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BAB 1 
 

PENDAHULUHAN 
 

1.1 Latar belakang 

 
Lansia adalah kelompok yang paling banyak mengalami masalah kesehatan. 

Semakin bertambahnya umur maka semakin menurun kekuatan dan daya tahan 

tubuh seseorang. Semakin bertambahnya umur seseorang semakin banyak pula 

penyakit yang muncul dan sering diderita khususnya pada lansia. Pada usia 

lanjut (lansia) akan terjadi berbagai kemunduran pada organ tubuh, oleh sebab 

itu para lansia mudah sekali terkena penyakit hipertensi (Andrian, 2013). 

Kurangnya mengkonsumsi sumber makanan yang mengandung kalium 

mengakibatkan jumlah natrium menumpuk dan akan meningkatkan resiko 

hipertensi (Junaedi dkk. 2013). Alasan penderita hipertensi tidak minum obat 

karena penderita hipertensi merasa sehat, kunjungan ke fasyankes tidak teratur, 

minum obat tradisional, menggunakan terapi lain, lupa minum obat, tidak 

mampu beli obat, terdapat efek samping pada obat, dan obat hipertensi tidak 

tersedia di Fasyankes (Kemenkes RI, 2019). 

(WHO) tahun 2013 menjelaskan akibat terjadinya komplikasi hipertensi 

menyebabkan sekitar 9,4 juta penduduk dunia meninggal setiap tahun. Pada 

tahun 2014 menyatakan terjadi peningkatan lansia yang menderita hipertensi 

sekitar 50% (DepKes RI, 2014). Sedangkan jumlah penderita hipertensi di 

Jawa Timur tahun 2013 sebesar 10,5% atau sebanyak 302.987 jiwa dari jumlah 

penduduk lansia (Depkes RI, 2013). Pelayanan kesehatan Lansia di Kab 

Sidoarjo sampai bulan September 2018 lalu, jumlah Lansia yang telah 

diperiksa kesehatannya ada sebanyak 112.785 orang atau sebesar 49,5 % dari 
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Lansia yang ada. Dari laporan yang diterima, penyakit degenerative terbanyak 

yang diderita Lansia di Kab. Sidoarjo itu adalah hipertensi (Dinkes Sidoarjo, 

2018). Berdasarkan penelitian di posyandu lansia Desa Balong RW 1 Sidoarjo 

pada tahun 2020 didapatkan 356 lansia yang menderita hipertensi, yang 

dominan wanita dibandingkan dengan pria. 

Kesehatan lansia bila tidak ditangani dengan baik dan benar akan 

menyebabkan penurunan fungsi fisik dan fisiologis sehingga terjadi kerusakan 

tubuh yang sangat parah, menimbulkan banyak komplikasi, dan mempercepat 

kematian. Penyakit hipertensi lebih dominan pada perempuan, dimulai usia 

diatas 45 tahun, sedangkan laki-laki hanya sebagian kecil yang menderita 

hipertensi. Alasannya, karena perempuan yang belum menopouse dilindungi 

oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan HDL (High Density 

Lipo protein). Kadar HDL rendah atau tinggi mempengaruhi terjadinya proses 

aterosklerosis dan dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Hipertensi 

merupakan suatu peningkatan tekanan darah sistolik berkisar 140 mmHg-160 

mmHg dan diastolik antara 90 mmHg-95 mmHg. Menurut WHO (1978) batas 

tekanan darah masih bisa dianggap normal apabila 140/90 mmHg dan tekanan 

darah sama dengan atau di atas 160/95 mmHg dinyatakan sebagai hipertensi 

(Suyono, 2001 Hak 453) dalam Nixxon Manurung (2018). Hipertensi sering 

disebut silent killer (pembunuh siluman), karena sering kali penderita hipertensi 

tidak merasakan gangguan atau gejala saat menderita hipertensi. Hipertensi 

baru disadari oleh penderita saat mengalami komplikasi pada organ vital 

(Triyanto, 2014). Komplikasi yang terjadi pada penderita hipertensi adalah 
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penyakit pada kardiovaskuler, aterosklerotik, gagal jantung, stroke, dan gagal 

ginjal ( Brunner & Suddarth, 2013). 

Peran perawat sebagai promotif adalah pada pasien lansia yang hipertensi 

diharapkan dapat meningkatkan produktifitas pada lansia. Intervensi promotive 

dimaksud yaitu melalui edukasi kesehatan dan konseling tentang hipertensi. 

Peran perawat sebagai preventif adalah kontrol rutin penderita hipertensi, 

meningkatkan kunjungan rutin dari perawat ke pasien, meningkatkan efektifitas 

dan manajemen diri dari penderita dan menganjurkan lansia istirahat dan 

mengurangi stress. 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Untuk mengetahui lebih lanjut dari perawatan penyakit ini maka penulis 

akan melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan asuhan keperawatan 

Hipertensi dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah 

Asuhan Keperawatan Pada Ny H Dengan Masalah Nyeri Akut Pada Diagnosa 

Medis Hipertensi di Desa Balong Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
1.3.1 Tujuan Umum 

 
Mengidentifikasi Asuhan Keperawatan Pada Ny H Dengan Masalah Nyeri 

Akut Pada Diagnosa Medis Hipertensi di Desa Balong Sidoarjo 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 
1.3.2.1 Melakukan pengkajian keperawatan pada Ny H yang mengalami Hipertensi 

di Desa Balong Sidoarjo 



4 
 

 

 

 

1.3.2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan pada Ny H yang mengalami Hipertensi 

di Desa Balong Sidoarjo 

1.3.2.3 Menyusun rencana tindakan keperawatan pada Ny H yang mengalami 

Hipertensi di Desa Balong Sidoarjo 

1.3.2.4 Melaksanakan tindakan keperawatan pada Ny H yang mengalami 

Hipertensi di Desa Balong Sidoarjo 

1.3.2.5 Melakukan evaluasi keperawatan pada Ny H yang mengalami Hipertensi di 

Desa Balong Sidoarjo 

1.3.2.6 Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada Ny H yang menderita 

