 

teratasi di tandai 

dengan klien rutin 

1. Informasikan 

program 

pengobatan 

diet yang harus 

di jalani 

2. Informasikan 

manfaat  yang 

akan diperoleh 

jika teratur 

menjalani 

pengobatan 

dan diet 

3. Anjurkan klien 

dan keluarga 

melakukan 

konsultasi ke 

pelayanan 

kesehatan 

terdekat 

4. Libatkan 

keluarga untuk 

mendukung 

program 

pengobatan 

yang di jalani. 

1. Untuk 

menambah 

pengetahuan 

2. Untuk 

menambah 

pengetahuan 

tentang 

manfaat 

pengobatan 

dan diet 

yang teratur 

3. Untuk 

mencegah 

terjadinya 

komplikasi 

4. Dukungan 

keluarga 

dalam 

memberikan 

perhatian 

dan kasih 

sayang 

dapat 

membantu 

klien  agar 

efektif 

dalam 

berobat . 



53 
 

 

 

 

 melakukan control ke 

pelayanan kesehatan 

  

 
 

Tabel 3.8 Intervensi keperawatan pada Tn. H dengan diagnosa medis Hipertensi 

dengan masalah Keperawatan Defisit pengetahuan b.d kurangnya informasi 

Tujuan dan kriteria hasil Intervensi Rasional 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 1 x kunjungan di 

harapkan tingkat 

pengetahuan klien 

meningkat dengan kh : 

1. Klien mampu 

menjelaskan 

tentang pengertian 

hipertensi. 

2. Klien mampu 

menyebutkan 6 

dari 10 tanda dan 

gejala penyakit 

hipertensi. 

3. Klien mampu 

meyebutkan 3 dari 

5 komplikasi 

hipertensi. 

4. Klien mampu 

menyebutkan 3 

dari 5 penanganan 

hipertensi 

1. Jelaskan kepada 

klien tentang 

hipertensi 

2. Jelaskan penyebab 

dan faktor resiko 

penyakit 

hipertensi. 

3. Jelaskan tanda dan 

gejala yang di 

timbulkan 

penyakit 

hipertensi. 

4. Jelaskan 

memungkinkan 

terjadinya 

komplikasi 

hipertensi. 

5. Diskusikan 

perubahan gaya 

hidup yang 

mungkin di 

perlukan untuk 

1. Untuk 

pengetahuan klien 

2.  untuk mengetahui 

faktor resiko 

penyakit 

hipertensi 

3. Untuk menambah 

pengetahuan klien 

tentang tanda dan 

gejala pada 

hipertensi. 

4. Agar klien 

mengetahui 

tentang 

komplikasi yang 

di timbulkan 

penyakit 

hipertensi. 

5. Untuk proses 

penyembuhan 

klien. 
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5. Klien tidak terlihat 

bingung. 

mencegah 

komplikasi. 

 

 

 

 

3.1.14 Implementasi Keperawatan 

Tabel 3.9 Implementasi pada Tn. H dengan masalah keperawatan Nyeri b.d 

peningkatan tekanan intrakranial dengan diagnosa medis Hipertensi 

No. 

Dx 

Tanggal Jam Implementasi Paraf 

1. 10-03-21 10:00 1. Menjelaskan kepada klien 

tentang penyebab nyeri, periode 

dan pemicu nyeri 

• Klien mengatakan 

mengerti tentang 

penyebab, periode, dan 

pemicu nyeri. 

 

10:05 2. Menganjurkan klien untuk 

memonitor nyeri secara mandiri. 

• Klien masih tampak 

bingung dan belum bisa 

memonitor nyeri secara 

mandiri. 

 

10:10 3. Menganjurkan klien untuk 

banyak beristirahat dan tidur. 

• Klien mengatakan mau 

melakukan banyak 

istirahat dan tidur yang 

banyak. 
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  10:15 4. Mengajarkan tehknik 

nonfarmakologis untuk 

meredakan nyeri ( mis. 

Tehknik distraksi, relaksasi 

dan pemberian kompres 

hangat ). 

• Klien mengatakan mau 

melakukan tehknik 

nonfarmakologis untuk 

meredakan nyeri seperti 

tehknik distraksi ( 

mendengarkan music ), 

tehknik relaksasi ( 

tehknik nafas dalam ) 

dan pemberian kompres 

hangat. 

• Ketika di ajarkan 

tehknik 

nonfarmakologis ( 

tehknik relaksasi dan 

pemberian kompres 

hangat ) untuk 

meredakan nyeri klien 

masih tampak bingung 

ketika 

mendemonstrasikannya. 

 

10:15 5. Mengobservasi skala nyeri, 

karakteristik, durasi, 
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   frekuensi, kualitas dan 

intensitas nyeri 

• Klien mengatakan 

sakit kepala 

berkurang 

 

 11-03-21 15:00 1. Menjelaskan kepada klien 

tentang penyebab nyeri, periode 

dan pemicu nyeri. 

• Klien mengatakan 

mengerti tentang 

penyebab, periode, 

dan pemicu nyeri 

 

15:05 2. Menganjurkan klien untuk 

memonitor nyeri secara 

mandiri. 

• Klien sudah mulai 

bisa memonitor nyeri 

secara mandiri. 

 

15:10 3. Menganjurkan klien untuk 

banyak beristirahat dan tidur. 

• Klien mengatakan 

mau melakukan 

banyak istirahat dan 

tidur yang banyak. 

 

15:15 4. Mengajarkan tehknik 

nonfarmakologis untuk 

meredakan nyeri ( mis. 

Tehknik distraksi, relaksasi 
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   dan pemberian kompres 

hangat ). 

• Klien mengatakan mau 

melakukan tehknik 

nonfarmakologis untuk 

meredakan nyeri seperti 

tehknik distraksi ( 

mendengarkan music ), 

tehknik relaksasi ( 

tehknik nafas dalam ) 

dan pemberian kompres 

hangat. 

• Ketika di ajarkan 

tehknik 

nonfarmakologis ( 

tehknik relaksasi dan 

pemberian kompres 

hangat ) untuk 

meredakan nyeri klien 

masih tampak bingung 

ketika 

mendemonstrasikannya. 

 

15:20 5. Mengobservasi skala nyeri, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas dan 

intensitas nyeri 

• Klien mengatakan 

sakit kepala 

berkurang 
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 12-03-21 15:00 1. Menjelaskan kepada klien 

tentang penyebab nyeri, 

periode dan pemicu nyeri. 

• Klien mengatakan 

mengerti tentang 

penyebab, periode, 

dan pemicu nyeri 

 

15:05 2. Menganjurkan klien untuk 

memonitor nyeri secara 

mandiri. 

• Klien sudah mulai 

bisa memonitor nyeri 

secara mandiri. 

 

15:10 3. Menganjurkan klien untuk 

banyak beristirahat dan tidur. 

• Klien mengatakan 

mau melakukan 

banyak istirahat dan 

tidur yang banyak. 

 

15:15 4. Mengajarkan tehknik 

nonfarmakologis untuk 

meredakan nyeri ( mis. 

Tehknik distraksi, relaksasi 

dan pemberian kompres 

hangat ). 

• Klien mampu 

mendemonstrasikan 

kembali tentang 

tehknik 
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   nonfarmakologis 

untuk meredakan 

nyeri.seperti 

distraksi, relaksasi 

dan pemberian 

kompres hangat. 

 

15:20 5. Mengobservasi skala nyeri, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas dan 

intensitas nyeri 

• Klien mengatakan 

sakit kepala 

berkurang . 

 

 

 

 

Tabel 3.10 Implementasi pada Tn. H dengan masalah keperawatan 

Ketidakpatuhan b.d Tingkat pegetahuan denga diagnosa medis 

Hipertensi 

No. dx Tanggal Jam Implementasi Paraf 

2. 10-03-21 10:20 1. Menginformasikan 

program pengobatan 

diet yang harus di 

jalani klien. 

• Klien 

mengatakan 

mengerti 

tentang 

program 

pengobatan 
dan diet yang 

harus di jalani. 

 

10:25 2. Menginformasikan 

manfaat yang akan 

diperoleh jika teratur 

menjalani pengobatan 

dan diet. 
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   • Klien 

melaporkan 

bahwa klien 

mau 

melakukan 

pengobatan 

dan diet serta 

melakukan 

control rutin ke 

pelayanan 

kesehatan. 

 

10:30 3. Menganjurkan klien 

dan keluarga 

melakukan konsultasi 

ke pelayanan 

kesehatan terdekat. 
• Klien 

melaporkan 

klien mau 

melakukan 

konsultasi ke 

pelayanan 

kesehatan 

terdekat. 

 

  10:35 4. Melibatkan keluarga 

untuk mendukung 

program pengobatan 

yang di jalani. 
• Keluarga klien 

mengatakan 

mau 

mendukung 

program 

pengobatan 

yang di jalani 

klien. 
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Tabel 3.11 Implementasi pada Tn. H dengan masalah keperawatan 

Defisit Pengetahuan b.d Kurangnya Informasi dengan 

diagnosa medis Hipertensi. 

No. 

dx 

Tanggal Jam Implementasi Paraf 

 10-03-21 10:35 1. Menjelaskan kepada 

klien tentang 

Hipertensi 

• Klien mampu 

menjelaskan 

tentang 

hipertensi. 

 

10:40 2. Menjelaskan penyebab 

dan faktor resiko 

penyakit hipertensi 

• Klien mampu 

menyebutkan 

penyebab dan 

faktor resiko 

penyakit 

hipertensi. 

 

10:45 3. Menjelaskan tanda 

dan gejala yang di 

timbulkan penyakit 

hipertensi. 

• Klien mampu 

menyebutkan 6 

dari 10 tanda 

gejala 

hipertensi. 
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  10:50 4. Menjelaskan 

memungkinkan 

terjadinya komplikasi 

hipertensi. 

• Klien mampu 

menyebutkan 3 

dari 5 

komplikasi 

dari hipertensi 

 

10:55 5. Mendiskusikan 

perubahan gaya hidup 

yang mungkin di 

perlukan untuk 

mencegah komplikasi. 

• Klien mau 

merubah gaya 

hidup sehat 

untuk 

menghindari 

terjadinya 

komplikasi. 
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3.1.15 Catatan Perkembangan 

 
Tabel 3.12 Catatan Perkembangan Lansia Tn. H dengan Masalah Keperawatan 

Nyeri b.d Peningkatan Tekanan Intrakranial dengan Diagnose Medis 

Hipertensi 

Tanggal Diagnosa Keperawatan Catatan Perkembangan Paraf 

11-03-21 Nyeri b.d Peningkatan 

tekanan Intrakranial 

S : 

1. Klien mengatakan 

mengerti tentang 

penyebab, periode, dan 

pemicu nyeri 

2. Klien mengatakan mau 

melakukan banyak 

istirahat dan tidur yang 

banyak. 

3. Klien mengatakan mau 

melakukan tehknik 

nonfarmakologis untuk 

meredakan nyeri seperti 

tehknik distraksi ( 

mendengarkan music ), 

tehknik relaksasi ( 

tehknik nafas dalam ) 

dan pemberian kompres 

hangat. 

4. Klien mengatakan sakit 

kepala ( cekot-cekot ), 

nyeri di rasakan ketika 

di buat beraktivitas, 

skala nyeri 3. 

O : 
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  1. Klien sudah mulai bisa 

memonitor nyeri secara 

mandiri 

2. Ketika di ajarkan 

tehknik 

nonfarmakologis ( 

tehknik relaksasi dan 

pemberian kompres 

hangat ) untuk 

meredakan nyeri klien 

masih tampak bingung 

ketika 

mendemonstrasikannya. 

A : Masalah Belum teratasi 

P : Intervensi di lanjutkan 

 

12-03-21 Nyeri b.d Peningkatan 

tekanan intracranial 

DS : 

1. Klien mengatakan 

mengerti tentang 

penyebab, periode, dan 

pemicu nyeri 

2. Klien mengatakan mau 

melakukan banyak 

istirahat dan tidur yang 

banyak. 

3. Klien mengatakan mau 

melakukan tehknik 

nonfarmakologis untuk 

meredakan nyeri seperti 

tehknik distraksi ( 
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  mendengarkan music ), 

tehknik relaksasi ( 

tehknik nafas dalam ) 

dan pemberian kompres 

hangat. 

4. Klien mengatakan sakit 

kepala berkurang. 

O : 

1. Klien mampu 

memonitor nyeri secara 

mandiri 

2. Klien mampu 

mendemonstrasikan 

kembali tentang cara 

tehknik 

nonfarmakologis ( 

teknik distrakasi, 

relaksasi, pemberian 

kompres hangat ). 

A : Masalah teratasi 

P : Intervensi di hentikan 
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Tabel 3.13 Catatan Perkembangan Lansia Tn. H dengan Masalah Keperawatan 

Ketidakpatuhan b.d defisit tingkat pengetahuan dengan Diagnose Medis 

Hipertensi. 

Tanggal Diagnosa 

Keperawatan 

Catatan perkembangan Paraf 

11-03-21 Ketidakpatuhan b.d 

defisit tingkat 

pengetahuan 

S : 

 

1. Klien mengatakan 

mengerti tentang program 

pengobatan dan diet yang 

harus di jalani 

2. Klien melaporkan bahwa 

klien mau melakukan 

pengobatan dan diet serta 

melakukan control rutin ke 

pelayanan kesehatan. 

3. Klien melaporkan klien 

mau melakukan konsultasi 

ke pelayanan kesehatan 

terdekat. 

4. Keluarga klien 

mengatakan mau 

mendukung program 

pengobatan yang di jalani 

klien. 
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Tabel 3.14 Catatan Perkembangan Lansia Tn. H dengan Masalah Keperawatan 

Defisit pengetahuan b.d kurangnya informasi dengan Diagnose Medis 

Hipertensi 

Tanggal Diagnosa 

Keperawatan 

Catatan perkembangan Paraf 

11-03-21 Defisit 

pengetahuan b.d 

kurangnya 

informasi 

1. Klien mampu menjelaskan 

tentang hipertensi. 

2. Klien mampu menyebutkan 

penyebab dan faktor resiko 

penyakit hipertensi. 

3. Klien mampu menyebutkan 6 

dari 10 tanda gejala hipertensi. 

4. Klien mampu menyebutkan 3 

dari 5 komplikasi dari 

hipertensi. 

5. Klien mau merubah gaya hidup 

sehat untuk menghindari 

terjadinya komplikasi. 
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3.1.16 Evaluasi Keperawatan 

 

Tabel. 3.15 Evaluasi Keperawatan 

 

Tanggal Diagnosa keperawatan Evaluasi Paraf 

13-03-21 Nyeri b.d peningkatan S :  

 tekanan intracranial  

Ketika di kaji 

  Tn. H 

  mengatakan 

  tidak sakit 

  kepala dan sakit 

  kepala nya 

  sudah mulai 

  berkurang. 

  O : 

  Ttv 

  Td : 150/80 

  mmHg 

  A : 

  Masalah teratasi 

  sebagian 

  P : 

  Intervensi di 

  lanjutkan oleh 

  klien di rumah. 

  

Ketidakpatuhan b.d 

Tingkat pengetahuan 

Ds : 

Tn H 

mengatakan 

  sudah mulai 

  membatasi 

  makan makanan 

  yang tidak bisa 

  di konsumsi 

  seperti makan 

  gorengan, 

  makanan 

  bersantan serta 
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Defisit pengetahuan 

b.d Kurangnya 

Informasi 

sudah ada 

keinginan untuk 

melakukan 

control ke 

faskes terdekat 

O : - 

A : Masalah 

teratasi 

P : Intervensi di 

hentikanS : 

Tn. H 

mengatakan 

sudah mengerti 

tentang 

penyakitnya 

O : 

Ketika di Tanya 

tentang 

pengertian 

Hipertensi, 

penyebab, 

faktor resiko, 

tanda dan gejala 

serta cara 

pencegahannya 

Tn. H sudah 

bisa 

menjawabnya 

dengan 

bahasanya 
sendiri 

A: 

Masalah teratasi 

P : 

Intervensi di 

hentikan 

 



 

 

BAB 4 

PEMBAHASAN 

Pada Bab ini akan di jelaskan antara kesenjangan dengan teori dan asuhan 

keperawatan secara langsung pada Tn. H dengan diagnosa medis Hipertensi di desa 

gebang, kab. Sidoarjo yang meliputi pengkajian, perencanaan, implementasi dan 

evaluasi. 