Hipertensi di Desa Balong Sidoarjo 

1.4 Manfaat 

 
Terkait dengan tujuan maka tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat: 

 
1.4.1 Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan 

khususnya dalam hal asuhan keperawatan pada Ny H Dengan Masalah Nyeri Akut 

Pada Diagnosa Medis Hipertensi di Desa Balong Sidoarjo 

1.4.2 Secara praktis, tugas akhir ini bermanfaat 

 
1.4.2.1 Bagi peneliti 

 
Hasil penelitian itu dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti 

berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan pada Ny H 

dengan masalah nyeri akut pada diagnosa medis hipertensi 
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1.4.2.2 Bagi profesi kesehatan 

 
Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada klien Hipertensi 

1.5 Metode penulisan 

 
1.5.1 Metode 

 
Metode deskritip yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan peristiwa atau 

gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi kepustakaan yang 

mempelajari ,mengumpulkan data, membahas data dengan studi pendekatan proses 

keperawatan dengan langkah- langkah pengkajian, diagnosis, perencanaan, dan 

evaluasi. 

1.5.2 Teknik pengumpulan data 

 
1.5.2.1 Wawancara 

 
Data diambil / diperoleh melalui percakapan baik dengan klien, keluarga 

maupun tim kesehatan lain. 

1.5.2.2 Observasi 

 
Data yang di ambil melalui pengamatan dari klien. 

 
1.5.2.3 Pemeriksaan 

 
Meliputi pemeriksaam fisik dan laboratorium yang dapat menunjang 

menegakkan diagnosa dan penanganan selanjutnya. 
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1.5.3 Sumber data 

 
1.5.3.1 Data primer 

 
Data primer adalah data yang di peroleh dari klien 

 
1.5.3.2 Data sekunder 

 
Data sekunder adalah data yang di peroleh dari keluarga atau orang terdekat 

klien, catatan medik perawat, hasil-hasil pemeriksaan dan tim kesehatan lain. 

1.5.4 Studi kepustakaan 

 
Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan 

dengan judul studi kasus dan msalah yang di bahas. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 
Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami 

studi kasus,secara keseluruhan di bagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1.6.1 Bagian awal membuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, 

kata pengantar dan daftar isi 

1.6.2 Bagian inti, terdiri dari dua bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab 

berikut ini : 

1.6.2.1. Bab 1 : pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan, masalah 

penelitian, sistematika penulisan, penulisan studi kasus 

1.6.2.2. Bab 2 : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari studi medis 

dan asuhan keperawatan klien dengan diagnosa Hipertensi serta kerangka masalah 
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1.6.2.3 Bab 3 : Tinjauan kasus berisi tentang deskripsi data hasil pengkajian, 

diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi 

1.6.2.4 Bab 4 : Pembahasan berisi tentang perbandingan antara tinjauan pustaka dan 

tinjauan kasus 

1.6.2.5 Bab 5 berisi tentang kesimpulan dan saran 

 
1.6.3. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran 



 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Penyakit 

 
2.1.1 Definisi Hipertensi 

 
Hipertensi adalah keadaan seseorang yang mengalami peningkatan tekanan 

darah diatas normal sehingga mengakibatkan peningkatan angka morbiditas 

maupun mortalitas, tekanan darah fase sistolik 140 mmHg 8 menunjukkan fase 

darah yang sedang dipompa oleh jantung dan fase diastolik 90 mmHg menunjukkan 

fase darah yang kembali ke jantung (Triyanto, 2014). 

2.1.2 Etiologi Hiprtensi 

 
2.1.2.1 Penyebab hipertensi pada orang dengan lanjut usia menurut Triyanto (2014) 

adalah terjadinya perubahan-perubahan pada : 

1) Elastisitas dinding aorta menurun 

 

2) Katub jantung menebal dan menjadi kaku 

 

3) Kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap bulan sesudah 

berumur 20 tahun, kemampuan jantung memompa darah menurun 

menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya 

4) Kehilangan elastisitas pembuluh darah. Hal ini terjadi karena kurangnya 

efektifitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi 

5) Meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer 
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2.1.2.2 Hipertensi Primer 

 
Meskipun hipertensi primer belum diketahui dengan pasti penyebabnya, data- 

data penelitian telah menemukan beberapa faktor yang sering menyebabkan 

terjadinya hipertensi. Faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Faktor keturunan 

 

Dari data statistik terbukti bahwa seseorang akan memiliki kemungkinan 

lebih besar untuk mendapatkan hipertensi jika orang tuanya adalah 

penderita hipertensi 

2) Ciri perseorangan 

 

Ciri perseorangan yang mempengaruhi timbulnya hipertensi adalah : 

 
(1) Umur (jika umur bertambah maka tekanan darah akan meningkat) 

 
(2) Jenis kelamin (laki-laki lebih beresiko dari perempuan) 

 
(3) Ras (ras kulit hitam lebih banyak terkena daripada ras kulit putih) 

(1)) Kebiasaan hidup/gaya hidup 

Kebiasaan hidup/gaya hidup yang sering menyebabkan hipertensi 

adalah : 

((1)) Sering mengkonsumsi garam yang tinggi (lebih dari 30 

gram) 

((2)) Kegemukan atau makan berlebih 

((3)) Stress 

((4)) Merokok 
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((5)) Minum alkohol 

 
((6)) Sering mengkonsumsi obat-obatan (ephedrine, prednisone, 

epineprin) 

2.1.2.3 Hipertensi Sekunder 

 
Sedangkan penyebab hipertensi sekunder adalah penyakit-penyakit seperti : 

 
1) Ginjal 

 

2) Glomerulonephritis 

 

3) Pielonefritis 

 

4) Nekrosis tubular akut 

 

5) Tumor 

 

6) Vascular 

 

7) Aterosklerosis 

 

8) Hyperplasia 

 

9) Thrombosis 

 

10) Aneurisma 

 

11) Emboli kolestrol 

 

12) Vasculitis 

 

13) Kelainan endokrin 

 

14) Diabetes melitus 

 

15) Hipertiroidisme 

 

16) Hipotiroidisme 

 

17) Saraf 

 

18) Stroke 
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19) Ensepalitis 

 

20) Obat-obatan kontrasepsi oral kortikosteroid 

 
2.1.3 Patofisiologi 

 
Mekanisme yang mengontrol kontriksi dan relaksasi pembuluh darah 

terletak di pusat vasomotor pada medeulla di otak. Dari pusat vasomotor ini 

bermula jarak saraf simpatis yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis, dan keluar 

dari kolumna medulla spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. 

Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke 

bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron pre- 

ganglion melepaskan asetilkolin yang akan merangsang serabut saraf pasca 

ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya norefinefrin 

mengkibatkan kontriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan, dan 

ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang 

vasokontriktor. 

Pada saat bersamaan ketika sistem saraf simpatis merangsang pembuluh 

darah sebagai respon rangsang emosi, kelenjar adrenal juga terangsang. 

Mengakibatkan tambahan aktifitas vasokontriksi. Medulla adrenal menyekresi 

epinefrin yang menyebabkan vasokontriksi. Korteks adrenal menyekresi kortisol 

dan steroid lainnya yang dapat memperkuat respon vasokontriksi pembuluh darah. 

Vasokontriksi yang menyebabkan penurunan darah ke ginjal dan menyebabkan 

pelepasan renin. Renin yang dilepaskan merangsang pebentukan angiotensin 1 yang 

kemudian diubah menjadi angiotensin 2, vasokontriksi kuat yang pada akhirnya 

merangsang sekresi aldosterone oleh korteks adrenal. Hormone ini menyebabkan 
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retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal menyebabkan tekanan volume 

intravaskule (Aspiani, 2016) 

2.1.4 Manifestasi Klinis 

 
Tidak semua hipertensi menampakkan gejala yang spesifik selama 

bertahun-tahun. Gejala ada jika menunjukkan adanya kerusakan vakuler dengan 

tanda yang khas, sesuai sistem organ yang divaskularisasi oleh pembuluh darah 

yang bersangkutan. Perubahan pada ginjal dapat bermanifestasi seperti nokturia 

(peningkatan buang air kecil pada malam hari) dan azetoma (peningkatan nitrogen 

urea dalam drah dan kreatinin) (Aspiani, 2016). 

Menurut Amin (2015), gejala yang timbul karena penyakit hipertensi 

berbeda pada setiap orang, beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki gejala. 

Secara umum, gejala yang dirasakan orang yang mengalami hipertensi adalah 

sebagai berikut : 

2.1.4.1 Sakit kepala 

 
2.1.4.2 Rasa pegal, kaku dan tidak nyaman pada tengkuk belakang 

 
2.1.4.3 Berdebar atau detak jantung terasa cepat 

 
2.1.4.4 Telinga berdengung 

 
2.1.4.5 Lemas dan kelelahan 

 
2.1.4.6 Gelisah 

 
2.1.4.7 Mual 

 
2.1.4.8 Muntah 



13 
 

 

 

 

2.1.4.9 Epistaksis 

 
2.1.4.10 Kesadaran menurun 

 
2.1.5 Komplikasi Hipertensi 

 
Adapun komplikasi Hipertensi menurut Aspiani (2016) adalah sebagai berikut : 

 
2.1.5.1 Stroke hemoragi 

 
Stroke hemoragi dapat terjadi akibat tekanan darah tinggi di otak, atau 

akibat embolus yang terlepas dari pembuluh selain otak yang terpajan 

tekanan tinggi. Stroke dapat terjadi pada Hipertensi kronis, apabila arteri 

yang memperdarai otak mengalami hipertrofi dan penebalan sehingga aliran 

darah ke area otak yang diperdarahi berkurang, arteri otak yang mengalami 

ateroklerosis dapat melemah sehingga meningkatkan kemungkinan 

terbentuknya aneurisma. 

2.1.5.2 Infark miokard 

 
Infark miokard dapat terjadi apabila arteri koroner yang mengalami 

aterosklerosis tidak menyuplai cukup oksigen ke miokardium atau apabila 

terbentuk thrombus yang menghambat aliran darah melewati pembuluh 

darah. Pada hipertensi kronis dan hipertrofi ventrikel, kebutuhan oksigen 

miokardium mungkin tidak dapat dipenuhi dan dapat terjadi iskemia jantung 

yang menyebabkan infark. Demikian juga hipertrofi ventrikel dapat 

menyebabkan perubahan waktu hantaran listrik melewati ventrikel sehingga 

terjadi disritmia, hipoksia jantung dan peningkatan resiko pembentukan 

bekuan. 
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2.1.5.3 Gagal ginjal 

 
Gagal ginjal dapat terjadi karena kerusakan progresif akibat tekanan darah 

tinggi pada kapiler glomerulus ginjal. Dengan rusaknya glomerulus, aliran 

darah ke nefron akan terganggu dan dapat berlanjut menjadi hipoksia dan 

kematian. Dengan rusaknya membrane glomerulus, protein akan keluar 

melalui urin sehingga tekanan osmotic koloid plasma berkurang dan 

menyebabkan edema yang sering dijumpai pada hipertensi kronis. 

2.1.5.4 Ensefalopati (kerusakan otak) 

 
Ensefalopati (kerusakan otak) dapat terjadi pada penderita hipertensi yang 

meningkat cepat. Tekanan yang sangat tinggi dapat meningkatkan tekanan 

kapiler dan mendorong cairan ke ruang interstisial diseluruh susunan saraf 

pusat. Neuron disekitarnya menjadi kolaps dan menyebabkan koma serta 

kematian. 

2.1.5.5 Kejang 

 
Kejang biasanya dapat terjadi pada wanita preeklamsi. Bayi yang lahir biasa 

deangan berat badan lahir rendah akibat perfusi plasenta yang tidak adekuat. 

Dapat juga mengalami hipoksia dan asidosis apabila ibu mengalami kejang 

saat atau sebelum melahirkan. 