4.1 Pengkajian 

 

Pada tinjauan pustaka menurut Mahayani (2020) di temukan data Hipertensi 

biasanya terjadi pada usia 30-50 tahun. Jenis kelamin banyak di jumpai pada pria di 

bandingkan wanita. Tetapi rentang pada rentang usia 55-64 tahun, resiko mendeita 

hipertensi hampir sama antara pria dan wanita. Bahkan setelah berusia 65 tahun, 

penderita hipertensi lebih banyak terjadi pada wanita di bandingkan laki-laki . 

Pada tinjauan kasus di temukan data klien bernama Tn. H, berusia 60 tahun, 

berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan swasta, alamat desa Gebang 

Sidoarjo. 

Berdasarkan pengamatan peneliti pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

tidak terdapat kesenjangan karena sama-sama terjadi pada usia 60 tahun dan berjenis 

kelamin laki-laki. 
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4.2 Keluhan Utama 

 
Pada Tinjauan Pustaka menurut Mahayani (2020) di temukan data pada 

hipertensi sering menjadi keluhan klien untuk meminta pertolongan kesehatan yakni 

merasa sakit kepala, pusing dan sakit kepala bagian belakang. 

Pada Tinjauan kasus di temukan data klien mengatakan sakit kepala dan sering 

merasa kelelahan ketika di buat beraktivitas. 

4.3 Riwayat penyakit sekarang 

 
Pada Tinjauan Pustaka menurut Cahyani (2020) Pada sebagian besar 

hipertensi tidak menimbulkan gejala. Dan gejala yang di maksud adalah sakit kepala, 

pusing, wajah kemerahan, kelelahan dan perdarahan di hidung bisa saja terjadi pada 

lansia. Jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak di obati bisa timbul gejala sesak 

nafas, sakit kepala, muntah, kelelahan, pandangan menjadi kabur yang terjadi karena 

adanya kerusakan pada otak, jantung, ginjal dan mata. Bahkan penderita hipertensi 

berat bisa mengalami penurunan kesadaran dan koma. 

Pada Tinjauan Kasus di temukan data klien mengeluh sakit kepala, sering 

merasa kelelahan dan TD 160/90 mmHg. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti antara tinjauan pustaka dan tinjauan 

kasus di temukan adanya kesenjangan karena pada tinjauan pustaka di temukan sakit 

kepala, pusing, wajah kemerahan, kelelahan dan perdarahan di hidung. Dan jika Jika 

hipertensinya berat atau menahun dan tidak di obati bisa menyebabkan terjadinya 

penurunan kesadaran. Sedangkan pada tinjauan kasus hanya di temukan klien 
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mengatakan merasakan sakit kepala dan kelelahan ketika di buat beraktivitas alasannya 

karena setiap klien yang menderita hipertensi itu berbeda” tergantung faktor” yang 

dapat menyebabkan terjadinya gejala” pada penyakit hipertensi. 

4.4 Riwayat penyakit keluarga 

 
Pada Tinjauan Pustaka menurut Cahyani (2020) Pada sebagian besar 

hipertensi tidak menimbulkan gejala. Dan gejala yang di maksud adalah sakit kepala, 

pusing, wajah kemerahan, kelelahan dan perdarahan di hidung bisa saja terjadi pada 

lansia. Jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak di obati bisa timbul gejala sesak 

nafas, sakit kepala, muntah, kelelahan, pandangan menjadi kabur yang terjadi karena 

adanya kerusakan pada otak, jantung, ginjal dan mata. Bahkan penderita hipertensi 

berat bisa mengalami penurunan kesadaran dan koma. 

Pada Tinjauan Kasus di temukan data klien mengeluh sakit kepala, sering 

merasa kelelahan dan saat di tensi di dapatkan TD 160/90 mmHg. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti antara tinjauan pustaka dan tinjauan 

Kasus di temukan adanya kesenjangan karena pada tinjauan pustaka di temukan sakit 

kepala, pusing, wajah kemerahan, kelelahan dan perdarahan di hidung. Dan jika Jika 

hipertensinya berat atau menahun dan tidak di obati bisa menyebabkan terjadinya 

penurunan kesadaran. 
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4.5 Riwayat Penyakit Dahulu 

 
Pada Tinjauan Pustaka dalam Mahayani (2020) di temukan data pada klien 

hipertensi biasanya sering di temukan adanya riwayat penyakit hipertensi dan obat- 

obatan adiktif . 

Pada Tinjauan Kasus di temukan data Tn. H mengatakan pernah menderita 

penyakit Hipertensi dan DM dan sempat di rawat selama 4 hari di Rs. Bhakti Surabaya 

pada tahun 2018. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti antara Tinjauan Pustaka dan Tinjauan 

kasus di temukan adanya kesenjangan karena pada tinjauan pustaka di dapatkan data 

riwayat penyakit Hipertensi. Sedangkan pada tinjauan kasus klien mengatakan pernah 

menderita penyakit hipertensi dan diabetes. 

4.6 Nutrisi 

 
Pada Tinjauan Pustaka dalam Mahayani (2020) di temukan data Kelebihan 

mengosumsi garam biasanya menjadi pencetus hipertensi pada klien. Diet tinggi 

garam menyebabkan pelepasan hormone natriuretik yang berlebihan, yang secara tidak 

langsung menigkatkan tekanan darah. Muatan natrium juga menstimulasi mekanisme 

vasepresor yang terdapat di system saraf pusat. Penelitan juga mengatakan bahwa 

asupan diet rendah kalium, kalsium, magnesium serta sering mengkonsumsi makanan 

yang berlemak dapat berkontribusi dalam pengembangan hipertensi. 

Pada Tinjauan Kasus di temukan data Tn. H mengatakan tidak bisa 

mengkonsumsi makanan yang manis-manis dan makanan berlemak serta makanan 



74 
 

 

 

 

tinggi garam tetapi beliau masih suka mengkonsumsi makanan tersebut serta jarang 

melakukan control kesehatan selama pandemic covid-19. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti antara tinjauan pustaka dan tinjauan 

kasus di temukan kesenjangan karena pada tinjauan pustaka di dapatkan data kelebihan 

mengosumsi garam menjadi faktor pencetus pada hipertensi. asupan diet rendah 

kalium, kalsium, magnesium serta sering mengkonsumsi makanan yang berlemak 

dapat berkontribusi dalam pengembangan hipertensi. Sedangkan pada tinjauan kasus 

klien mengatakan tidak bisa mengkonsumsi makanan yang manis-manis dan data 

tersebut tidak di temukan pada tinjauan pustaka karena pada tinjauan pustaka lebih 

mengarah ke nutrisi untuk hipertensi itu sendiri sedangkan pada tinjauan kasus ,klien 

tersebut sudah menderita penyakit hipertensi dan diabetes yang mana pada diabetes 

tidak di anjurkan mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung gula ( 

manis-manis). 

4.7 Tinjauan umum 

 

4.7.1 Umum 

 
Pada tinjauan pustaka dalam Cahyani (2020) biasanya pada pasien dengan 

hipertensi mempunyai berat badan lebih dan kesadaran tampak sedang atau lemah dan 

sering merasakan kelelahan. 