2.1.6 Pemeriksaan Penunjang 

 
Pemeriksaan penunjang menurut (Vandra Junizar Putra, 2019) yaitu : 
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2.1.6.1 Pemeriksaan Laboratorium 

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

(viskositas) dan dapat mengindikasikan faktor resiko seperti 

hipokoagulabilitas dan anemia 

2) BUN/Kreatinin : memberikan informasi tentang perfusi/fungsi ginjal 

 

3) Glukosa : hiperglikemi dapat diakibatkan oleh pengeluaran kadar 

ketokolamin 

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

 

5) CT Scan : mengkaji adanya tumor cerebral, encelopati 

 

6) EKG : dapat menunjukkan pola regangan, dimana luas, peninggian 

gelombang P adalah salah satu tanda dini penyakit jantung hipertensi 

7) IUP : mengidentifikasikan penyebab hipertensi, seperti : batu ginjal, 

perbaikan ginjal 

8) Photo Dada : menunjukkan destruksi klasifikasi pada area katub, 

pembesaran jantung 

9) Kalium Serum : hipokalemia dapat mengindikasikan adanya aldosteron 

utama (penyebab) atau menjadi efek samping terapi diuretic 

10) Kalsium Serum : peningkatan kadar kalsium serum dapat menyebabkan 

hipertensi 

11) Pemeriksaan Tiroid : hipertiroidisme dapat menimbulkan vasokontriksi dan 

hipertensi 



16 
 

 

 

 

2.1.7 Penatalaksanaan 

 
Pengelolaan hipertensi bertujuan untuk mencegah morbilitas dan mortalitas 

akibat komplikasi kardiovaskular yang berhubungan dengan pencapaian dan 

pemeliharaan tekanan darah dibawah 140/90 mmHg (Vandra Junizar Putra, 2019). 

Prinsip pengelolaan hipertensi meliputi : 

 
2.1.7.1 Terapi tanpa obat 

 
Terapi tanpa obat digunakan sebagai tindakan untuk hipertensi ringan dan 

sebagai tindakan suportif pada hipertensi sedang dan berat. Terapi tanpa obat ini 

meliputi : 

1) Diet 

 
Diet yang dianjurkan untuk penderita hipertensi adalah : 

 
(1) Restriksi garam secara moderat dari 10 gr/hari menjadi 5 gr/hari 

 
(2) Diet rendah kolestrol dan rendah asam lemak jenuh 

 
(3) Penurunan berat badan 

 
(4) Penurunan asupan etanol 

 
(5) Menghentikan merokok 

 
2) Latihan Fisik 

 
Latihan fisik atau olahraga yang teratur dan terarah yang dianjurkan untuk 

penderita olahraga hipertensi adalah yang mempunyai prinsip yaitu : isotonis 

dan dinamis seperti lari, jogging, bersepeda, berenang. 



17 
 

 

 

 

Intensitas olahraga yang baik antara 60-80% dari kapasitas aerobik atau 72- 

87% dari denyut nadi maksimal yang disebut zona latihan. Lamanya latihan 

berkisar antara 20-25 menit berada dalam zona latihan. Frekuensi latihan 

sebaiknya 3 kali/minggu dan paling baik 5 kali/minggu 

3) Edukasi Psikologis 

 
pemberian edukasi psikologis untuk penderita hipertensi meliputi : 

 
(1) Teknik Biofeedback 

 
Biofeedback adalah suatu teknik yang dipakai untuk menunjukkan pada subyek 

tanda-tanda mengenai keadaan tubuh yang secara sadar oleh subyek dianggap 

tidak normal. 

Penerapan biofeedback terutama dipakai untuk mengatasi gangguan somatik 

seperti nyeri kepala dan migrain juga untuk gangguan psikologis seperti 

kecemasan dan ketegangan. 

(2) Teknik Relaksasi 

 
Relaksasi adalah suatu prosedur atau teknik yang bertujuan untuk mengurangi 

ketegangan atau kecemasan dengan cara melatih penderita hipertensi untuk 

dapat belajar membuat otot-otot dalam tubuh menjadi rileks 

(3) Pendidikan Kesehatan (Penyuluhan) 

 
Tujuan Pendidikan kesehatan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan klien 

tentang penyakit hipertensi dan penatalaksanaannya sehingga klien dapat 

mempertahankan hidupnya dan mencegah komplikasi lebih lanjut 
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2.1.7.2 Terapi Medis 

 
Tujuan pengobatan hipertensi tidak hanya menurunkan tekanan darah saja 

tetapi juga mengurangi dan mencegah komplikasi akibat hipertensi agar penderita 

dapat bertambah kuat. Pengobatan hipertensi umumnya perlu dilakukan seumur 

hidup. 

Pengobatan standar yang dianjurkan oleh Komite Dokter Ahli Hipertensi 

menyimpulkan bahwa obat diuretika, penyekat beta, antagonis kalsium, atau 

penghambat ACE dapat digunakan sebagai obat tunggal pertama dengan 

memperhatikan keadaan penderita dan penyakit lain yang ada pada penderita. 

Pengobatannya meliputi : 

 
1) Obat pilihan pertama : diuretika, beta blocker, ca antagonis, ACE inhibitor 

 

2) Alternatif yang bisa diberikan : 

 
(1) Dosis obat pertam dinaikkan 

 
(2) Diganti jenis lain dari obat pilihan pertama 

 
(3) Ditambah obat ke-2 jenis lain, dapat berupa diuretic, beta blocker, 

ca antagonis, alpa blocker clonidine, reserphin, vasodilator 

3) Alternatif yang bias diberikan : 

 
(1) Obat ke-2 diganti 

 
(2) Ditambah obat ke-3 jenis lain 

 
4) Alternatif pemberian obatnya : 

 
(1) Ditambah obat ke-3 dan ke-4 
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(2) Re-evaluasi dan konsultasi 

 
(3) Follow up untuk mempertahankan terapi 

 
Untuk mempertahankan terapi jangka panjang memerlukan interaksi 

dan komunikasi ang baik antara pasien dan petugas kesehatan 

(perawat, dokter) dengan cara pemberian pendidikan kesehatan. 
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2.2 Konsep Lansia 

 
2.2.1 Pengertian Lansia 

 
Lansia (Lanjut Usia) adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang 

di mulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Sebagai mana di ketahui, 

ketika manusia mencapai usia dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan 

melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan tugas 

dan fungsi ini, dan memasuki selanjutnya, yaitu usia lanjut, kemudian mati. Bagi 

manusia yang normal, siapa orangnya, tentu telah siap menerima keadaan baru 

dalam setiap fase hidupnya dan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi 

lingkunganya (Darmojo, 2004 dalam Psychologymania, 2013). 

2.2.2 Batasan Umur Lansia 

 
Menurut pendapat berbagai ahli, batasan-batasan umur yang mencakup 

batasan umur lansia adalah sebagai berikut : 

2.2.2.1 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 

2 yang berbunyi “Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun 

keatas.” 

2.2.2.2 Menurut WHO, usia lanjut dibagi menjadi 4 kriteria yaitu : usia pertengahan 

(middle age) ialah 45-59 tahun, lanjut usia (elderly) ialah 60-74 tahun, lanjut 

usia tua (old) ialah 75-90 tahun, usia sangat tua (very old) ialah diatas 90 

tahun. 

2.2.2.3  Menurut Masdani (Psikolog UI) terdapat 4 fase yaitu : pertama (fase 

inventus) ialah 25-40 tahun, kedua (fase virilities) ialah 40-55 tahun, ketiga 
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(fase presenium) ialah 55-65 tahun, keempat (fase senium) ialah 65 hingga 

tutup usia. 

2.2.2.4  Menurut Setyonegoro masa lanjut usia : >65 tahun atau 70 tahun. Masa 

lanjut usia itu sendiri dibagi menjadi 3 batasan umur, yaitu : young old (70- 

75 tahun), old (75-80 tahun), very old ( >80 tahun). 

2.2.3 Klasifikasi Lansia 

 
Menurut DepKes RI (2013) klasifikasi lansia terdiri dari : 

 
2.2.3.1 Pra lansia yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun 

 
2.2.3.2 Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih 

 
2.2.3.3 Lansia resiko tinggi ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan 

masalah kesehatan 

2.2.3.4 Lansia potensial ialah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan 

kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa 

2.2.3.5  Lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, 

sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain 

2.2.4 Perubahan Pada Lansia 

 
Semakin bertambahnya umur manusia, terjadi proses penuaan secara 

degenerative yang akan berdampak pada perubahan-perubahan pada diri manusia, 

tidak hanya perubahan fisik, tetapi juga kognitif, perasaan, social, dan sexsual 

(Azizah, 2011). 
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2.2.4.1 Perubahan Fisik 

 
1) Sistem Indra 

 

Sistem pendengaran ; Prebiakusis (gangguan pada pendengaran) oleh 

karena hilangnya kemampuan (daya) pendengaran pada telinga dalam, 

terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi, suara yang tidak 

jelas, sulit dimengerti kata-kata, 50% terjadi pada usia diatas 60 tahun. 

2) Sistem Integumen 

 

Pada lansia kulit mengalami atropi, kendor, tidak elastis, kering dan 

berkerut. Kulit akan kekurangan cairan sehingga menjadi titpis dan 

berbercak. Kekeringan kulit disebabkan atropi glandula sebasea dan 

glandula sudoritera, timbul pigmen berwarna coklat pada kulit dikenal 

dengan liver spot. 

3) Sistem Muskuloskeletal 

 

Perubahan sistem muskuloskeletal pada lansia antara lain sebagai berikut : 

jaringan penghubung (kolagen dan elastin). Kolagen sebagai pendukung 

utama kulit, tendon, tulang, kartilago dan jaringan pengikat mengalami 

perubahan menjadi bentangan yang tidak teratur. 

4) Kartilago 

 

Jaringan kartilago pada persendian lunak dan mengalami granulasi dan 

akhirnya permukaan sendi menjadi rata, kemudian kemampuan kartilago 

untuk regenarasi berkurang dan degenerasi yang terjadi cenderung kearah 

progresif, konsekuensinya kartilago pada persendian menjadi rentan 

terhadap gesekan. 

5) Tulang 
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Berkurangnya kepadatan tulang setelah diobservasi adalah bagian dari 

penuaan fisiologi akan mengakibatkan osteoporosis lebih lanjut 

mengakibatkan nyeri, deformitas dan fraktur. 

6) Otot 

 

Perubahan struktur otot pada penuaan sangat berfariasi, penurunan jumlah 

dan ukuran serabut otot, peningkatan jaringan penghubung dan jaringan 

lemak pada otot mengakibatkan efek negatif. 

7) Sendi 

 

Pada lansia, jaringan ikat sekitar sendi seperti tendon, ligament, dan fasia 

mengalami penuaan elastisitas. 

8) Sistem Kardiovaskuler 

 

Massa jantung bertambah, ventrikel kiri mengalami hipertropi dan 

kemampuan peregangan jantung berkurang karena perubahan pada jaringan 

ikat dan penumpukan lipofusin dan jaringan konduksi berubah menjadi 

jaringan ikat. 

9) Sistem Respirasi 

 

Pada penuaan terjadi perubahan jaringan ikat paru, kapasitas total paru 

tetap, tetapi volume cadangan paru bertambah untuk mengompensasi 

kenaikan ruang paru, udara yang mengalir ke paru berkurang. Perubahan 

pada otot, kartilago dan sendi thorak mengakibatkan Gerakan pernafasan 

terganggu dan kemampuan peregangan thorak berkurang. 

10) Pencernaan dan Metabolisme 

 

Perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan, seperti penurunan produksi 

sebagai kemunduran fungsi yang nyata : 
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(1) Kehilangan gigi 

 
(2) Indra pengecap menurun 

 
(3) Rasa lapar menurun 

 
(4) Liver semakin mengecil dan menurunnya tempat penyimpanan, 

berkurangnya aliran darah 

11) Sistem Perkemihan 

 

Pada sistem perkemihan terjadi perubahan yang signifikan. Banyak fungsi 

yang mengalami kemunduran. Contoh : laju filtrasi, ekskresi, dan 

reabsorpsi oleh ginjal. 