Pada Tinjauan kasus di Tn. H mengatakan sering merasa kelelahan ketika 

beraktivitas, tidak ada perubahan berat badan, tidak demam, tidak mengalami keringat 

malam, tidak kesulitan tidur, tidak mengalami pilek ataupun infeksi. 
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti antara tinjauan pustaka dan tinjauan 

kasus di temukan kesenjangan karena pada tinjauan pustaka pasien dengan hipertensi 

mempunyai berat badan lebih dan kesadaran tampak sedang atau lemah dan sering 

merasakan kelelahan. sedangkan pada tinjauan kasus hanya di dapatkan data yaitu klien 

mengatakan sering merasa kelelahan ketika beraktivitas. 

4.7.2 Integumen 

 
Pada tinjauan pustaka dalam mahayani (2020) di temukan data Pada system 

integumen pasien sering mengalami keringat berlebihan, mukosa bibir dan turgor kulit 

terjadi penurunan karena nafsu makan yang menurun. 

Pada tinjauan kasus di temukan tidak ada masalah pada system integument. 

 
4.7.3 Kepala 

 
Pada tinjauan pustaka dalam Mahayani (2020) di dapatkan data Klien dengan 

hipertensi biasanya akan mengalami nyeri kepala dan rasa berat pada tengkuk. 

Darah mengalir lebih cepat di dalam pembuluh darah yang menyebabkan kerja dari 

otak memenuhi kebutuhan oksigen lebih besar, sehingga menyebabkan sakit kepala 

atau nyeri. 

Pada tinjauan kasus di dapatkan data Tn. H mengatakan sering merasakan 

sakit kepala dan merasakan rasa berat pada bagian tengkuk. dan saat di kaji juga 

merasakan sakit kepala. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti antara tinjauan pustaka dan tinjauan 

kasus tidak di temukan kesenjangan karena pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 
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mempunyai data yang sama yang mana klien tersebut sama-sama merasakan sakit 

kepala dan rasa berat pada bagian tengkuk. Alasannya karena gejala tersebut adalah 

salah satu tanda dan gejala pada hipertensi. 

4.7.4 Mata 

 
Pada tinjauan pustaka dalam Mahayani (2020) di dapatkan data Pemeriksaan 

mata pada penderita hipertensi biasanya di temukan adanya pandagan ganda atau 

kabur. 

Pada tinjauan kasus tidak di temukan masalah, klien mengatkan 

penglihatannya masih jelas, tidak ada nyeri , tidak menggunakan kaca mata/lensa 

kontak, tidak ada pruritis, tidak terjadi bengkak pada sekitar mata, tidak diplopia dan 

tidak ada foto phobia. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

di temukan data adanya kesenjangan yang mana pada tinjauan pustaka Pemeriksaan 

mata pada penderita hipertensi di temukan adanya pandangan ganda atau kabur 

sedangkan pada tinjauan kasus tidak di temukan masalah, klien mengatakan 

pandangannya masih jelas dan tidak terdapat masalah lainnya pada pemeriksaan mata. 

4.7.5 Telinga 

 
Pada tinjauan pustaka dalam Mahayani (2020) di dapatkan data Pada 

pemeriksaan telinga yang perlu di kaji adalah perubahan pendengaran, sentivitas 

pendengaran, riwayat infeksi dan kebiasaan perawatan telinga. Pada penderita 
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hipertensi biasanya mengalami gangguan pada telinga dalam, terutama terhadap 

bunyi suara. 

Pada tinjauan kasus di dapatkan data Tn. H mengatakan pendengarannya 

normal, tidak ada tinnitus, tidak ada vertigo, tidak ada sensitivitas pendengaran, 

tidak ada alat-alat protesa, Tn. H mengatakan tidak ada riwayat infeksi pada telinga, 

Tn. H mengatakan tidak pernah melakukan pemeriksaan telinga, kebiasaan 

perawatan telinga di lakukan di rumah ketika akan mandi, tidak ada dampak 

masalah pada penampilan. 

Berdasarkan hasil pengamatan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus di 

temukan adanya kesenjangan yang mana pada pada tinjauan kasus tidak di temukan 

masalah sedangkan pada tinjauan pustaka menerangkan bahwa Pada penderita 

hipertensi biasanya mengalami gangguan pada telinga dalam, terutama terhadap 

bunyi suara. 

4.7.6 Hidung dan Sinus 

 
Pada tinjauan pustaka dalam Mahayani (2020) Pemeriksaan hidung pada 

penderita hipertensi biasanya di temukan pasien mengalami epistaksis (perdarahan dari 

hidung ). Hipertensi berat juga dapat meyebabkan epistaksis masif, biasanya pada 

bagian posterior hidung dengan tekanan di atas konka media. 

Pada Tinjauan kasus tidak di temukan masalah, semuanya dalam keadaan 

normal. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti antara tinjauan pustaka dan tinjauan 

kasus terdapat kesenjangan. 
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4.7.7 Mulut dan Tenggorokan 

 
Pada tinjauan pustaka dalam Mahayani (2020) di temukan data pada penderita 

hipertensi biasanya di temukan stomatitis atau peradangan serta adanya kesulitan 

menelan dan mengunyah. 

Pada tinjauan kasus tidak di temukan masalah. berdasarkan hasil pengamatan 

peneliti pada tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus memiliki kesenjangan. Karena 

pada tinjauan pustaka gejalanya sudah sampai pada masalah berat sedangkan pada 

tinjauan kasus pemeriksaan fisik pada mulut dan tenggorokan klien masih dalam 

keadaan normal. 

4.7.8 Leher 

 
Pada tinjauan pustaka dalam Mahayani (2020) di temukan data pemeriksaan 

leher pada penderita hipertensi biasanya di dapatkan adanya kaku leher. Pembuluh 

darah yang ada di sekitar leher menjadi menyempit dengan berkala. 

4.7.9 Kardiovaskuler 

 
Pada tinjauan pustakaan dalam Mahayani (2020)Pada pemeriksaan ini 

umumnya di temukan : 

1) Inspeksi : kesimetrisan rongga dada , pasien tidak sesak, pola nafas teratur, 

Irama nafas teratur, tidak ada retraksi otot bantu nafas, tidak ada batuk dan 

sputum. 

2) Palpasi : fremitus kanan kiri seimbang 

 

3) Perkusi : Suara resonan di semua lapang paru 
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4) Auskultasi : suara nafas melemah pada sisi yang sakit biasanya di dapatkan 

suara mengi dan ronkhi. 

4.7.9 Gastrointestinal 

 
Pada tinjauan pustaka dalam ardianto ( 2018 ) di temukan data : 

 
5) Inspeksi : tidak ada lesi, terdapat mual muntah, tidak ada nyeri telan 

 
6) Palpasi : Tidak ada nyeri tekan 

 
7) Perkusi : Thimpany 

 
8) Auskultasi : Peristaltik usus normal. 

 
pada tinjauan kasus peneliti tidak ada masalah pada system kardiovaskuler. 

 
4.7.10 Perkemihan 

 
Pada Tinjauan Pustaka dalam Uswandari (2017) pada system perkemihan 

pada penderita hipertensi mengalami amenorrhea dan tidak dapat menahan kencing. 

sedangkan pada tinjauan kasus pada klien tidak di temukan masalah sehingga tinjauan 

pustaka dengan tinjauan kasus memiliki kesenjangan karena pada tinjauan pustaka di 

dapatkan data klien penderita hipertensi mengalami amenorrhea. 

1.1.18 Muskuloskeletal 

 
Pada tinjauan pustaka dalam Prasetya (2018) di temukan data klien 

Merasakan nyeri hilang timbul pada tungkai/ klaudikasi (arteri arteriosklorosis pada 

arteri ekstremitas bawah sedangkan pada tinjauan kasus tidak di temukan masalah. Jadi 

antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus memiliki kesenjangan. Yang mana pada 



80 
 

 

 

 

tinjauan pustaka di temukan data klien Merasakan nyeri hilang timbul pada tungkai/ 

klaudikasi (arteri arteriosklerosis pada arteri ekstremitas bawah dan pada tinjauan 

kasus klien tidak ada masalah pada system pemeriksaan musculoskeletal. 