12) Sistem Saraf 

 

Sistem susunan saraf mengalami perubahan anatomi dan atropi yang 

progresif pada serabut saraf lansia. Lansia mengalami penurunan 

koordinasi dan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

13) Sistem Reproduksi 

 

Perubahan sistem reproduksi lansia ditandai dengan adanya menciutnya 

ovary dan uterus. Terjadi atropi payudara. Pada laki-laki testis masih dapat 

memproduksi spermatozoa, meskipun adanya penurunan secara berangsur- 

angsur. 

2.2.4.2 Perubahan Kognitif 

 
1) Memory (Daya ingat) 

 

2) IQ (Intellegent Quocient) 

 

3) Kemampuan Belajar (Learning) 
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4) Kemampuan Pemahaman (Comprehension) 

 

5) Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

 

6) Pengambilan Keputusan (Decission Making) 

 

7) Kebijaksanaan (Wisdom) 

 

8) Kinerja (Performance) 

 

9) Motivasi 

 
2.2.4.3 Perubahan Mental 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental : 

 
1) Perubahan fisik, khususnya organ perasa 

 

2) Kesehatan Umum 

 

3) Tingkat Pendidikan 

 

4) Keturunan 

 

5) Lingkungan 

 

6) Gngguan saraf panca indra, timbul kebutaan dan ketulian 

 

7) Gangguan konsep diri akibat kehilangan jabatan 

 

8) Rangkaian dari kehilangan, yaitu kehilangan hubungan dengan teman dan 

keluarga 

9) Hilangya kekuatan dan ketegapan fisik, perubahan terhadap gambaran diri, 

perubahan konsep diri 

2.2.4.4 Perubahan Spiritual 

 
Agama atau kepercayaan makin terintegrasi dalam kehidupannya, lansia 

makin matur dalam kehidupan keagamaannya, hal ini terlihat dalam berfikir 

dan bertindak dalam sehari-hari. 
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2.3 Konsep Dasar Asuhan Keperawatan 

 
2.3.1 Pengkajian 

 
Pengkajian adalah tahapan dimana seorang perawat mengambil informasi 

secara terus menerus terhadap anggota keluarga yang dibinanya. Pengkajian adalah 

tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses pengumpulan data 

yang sistematis dari berbagai sumber untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi 

status kesehatan klien (Basuki, 2017). 

2.3.1.1 Identitas 

 
1) Umur dan jenis kelamin 

 

Penderita hipertensi lebih banyak pria dibandingkan dengan wanita. 

Namun, pada usia 55-64 tahun, resikonya menjadi hampir sama besar 

antara pria dan wanita. Bahkan ketika usia 65 tahun, jumlah penderita 

hipertensi pada wanita justru lebih banyak dibandingkan pria (Basuki, 

2017). 

2) Pendidikan 

 

Penderita hipertensi secara umum lebih banyak pada kalangan yang 

berpendidikan SMA, Diploma, dan Sarjana. Hal itu karena tingkat 

pendidikan yang tinggi dan gaya yang mewah sehingga sering 

mengkonsumsi makanan yang berpengaruh pada hipertensi (Basuki, 2017). 

3) Pekerjaan dan Penghasilan 

 

Pekerjaan sebelum pensiun bekerja perlu dikaji. Tidak semua pekerjaan 

apalagi yang bukan pegawai akan dapat uang pensiunan. Juga dapat 

mempengaruhi tingkat stress dan depresi (semakin rendah uang pensiunan 
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yang diterima maka semakin tinggi tingkat stress dan depresi tersebut). 

Sehingga akan menyebabkan peningkatan tekanan darah (Basuki, 2017). 

2.3.1.2 Riwayat Kesehatan 

 
1) Keluhan Utama 

 

Keluhan utama adalah keluhan yang paling dirasakan klien pada saat ini. 

Biasanya klien dengan penyakit hipertensi mengeluh nyeri kepala atau rasa 

berat di tengkuk (Basuki, 2017). 

2) Status Kesehatan Sekarang 

 

Biasanya klien hipertensi pada saat melakukan aktivitas mendapat serangan 

nyeri kepala, mual sampai muntah, sesak nafas, pandangan menjadi kabur 

(Basuki, 2017). 

3) Riwayat Kesehatan Dahulu 

 
Riwayat penyakit dahulu yang perlu dikaji pada lansia dengan hipertensi 

antara lain tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner ataupun stroke 

dan penyakit ginjal (Basuki, 2017). 

4) Riwayat Kesehatan Keluarga 

 

Tanyakan pada keluarga klien penderita hipertensi apakah ada anggota 

keluarga yang menderita hipertensi, penyakit jantung, diabetes melitus, 

stroke (Basuki, 2017). 

5) Riwayat Psikososial 

 

(1) Persepsi, harapan klien dan keluarga 
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Klien dan keluarga biasanya mengalami kesulitan untuk memecahkan 

masalah karena gangguan proses berpikir dan bicara tidak teratur 

(Basuki, 2017). 

(2) Pola interaksi sosial dan komunikasi 

 
Adanya perubahan dan peran karena klien mudah lelah dan nyeri 

kepala yang hilang timbul (Basuki, 2017) 

(3) Pola pertahanan 

 
Adanya dukungan dari keluarga untuk klien penderita hipertensi 

(Basuki, 2017). 

(4) Pola nilai dan kepercayaan 

 
Klien biasanya jarang melakukan ibadah karena perilaku yang tidak 

stabil, sesak nafas, nyeri kepala, dan kelemahan pada salah satu isi 

tubunya (Basuki, 2017). 

(5) Pengkajian konsep diri (Basuki, 2017) : 

(1)) Ideal diri 

(2)) Harga diri 

 
(3)) Gambaran diri 

 
(4)) Identitas diri 

 
6) Genogram 

 

Pada genogram keluarga meliputi tiga generasi, yaitu : kakek, orang tua, 

anak, saudara kandung, tante, paman, sepupu yang pertama 
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Laki-laki diletakkan pada sebelah kiri dengan tanda kotak dan perempuan 

disebelah kanan dengan tanda lingkaran (Basuki, 2017). 

2.3.1.3 Pemeriksaan Fisik Head To Toe 

 
1) Keadaan Umum 

 

Pada klien hipertensi biasanya mengalami kelelahan saat selesai 

beraktivitas dan jika tekanan darah naik/kambuh, biasanya mempunyai 

berat badan berlebih/obesitas, bentuk badan seperti buah pir dan tidak ada 

perubahan nafsu makan. Tidak demam dan tidak mengalami keringat di 

malam hari. Lansia dengan hipertensi biasanya mengalami kesulitan tidur 

di malam hari. Tidak pilek dan infeksi (Muhammad Yusuf, 2018). 

2) Integumen 

 

Pada lansia dengan hipertensi mengalami perubahan pigmentasi, terjadi 

perubahan tekstur kulit, rambut berwarna putih, kuku menjadi lebih tebal 

dan keras. Tidak mengalami lesi, pruritas, sering memar dan pemanjanan 

lama terhadap matahari (Muhammad Yusuf, 2018). 

3) Hemopoietik 

 

Pada klien dengan hipertensi tidak mengalami perdarahan/memar 

abdnormal, tidak mengalami pembengkakan kelenjar limfa, tidak anemia 

dan tidak ada riwayat tranfusi darah. 

4) Kepala 

 

Pada klien degan hipertensi mengalami sakit pada kepala, karena darah 

mengalir lebih cepat di dalam pembuluh darah di kepala sehingga kerja dari 

otak untuk memenuhi kebutuhan oksigen juga lebih besar sehingga akibat 
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yang ditimbulkan adalah nyeri atau sakit kepala, tidak terdapat trauma pada 

masa lalu (Muhammad Yusuf, 2018). 

5) Mata 

 

Pada lansia dengan hipertensi mengalami perubahan pada penglihatannya, 

dan ditemukan adanya pandangan kabur atau ganda karena otot siliaris pada 

mata akan melemah akibat tekanan intraokuler, otot ini akan merangsang 

daya akomodasi pada lensa sehingga letak bayangan tidak bisa sampai ke 

dalam titik buta retina sehingga bayangan tidak jelas pada saat 

diproyeksikan. Tidak ada nyeri, air mata berlebih pruritis, bengkak di 

sekitar mata, diplobia dan foto pobia (Muhammad Yusuf, 2018). 

6) Telinga 

 

Pada lansia secara umum akan mengalami perubahan ketajaman 

pendengaran, pada lansia hipertensi terjadi sensivitas pendengaran terutama 

bunyi suara atau nada-nada yang tinggi. Tidak ada tinitus, vertigo, alat-alat 

protesa, riwayat infeksi. (Muhammad Yusuf, 2018). 

7) Hidung dan Sinus 

 

Pada klien dengan hipertensi biasanya mengalami epistaksis (perdarahan 

pada hidung), mimisan atau epistaksis terjadi karena lesi lokal di hidung 

yang menyebabkan pembuluh darah, sementara hipertensi hanyalah faktor 

pemberat dari epistaksis itu sendiri. Hipertensi berat dapat menyebabkan 

epistaksis massif, biasanya dibagian posterior hidung dengan tekanan di 

atas konka media. Dapat disertai pusing, kepala seperti ditusuk-tusuk. Tidak 

terjadi rinorea, rabas, obstruksi, mendengkur, nyeri pada sinus, alergi, 
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riwayat infeksi dan penilaian diri kemampuan olfaktori (Muhammad Yusuf, 

2018). 

8) Mulut dan Tenggorokan 

 

Pada lansia dengan hipertensi ditemukan stomatitis atau peradangan, 

kesulitan menelan dan kesulitan mengunyah makanan. Tidak mengalami 

sakit tenggorokan, tidak ada lesi, tidak serak, tidak ada perubahan suara, 

tidak terdapat alat-alat protesa, tidak ada riwayat infeksi (Muhammad 

Yusuf, 2018). 

9) Leher 

 

Pada klien dengan hipertensi didapatkan kekakuan pada leher dan nyeri 

pada tengkuk. Kekakuan pada leher disebabkan karena pembuluh darah 

yang ada di sekitar menjadi menyempit dengan berkala sehingga leher akan 

mengalami pengerutan baik oleh otot leher ataupun pembuluh darahnya. 

Tidak terdapat benjolan/masa, kekakuan pada leher dapat menyebabkan 

keterbatasan gerak jika tekanan darah kambuh (Muhammad Yusuf, 2018). 

10) Payudara 

 

Pada lansia secara umum terjadi perubahan pada putting susu, tidak ada 

benjolan/masa, tidak ada nyeri tekan, tidak keluar cairandari putting susu 

dan lansia tidak pernah memeriksa payudaranya sendiri. 

11) Pernafasan 

 

Pada lansia secara umum ditemukan mengi oleh jalan nafas yang sempit 

pada titik dimana dinding yang berlawanan bersentuhan, ronkhi atau bunyi 

gemuruh terdengar lebih jelas pada saat ekspirasi. Pada klien hipertensi 
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tidak ditemukan batuk, sesak nafas, hemopteses, sputum, asma/alergi 

pernafasan (Muhammad Yusuf, 2018). 

12) Kardiovaskuler 

 

Pada lansia secara umum dan penderita hipertensi biasanya mengalami 

dispnea pada aktifitas. Tidak ditemukan nyeri dada, palpitasi, sesak nafas, 

dispnea noktural paroksimal, ortopnea, murmur, edema, varises, kaki 

timpang, paresthesia dan perubahan warna kaki (Muhammad Yusuf, 2018). 