4.7.11 Pada Sistem reproduksi 

 
Tinjauan pustaka Prasetya (2018) tidak ada masalah pada system reproduksi 

yaitu tidak terdapat lesi, tidak terdapat nyeri dan tidak ada masalah aktivitas seksual 

sedangkan pada tinjauan kasus juga tidak menemukan masalah pada klien hipertensi 

sehingga antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus tidak ada kesenjangan 

4.7.12 Sistem saraf pusat 

 
Pada Tinjauan kepustakaan Mahayani (2020) Pada pasien hipertensi 

biasanya ditemukan nyeri pada tengkuk dibagian kepala. Nyerinya biasanya terasa 

berat dan dapat mengganggu aktivitas pasien. Nyeri tersebut muncul pada saat tekanan 

darah pasien meningkat. Sedangkan tanda neurosensory pada penyakit hipertensi yaitu 

respon motoric yaitu penurunan kekuatan ganggaman tangan. 

pada tinjauan kasus di dapatkan data klien merasakan sakit kepala dan 

temukan rasa berat pada tengkuk bagian kepala. Nyeri timbul ketika di buat 

beraktivitas. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti antara tinjauan pustaka dan tinjauan 

kasus memiliki kesenjangan. Karena pada tinjauan pustaka mengatakan bahwa nyeri 

tersebut muncul pada saat tekanan darah meningkat. Sedangkan tinjauan kasus klien 

merasakan nyeri tersebut ketika di buat beraktivitas. 
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4.8 Diagnosa keperawatan 

 

4.8.1 Diagnosa yang di keluarkan berdasarkan Tinjauan Pustaka antara lain 

 

1) Nyeri akut b.d Agens Cedera Biologis 

 

2) Intoleran Aktivitas b.d Kelemahan Fisik 

 

3) Ketidakpatuhan b.d Tingkat Pengetahuan 

 

4) Defisit Tingkat Pengetahuan b.d Kurangnya Informasi 

 

4.8.2 Diagnosa yang di keluarkan berdasarkan Tinjauan Kasus antara lain : 

 

1) Nyeri akut b.d Peningkatan Tekanan Intrakranial 

 

2) Defisit Pengetahuan b.d Kurangnya Informasi 

 

3) Ketidakpatuhan b.d tingkat pengetahuan 

 

4.9 Diagnosa Keperawatan berdasarkan prioritas 

 

4.9.1 Nyeri b.d peningkatan tekanan intracranial 

 

4.9.2 Ketidakpatuhan b.d Tingkat pengetahuan 

 

4.9.3 Defisit Pengetahuan b.d Kurangnya Informasi 

 

1) Pada Tinjauan Pustaka di dapatkan diagnosa keperawatan Nyeri akut b.d 

Agens Cedera Biologis sedangkan Tinjauan Kasus di dapatkan data diagnose 

Keperawatan Nyeri b.d Peningkatan Tekanan Intrakranial. Pada Diagnosa ini 

di temukan tidak ada kesenjangan karena hasil pengkajian yang di dapatkan 

penulis dengan tinjauan pustaka memiliki kesamaan pada masalah 

keperawatan. Hanya saja ada perbedaan pada problem nya karena pada 

Tinjauan Pustaka berasal dari pengalaman kasus yang di dapatkan oleh 

pengarang buku tersebut. Sedangkan pada Tinjauan kasus peneliti 
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menemukan data yang berbeda sesuai dengan masalah yang di temukan pada 

klien yang di kaji oleh penulis. 

2) Pada Tinjauan Pustaka di dapatkan data Diagnosa Keperawatan 

Ketidakpatuhan b.d Defisit Tingkat Pengetahuan. Pada Tinjauan Kasus di 

dapatkan data yang sama yaitu Ketidakpatuhan b.d Defisit Tingkat 

Pengetahuan. Antara diagnosa Keperawatan pada Tinjauan Pustaka dengan 

Tinjauan Kasus tidak ada kesenjangan karena keduanya memiliki diagnosa 

yang sama. 

3) Pada Tinjauan Pustaka di dapatkan data Diagnosa Keperawatan Defisit 

Pengetahuan b.d Kurangnya Informasi. Pada Tinjauan Kasus di dapatkan data 

yang sama yaitu Defisit Pengetahuan b.d Kurangnya Informasi. Antara 

diagnosa Keperawatan pada Tinjauan Pustaka dengan Tinjauan Kasus tidak 

ada kesenjangan karena keduanya memiliki diagnosa yang sama. 

4.10 Intervensi Keperawatan 

 

4.10.1 Pada intervensi keperawatan nyeri akut b.d agens cedera biologis pada 

tinjauan pustaka di lakukan intervensi yang sama pada Intervensi tinjauan 

kasus penulis. 

4.10.2 Pada intervensi keperawatan ketidakpatuhan b.d defisit tingkat pengetahuan 

pada tinjauan pustaka (Jorareiz, 2020) di lakukan Intervensi yang sama pada 

Intervensi tinjauan kasus. 

4.10.3 Pada intervensi keperawatan defisit pengetahuan b.d kurangnya Informasi 

pada tinjauan pustaka (Mahayani, 2020) di lakukan intervensi yang sama 
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pada intervensi tinjauan kasus peneliti, alasanya karena data yang di 

temukan sama pada klien yang di observasi oleh peneliti. 

4.11 Implementasi 

 
Pelaksanaan pada tinjauan pustaka belum dapat direalisasikan karena hanya 

membuat teori asuhan keperawatan. Sedangkan pada kasus nyata pelaksanaan telah di 

susun dan di realisasikan pada klien da nada pendokumentasian serta intervensi. 

4.12 Evaluasi 

 
Pada Tinjauan Pustaka evaluasi keperawatan belum dapat di laksanakan 

karena hanya membuat teori asuhan keperawatan. Sedangkan pada tinjauan kasus 

evaluasi dapat di lakukan karena dapat diketahui keadaan klien dan masalah secara 

langsung. 



 

 

BAB 5 

 
PENUTUP 

 
Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan Asuhan 

keperawatan secara langsung pada klien dengan diagnose medis Hipertensi di Desa 

Gebang Sidoarjo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sekaligus saran yang dapat 

bermanfaat dan meningkatkan mutu Asuhan Keperawatan pada pasien Hipertensi. 

5.1 Simpulan 

 
Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan keperawatan pada 

klien Hipertensi, maka penulis dapat mengambil keputusan sebagai berikut : 

Pada pengkajian pada tinjauan kasus di dapatkan keluhan utama pada 

pengkajian Klien mengatakan Sakit kepala , rasa berat pada tengkuk dan kelelahan 

ketika sedang beraktivitas.saat di tensi di temukan Tekanan darah 160/90 mmHg. 

Ketika di Tanya tentang apa itu Hipertensi, Penyebab hipertensi, Tanda dan Gejalanya, 

Komplikasi dan Cara pencegahannya pasien Tampak bingung ketika menjawabnya. 

Klien juga mengatakan sering mengkonsumsi makanan yang manis-manis, tinggi 

garam, dan makanan yang berlemak dan jarang melakukan control kesehatan rutin ke 

faskes terdekat. 

Masalah keperawatan yang muncul adalah nyeri b.d peningkatan tekanan 

intracranial, ketidakpatuhan b.d defisit tingkat pengetahuan, defisit pengetahuan b.d 

kurangnya informasi. 
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Pada diagnosa keperawatan Prioritas yang di angkat yaitu pertama nyeri b.d 

Peningkatan tekanan Intrakranial, Tujuan : klien mengerti tentang penyebab, periode 

dan pemicu nyeri, klien mampu memonitor nyeri secara mandiri, klien mampu 

mendemonstrasikan kembali tentang tehknik nonfarmakologis untuk meredakan nyeri, 

klien merasa nyaman dan  tekanan darah klien dalam rentang  Normal. 

Diagnosa ke dua Ketidakpatuhan b.d Defisit tingkat pengetahuan. Tujuan klien 

mengerti tentang program pengobatan dan diet yang harus di jalani, klien melaporkan 

bahwa klien mau melakukan pengobatan dan diet serta mau melakukan control rutin 

ke pelayanan kesehatan serta Masalah ketidakpatuhan klien teratasi di tandai dengan 

klien rutin melakukan control ke pelayanan kesehatan. 

Diagnosa ke tiga defisit pengetahuan b.d kurangnya Informasi. Tujuan : klien 

mampu menyebutkan penyebab Hipertensi, klien mampu menyebutkan 6 dari 10 gejala 

penyakit Hipertensi, klien mampu menyebutkan 3 dari 5 penanganan hipertensi, klien 

mampu menyebutkan 4 dari 5 komplikasi hipertensi dan klien tidak telihat bingung. 

Pada akhir evaluasi semua tujuan dapat di capai karena adanya kerja sama yang 

baik antara Klien dan Keluarga klien. Hasil evaluasi Tn H sudah sesuai dengan harapan 

masalah teratasi. 
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5.2 Saran 

 

5.2.1 bagi peneliti 

 

hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai pertimbangan referensi 

dalam penelitian selanjutnya 

5.2.2 Bagi profesi kesehatan 

 

sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan 

pemahaman atau informasi tentang asuhan keperawatan pada klien 

dengan diagnosa hipertensi 

5.2.3 Bagi institusi pendidikan 

 
Dapat di gunakan sebagai referensi bagi institusi pendidikan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang asuhan keperawatan pada 

lansia dengan  diagnosa hipertensi 

5.2.4 Bagi klien dan keluarga 

 

Agar keluarga dan pasien dapat mengetahui tentang penyakit hipertensi 

serta perawatan yang benar agar klien mendapat perawatan yang tepat 
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YAYASAN KERTA CENDEKIA 

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA 

Jalan Lingkar Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo 61232 

Telp. 031 8961496; Fax. 031 8961497; Email : info@kertacendekia.ac.id 
 

 

SATUAN ACARA PENYULUHAN ( SAP ) 

PENANGANAN PADA NYERI KEPALA PADA HIPERTENSI 

 

A. Pengantar 

Materi : Penanganan pada nyeri kepala pada Hipetensi 

Hari/Tanggal : 10 Maret 2021 

Waktu pertemuan : 30 Menit 

Tempat : Desa Gebang Sidoarjo 

Sasaran : Pasien dan Keluarga Pasien 

B. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Setelah mengikuti pendidikan kesehatan Tn. H dan Keluarganya dapat mengetahui 

tentang cara penanganan Nyeri Kepala. 

2. Tujuan Khusus 

Setelah di Mengikuti penyuluhan kesehatan selama 30 menit Tn. H dan Keluarga 

dapat menjelaskan kembali tentang : 

a. Nyeri Kepala pada Hipertensi 

b. Cara penanganan Nyeri kepala 

C. Materi 

( Terlampir ) 

D. Media 

1. SAP 

2. Leaflet 

E. Metode 

mailto:info@kertacendekia.ac.id


 

F. Kegiatan Penyuluhan 
 

No. Kegiatan Penyuluhan Respon Peserta Waktu 

1. Pembukaan : 

1. Memberi salam 

2. Menjelaskan tujuan 

penyuluhan. 

3. Menyebutkan materi/pokok 

bahasan yang akan di 

sampaikan. 

Menjawab salam dan 

menyimak 

5 menit 

2. Pelaksanaan : 

1. Menjelaskan materi 

penyuluhan secara berurutan 

dan teratur 

Materi : 

1. Nyeri kepala pada Hipertensi 

2. Cara penanganan nyeri 

kepala 

Menyimak dan 

memperhatikan serta 

mengulang kembali 

yang telah dijelaskan 

oleh penyuluh tentang 

penyakit Hipertensi 

dengan menggunakan 

bahasanya sendiri 

20 menit 

3. Penutup : 

1. Menyimpulkan inti 

penyuluhan 

2. Memberi kesempatan kepada 

klien dan keluarga untuk 

bertanya 

3. penutup 

Memperhatikan dan 

memberikan pertanyaan 

jika masih ada yang 

belum di mengerti. 

10 menit 



 

 

 
 

PENANGANAN NYERI KEPALA PADA HIPERTENSI 

 

 
 

Nyeri kepala merupakan salah satu gejala pada penderita yang mempunyai riwayat 

penyakit hipertensi. Nyeri kepala di sebabkan oleh adanya penyumbatan pada pembuluh darah, 

yang menyebabkan aliran darah terganggu. Kondisi ini biasanya di tandai dengan tekanan 

darah yang melonjak tinggi secara mendadak dan dapat menimbulkan kerusakan pada berbagai 

organ dalam tubuh dalam waktu cepat. 

Berikut beberapa cara penanganan nyeri kepala : 

 
1. mengkonsumsi obat yang di resepkan dokter 

 

2. hindari pemicu naiknya tekanan darah yaitu dengan membataso makanan yang tinggi 

garam, berlemak, dan mengurangi asupan kafeinyang terdapat pada kopi 

3. perbanyak istirahat karena sakit kepala bisa bertambah buruk jika berkutat pada 

aktivitas 

4. terapkan gaya hidup sehat 

 
adapun cara penangan nyeri kepala dengan melakukan tehknik nonfarmakologis ( relaksasi 

nafas dalam ), 

1. ciptakan lingkungan yang tenang 

 

2. usahakan tetap rileks dan tenang 

 

3. menarik nafas dalam dari hidung dan mengisi paru-paru dengan udara melalui hitungan 

1, 2, 3 



 

YAYASAN KERTA CENDEKIA 

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA 
Jalan lingkar timur, rangkah kidul, sidoarjo 61232 

Telp. 031 8961496; Fax. 031 8961497; Email : info@kertacendekia.ac.id 

 

SATUAN ACARA PENYULUHAN ( SAP ) 

PENTINGNYA PATUH DALAM PENGOBATAN PADA HIERTENSI 

 

A. Pengantar 

Materi : Pentingnya patuh dalam pengobatan pada hipertensi 

Pokok pembahasan : Pentingnya patuh dalam pengobatan pada hipertensi 

Hari/tanggal : Rabu, 10 Maret 2021 

Waktu : 30 menit 

Tempat : Desa gebang sidoarjo 

Sasaran : Pasien dan keluarga pasien 

B. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Setelah mengikuti pendidikan kesehatan Tn. H dan keluarganya dapat 

mengetahui pentingnya pengobatan pada Hipertensi 

2. Tujuan khusus 

Setelah mengikuti penyuluhan kesehatan selama 30 menit Tn. H dan 

keluarga dapat menjelaskan kembali tentang : 

a. Pentingnya program pengobatan diet makanan makanan pada 

hipertensi 

b. Program diet makanan yang di anjurkan dan yang tidak di anjurkan 

c. Manfaat program diet yang di anjurkan 

C. Materi 

( terlampir ) 

D. Media 

1. SAP 

2. Leaflet 

mailto:info@kertacendekia.ac.id


 

E. Metode 

Ceramah 

F. Kegiatan penyuluhan 
 

No. Kegiatan penyuluh Respon Peserta Waktu 

1. Pembukaan 

1. Memberi salam 

2. Menjelaskan tujuan 

penyuluh 

3. Menyebutkan 

materi/pokok 

pembahasan yang 

akan di sampaikan 

Menjawab salam dan 

menyimak 

5 menit 

2. Pelaksanaan 

1. Menjelaskan materi 

penyuluhan secara 

berurutan dan teratur 

2. Materi : 

a. Pentingnya patuh 

dalam pengobatan 

pada Hipertensi 

b. Program diet 

makanan yang di 

anjurkan dan yang 

tidak di anjurkan 

c. Manfaat program 

diet yang teratur 

Menyimak  dan 

memperhatikan serta 

mengulang kembali 

yang telah di jelaskan 

oleh penyuluh 

tentang penyakit 

hipertensi dengan 

menggunakan 

bahasanya sendiri 

25 menit 

3. Penutup 

1.  Menyimpulkan inti 

penyuluhan 

 10 menit 



 

 

 2. Memberi kesempatan 

kepada keluarga 

untuk bertanya 

3. penutup 

Memperhatikan serta 

memberikan 

pertanyaan jika masih 

ada yang belum di 

mengerti. 

 



 

PENTINGNYA PATUH DALAM PENGOBATAN PADA HIPERTENSI 

 

 
 

Pentingnya patuh dalam pengobatan diet hipertensi yaitu untuk 

membantu menurunkan tekanan darah tinggi dengan cukup energi, protein, vitamin 

dan mengatur pola makan sesuai dengan penyakit. Hipertensi itu sendiri adalah 

penyakit adalah penyakit yang tidak dapat di sembuhkan namun dapat di control 

salah satunya dengan diet dan rajin melakukan control kesehatan ke fasilitas 

kesehatan.. diet pada pasien hipertensi di jalani seumur hidup berupa pengaturan 

pola makan yang baik. Menjalani diet dalam waktu yang lama biasanya membuat 

klien merasa bosan hingga beberapa orang tidak patuh dalam dan Hipertensi jadi 

tidak terkontrol dan ketika tidak terkontrol akan muncul komplikasi pada organ 

target lainnya. 

Berikut beberapa program diet makanan yang di anjurkan pada penderita hipertensi 

yaitu : 

1. beras, kentang, singkong, terigu, hunkwe, makanan yang di olah dari bahan 

makanan tersebut tanpa garam dapur dan soda seperti macaroni, mie, bihun 

dan roti. 

2. Daging dan ikan maksimal 100gram sehari, telur maksimal 1 butir sehari 

 

3. Semua kacang-kacangan dan hasil olahan yang di masak tanpa garam dapur. 

 

4. Semua sayuran dan buah segar, yang di awetkan tanpa garam dapur dan 

natrium benzoate. 

5. Bumbu kering yang tidak mengandung garam 



 

Makanan yang tidak di anjurkan : 

 
1. Biscuit dan kue-kue yang di masak dengan garam dapur dan baking powder 

dan soda 

2. Otak, ginjal, sarden, lidah, makanan yang di awetkan dengan garam dapur, 

seperti : dendeng, abon, keju, ikan asin, ikan kaleng, kornet, 

3. Semua kacang-kacangan dan hasilnya yang di masak dengan garam dapur 

dan ikatan natrium lainnya. 

4. Sayuran dan buah yang di awetkan dengan garam dapur, asinan, acar, sawi 

 

5. Margarin dan mantega biasa 

 

6. Minuman dingin 

 

7. Bumbu-bumbu yang mengandung garam dapur, seperti kecap,terasi, maggi, 

dan petis 

Beberapa manfaat pentingnya program diet dan control kesehatan yang teratur : 

 
Pola makan yang sehat terbukti membantu menurunkan dan mencegah tekanan 

darah tinggi tanpa menggunakan obat hipertensi. Dengan cara mengurangi asupan 

natrium ( garam ), lemak dan kolesterol serta meningkatkan asupan protein, serat, 

kalsium, kalium dari makanan yang di konsumsi sehari-hari. Selain untuk 

menurunkan tekanan darah, menerapkan diet sehat juga baik untuk menjaga 

kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pasalnya, cara makan sehat ini juga terbukti 

mencegah terjadinya mencegah terjadinya penyakit lain yang mengancam jiwa, 

seperti penyakit jantung, kanker, stroke, osteoporosis dan diabetes. Selain itu, 

dengan rajin melakukan control rutin ke fasilitas kesehatan juga adalah langkah 

awal untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Sekaligus mendeteksi suatu 



 

penyakit hipertensi sejak dini. Dukungan keluarga dalam memberikan perhatian 

dan kasih saying dapat membantu sesorang agar efektif dalam berobat. 



 

YAYASAN KERTA CENDEKIA 

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA 

Jalan Lingkar Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo 61232 

Telp. 031 8961496; Fax. 031 8961497; Email : info@kertacendekia.ac.id 
 

 

 

SATUAN ACARA PENYULUHAN ( SAP ) 

HIPERTENSI 
 

 

A. Pengantar 

 

 

Materi : Penyakit Hipertensi 

 

Pokok Bahasan : Pengenalan penyakit Hipertensi dan pencegahannya 

Hari/Tanggal : Rabu 10 Maret 2021 

Waktu Pertemuan : 40 Menit 

 

Tempat : Di Desa Gebang Kab. Sidoarjo 

 

Sasaran : Pasien dan Keluarga pasien 

 

B. Tujuan 

 

1. Tujuan Umum 

 
Setelah mengikuti pendidikan kesehatan keluarga Tn. H dapat mengenali penyakit 

Hipertensi dan pencegahannya 

2. Tujuan Khusus 

 

Setelah mengikuti penyuluhan kesehatan 35 menit Tn. H dan keluarga dapat 

menjelaskan kembali tentang : 

a. Pengertian Hipertensi 

mailto:info@kertacendekia.ac.id


 

b. Tanda dan Gejala Hipertensi 

 

c. Faktor resiko Hipertensi 

 

d. Komplikasi Hipertensi 

 

e. Pencegahan Hipertensi 
 

C. Materi 

 

( Materi ) 

 

D. Media 

 

1. SAP 

 

2. Leaflet 

 

E. Metode 

 

Ceramah 

 

F. Kegiatan Penyuluhan 

 

No. Kegiatan Penyuluhan Respon peserta Waktu 

1. Pembukaan 

 

➢ Memberi salam 

 

➢ Menjelaskan tujuan 

penyuluhan 

➢ Menyebutkan 

materi/pokok 

pembahasan yang 

akan di sampaikan. 

 
 

Menjawab salam dan menyimak 

 
 

5 Menit 



 

2. Pelaksanaan : 

 

➢ Menjelaskan materi 

penyuluhan secara 

berurutan dan teratur 

➢ Materi : 

 

o Pengertian 

Hipertensi 

o Tanda dan 

Gejala 

hipertensi 

o Faktor resiko 

Hipertensi 

o Komplikasi 

Hipertensi 

o Pencegahan 

Hipertensi 

 
 

Menyimak dan memperhatikan 

serta mengulang kembali yang 

telah di jelaskan oleh penyuluh 

tentang penyakit hipertensi 

dengan menggunakan bahasanya 

sendiri 

 
 

25 menit 

3. Penutup 

 

➢ Menyimpulkan inti 

penyuluhan 

➢ Memberi 

kesempatan kepada 

keluarga untuk 

bertanya 

 
 

Memperhatikan serta memberikan 

pertanyaan jika masih ada yang 

belum di mengerti. 

 
 

10 Menit 



 

HIPERTENSI 
 

 

 

1. Pengertian Hipertensi 

 

Hipertensi adalah gangguan pada system pembuluh darah yang di tandai dengan 

meningkatnya tekanan darah kurang lebih 140/90 mmHg. 

Pembagian tekanan darah yaitu : 

 

➢ Tekanan darah normal : 120/80 mmHg 

 

➢ Tekanan darah tinggi normal : 130/90 mmHg 

 

➢ Tekanan darah tinggi sedang : 160/100 mmHg 

 

➢ Tekanan darah tinggi berat : 180/100 mmHg 

 

➢ Tekanan darah tinggi sangat berat > 210/> 210 

 

2. Penyebab Hipertensi 

 

Penyebab Hipertensi antara lain : 

 

➢ Asupan garam yang tinggi 

 

➢ Stress psikologis 

 

➢ Faktor genetic ( keturunan ) 

 

➢ Kurang olahraga 

 

➢ Kebiasaan hidup yang tidak baik seperti merokok dan alcohol 

 

➢ Penyempitan pembuluh darah oleh lemak/ kolesterol tinggi 

 

➢ Kegemukan 

 

3. Tanda dan gejala 

 

➢ Gelisah, sakit kepala atau pusing 

 

➢ Gemetar, tremor 



 

➢ Sering marah-marah 

 

➢ Jantung berdebar- debar 

 

➢ Tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg 

 

➢ Keringat berlebihan 

 

➢ Gangguan penglihatan 

 

➢ Nafsu makan menurun 

 

➢ Sulit berkosentrasi 

 

➢ Mudah tersinggung 

 

➢ Telinga berdenging 

 

➢ Terasa sakit di tengkuk 

 

4. Akibat lanjut dari Hipertensi 

 

➢ Penyakit jantung 

 

➢ Serangan otak/ stroke 

 

➢ Penglihatan menurun 

 

➢ Gangguan gerak dan keseimbangan 

 

➢ Kerusakan ginjal 

 

➢ Kematian 

 

5. Pencegahan 

 

➢ berat badan ideal 

 

➢ mengubah kebiasaan hidup ( kurangi merokok, minum kopi ) 

 

➢ kurangi makan makanan yang berlemak tinggi dan tinggi garam 

 

➢ control rutin ke fasilitas kesehatan 

 

➢ hindari stress 



 

6. contoh pola makan sehat untuk penderita hipertensi 

 

• konsumsi padi, biji-bijian sebanyak 6-8 porsi/hari seperti roti gandum ( 

ukuran 1 porsi sekitar 1 lembar roti ), Nasi ( nasi coklat/merah jauh lebih baik 

dari pada nasi putih ), pasta sereal ( sekitar 1 cup dalam kondisi matang ). 

• Sayuran sekitar 4-5 porsi/hari seperti tomat, wortel, brokoli, ubi, sayuran hijau 

yang kaya serat, vitamin, kalium dan magnesium, ukuran 1 porsi sekitar 

100gram dalam kondisi mentah. 

• Buah sekitar 4-5 porsi/hari. Dapat di berikan dalam bentuk snack maupun 

komponen makanan besar. Ukuran 1 porsi buah sekitar 80-100 gram dalam 

kondisi segar. 

• Pilih produk susu segar rendah lemak ( seperti susu, yoghurt, keju ) sebanyak 

2-3 porsi/hari, yang di gunakan sebagai sumber protein, kalsium serta vit. D 1 

porsi susu sekitar 200 ml 

• Daging tanpa lemak, unggas dan ikan sebanyak kurang 6 porsi/hari sebagai 

sumber protein, vitamin B, zat besi dan zinc. 

pantangan makanan yang harus di hindari oleh penderita darah tinggi : 

 
• Daging dalam kemasan 

 

• Makanan yang di bekukan 

 

• Makanan kaleng 

 

• Makanan cepat saji 

 

• Gula ( dalam sehari maksimal gula yang masih aman di konsumsi yaitu 

sekitar 6 sendok teh ). 

• Alcohol 



 

• Minuman ringan bersoda 

 

• Salad dressing 

 

• Kulit ayam 

 

• Ikan asin 

 

• Permen 

 

7. Pengobatan tradisional hipertensi 

 

Beberapa pengobatan tradisioanl yang di percaya dapat menurunkan tekanan darah 

tinggi yaitu : 

• 2 buah timun di parut di peras, di ambil airnya di minum pagi dan sore 

 

• 2 buah belimbing di makan pagi dan sore atau di parut dan di peras di ambil 

airnya di minum pagi dan sore 

• 10 lembar daun alpukat di rebus dalam 2 gelas air sampai airnya tinggal 1 

gelas di minum pagi dan sore hari. 

• 1 genggam daun seledri di tumbuk dengan sedikit air di peras lalu di minum 

pagi dan sore.. 



 

 

 

APA ITU 

TEKANAN 

DARAH TINGGI 

?? 

adalah gangguan pada system pembuluh 

darah yang di tandai dengan meningkatnya 

tekanan darah kurang lebih 140/90 mmHg. 

PEMBAGIAN 

TEKANAN 

DARAH 

➢ Tekanan darah normal : 120/80 

mmHg 

➢ Tekanan darah tinggi normal : 

130/90 mmHg 

➢ Tekanan darah tinggi sedang : 

160/100 mmHg 

➢ Tekanan darah tinggi berat : 

180/100 mmHg 

➢ Tekanan darah tinggi sangat berat 

> 210/> 210 

h 
HIPERTENSI 

( TEKANAN DARAH TINGGI ) 

Oleh : 

Sriwahyuni Ahmad 

Politeknik Kesehatan kerta cendekia, 

Sidoarjo 2021 

TANDA DAN 

GEJALA 

➢ Sakit kepala atau pusing 

➢ Mudah marah 

➢ Telinga berdenging 

➢ Pandangan kabur 

➢ Mudah lelah 

➢ Susah tidur 

➢ Terasa sakit di tengkuk 

➢ Tekanan darah lebih dari normal 

APA YANG 

MENYEBABKAN 

TEKANAN 

DARAH TINGGI 

➢ Gaya hidup sehat 

o Konsumsi garam berlebih 

o Merokok 

o Minum minuman beralkohol 

o Kurang olahraga 

➢ Kegemukan 

➢ Stress/ banyak fikiran 



 

AKIBAT 

LANJUT DARI 

DARAH TINGGI 

➢ Penyakit jantung 

➢ Serangan otak/ stroke 

➢ Penglihatan menurun 

➢ Gangguan gerak dan 

keseimbangan 

➢ Kerusakan ginjal 

➢ Kematian 

CARA 

MENCEGAH 

KOMPLIKASI 

DARAH TINGGI 

➢ berat badan ideal 

➢ mengubah kebiasaan hidup ( 

kurangi merokok, minum kopi ) 

➢ kurangi makan makanan yang 

berlemak tinggi dan tinggi garam 

➢ control rutin ke fasilitas 

kesehatan 

➢ hindari stress 

 
 

CONTOH POLA 

MAKAN SEHAT 

UNTUK PENDERITA 

HIPERTENSI 

 

 

 

• konsumsi padi, biji-bijian sebanyak 6-8 

porsi/hari seperti roti gandum ( ukuran 1 porsi 

sekitar 1 lembar roti ), Nasi ( nasi coklat/merah jauh 

lebih baik dari pada nasi putih ), pasta sereal ( 

sekitar 1 cup dalam kondisi matang ). 

• Sayuran sekitar 4-5 porsi/hari seperti tomat, wortel, 

brokoli, ubi, sayuran hijau yang kaya serat, vitamin, 

kalium dan magnesium, ukuran 1 porsi 

sekitar 100gram dalam kondisi mentah. 
 

• Buah sekitar 4-5 porsi/hari. Dapat di berikan dalam 

bentuk snack maupun komponen makanan besar. 

Ukuran 1 porsi buah sekitar 80-100 gram 

dalam kondisi segar. 
 

• Pilih produk susu segar rendah lemak ( 

seperti susu, yoghurt, keju ) sebanyak 2-3 porsi/hari, 

yang di gunakan sebagai sumber protein, kalsium 

serta vit. D 1 porsi susu sekitar 200 ml 

• Daging tanpa lemak, unggas dan ikan 

sebanyak kurang 6 porsi/hari sebagai sumber protein, 

vitamin B, zat besi dan zinc. 
 

pantangan makanan yang harus di hindari oleh 
penderita darah tinggi : 

• Daging dalam kemasan 

• Makanan yang di bekukan 

• Makanan kaleng 

• Makanan cepat saji 

• Gula ( dalam sehari maksimal gula yang 

masih aman di konsumsi yaitu sekitar 6 

sendok teh ). 

• Alcohol 

• Minuman ringan bersoda 

• Salad dressing 

• Kulit ayam 

• Ikan asin 

• Permen 

PENGOBATAN 

TRADISIONAL 

Beberapa pengobatan tradisioanl yang di 

percaya dapat menurunkan tekanan darah 

tinggi yaitu : 

• 2 buah timun di parut di peras, di ambil 

airnya di minum pagi dan sore 

• 2 buah belimbing di makan pagi dan 

sore atau di parut dan di peras di ambil 

airnya di minum pagi dan sore 

• 10 lembar daun alpukat di rebus dalam 

2 gelas air sampai airnya tinggal 1 

gelas di minum pagi dan sore hari.1 

genggam daun seledri di tumbuk 

dengan sedikit air di peras lalu di 

minum pagi dan sore. 



 

 
 