13) Gastrointestinal 

 

Pada lansia mengalami perubahan nafsu makan pada saat hipertensi 

kambuh. Tidak ditemukan data disfagia, tidak dapat mencerna, nyeri pada 

ulu hati, mual/muntah, hematemesis, intoleran dengan makanan, ulkus, 

nyeri, ikterik, benjolan/massa, diare, konstipasi, melena, hemoroid, 

perdarahan rectum dan pola defekasi biasanya (Muhammad Yusuf, 2018). 

14) Perkemihan 

 

Pada lansia secara umum sering mengalami inkontinensia urin dan nokturia. 

Frekuensi urin mengalami perubahan. Pada lansia dengan hipertensi yang 

mendapat terapi diuretik mengatakan sering BAK. Tidak ditemukan data 

disuria, menetes, hematuria, poliuria, oliguria, nyeri saat berkemih, batu, 

infeksi (Muhammad Yusuf, 2018). 

15) Genito Reproduksi Pria 

 

Pada pemeriksaan genito reproduksi pria lansia hipertensi tidak ditemukan 

lesi, rabas, nyeri testikuler, massa testikuler, masalah prostat, penyakit 

kelamin, perubahan hasrat seksual, impotensi dan masalah aktivitas 

seksual. 
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16) Genito Reproduksi Wanita 

 

Pada pemeriksaan genito reproduksi wanita lansia hipertensi tidak 

ditemukan data lesi, rabas, perdarahan pasca senggama, nyeri pelvic, 

penyakit kelamin, infeksi, masalah aktifitas seksual. Kaji riwayat 

menstruasi dan riwayat menopause. 

17) Muskuloskeletal 

 

Pada lansia secara umum mengalami nyeri pada persendian, kram, 

kelemahan otot, nyeri punggung, masalah cara berjalan dan tidak olahraga. 

Pada lansia dengan hipertensi ditemukan data kekakuan pada tengkuk leher. 

Tidak ditemukan data pembengkakan sendi, deformitas, spasme, protesa 

(Muhammad Yusuf, 2018). 

18) Sistem Saraf Pusat 

 

Pada lansia dengan hipertensi didapatkan data sakit pada kepala. Tidak 

ditemukan data kejang, serangan jantung, paralisis, paresis, masalah 

koordinasi, tic/tremor/spasme, parastesia, cedera kepala, masalah memori 

(Muhammad Yusuf, 2018). 

19) Sistem Endokrin 

 

Pada lansia secara umum mengalami pigmentasi kulit/tekstur, perubahan 

warna rambut menjadi putih, menjadi tipis dan sering rontok, intoleran 

terhadap panas. Tidak ditemukan data goiter, polifagia, polidipsi dan 

poliuria (Muhammad Yusuf, 2018). 

2.3.2 Diagnosa Keperawatan 

 
2.3.2.1 Nyeri akut b.d peningkatan tekanan vaskuler serebral 



34 
 

 

 

 

2.3.2.2 Defisit pengetahuan b.d kurang informasi 

 
2.3.2.3 Ganguuan pola tidur b.d hambatan lingkungan 

 
2.3.2.4 Intoleran aktivitas b.d ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2 

 

(Ardiansyah, Muhammad, 2012) 

 
2.3.3 Intervensi Keperawatan 

 
2.3.3.1 Nyeri Akut b.d peningkatan tekanan vaskuler serebral 

 
Tabel 2.1. Nyeri akut berhubungan dengan tekanan vaskuler serebral 

 
 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan/Kriteria 

Hasil 

Rencana 

Tindakan 

Keperawatan 

Rasional 

Nyeri Akut b.d 

peningkatan 

tekanan vaskuler 

serebral 

Tujuan  : Setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan 

selama 3x24  jam 

diharapkan  klien 

sudah    tidak 

merasakan 

nyeri/nyeri teratasi 

dengan 

Kriteria Hasil : 

K : Klien dapat 

mengetahui 

penyebab nyeri 

yang dialami 

A : Klien mengerti 

cara mengontrol 

nyerinya 

1. Jelaskan kepada 

klien tentang 

penyebab nyeri 

yang dialami klien 

2. Anjurkan 

kepada klien cara 

mengontrol 

nyerinya 

3. Ajarkan kepada 

klien teknik 

distraksi relaksasi 

4. Observasi nyeri 

pada tengkuk 

klien, KU klien, 

pertahankan klien 

untuk tirah baring 

terlebih dahulu 

1. Untuk 

menambah 

pengetahuan 

klien tentang 

penyebab nyeri 

yang di alami 

2. Agar klien 

bisa dan tidak 

kesusahan saat 

nyerinya datang 

3. Teknik 

distraksi 

relaksasi 

membantu klien 

untuk 

mengurangi 

rasa nyeri 
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 P : Klien dapat 5. Pemberian obat 4. Untuk 

mendemonstrasikan analgesik sesuai mengetahui 

teknik distraksi indikasi skala nyeri yang 

relaksasi  dirasakan klien 

P :  5. Untuk 

- Nyeri berkurang  menunjang 

dengan skala nyeri  proses 

2  penyembuhan 

- Tidak merasakan  klien 

nyeri di tekuk   

- Klien terlihat baik   

dan tidurnya   

nyenyak   

 

 

 

2.3.3.2 Defisit Pengetahuan b.d kurang informasi 

 
Tabel 2.2. Defisit Pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

 
 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan/Kriteria 

Hasil 

Rencana Tindakan 

Keperawatan 

Rasional 

Defisit Setelah dilakukan 1. Jelaskan kepada 1. Untuk 

Pengetahuan b.d tindakan klien tentang menambah 

Kurang kepeawatan selama penyebab pengetahuan 

Informasi 3x24 jam hipertensi dan klien tentang 

 diharapkan defisit penatalaksanannya penyakit 

 pengetahuan pada 2. Anjurkan hipertensi 

 klien teratasi kepada klien untuk 2. Untuk 

 dengan menjelaskan memahami 

 Kriteria Hasil : kembali tentang tingkat 

  hipertensi dan pengetahuan 

  penatalaksanannya klien 
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 K :  Klien 

mengetahui 

penyebab hipertensi 

A : Klien mampu 

menjelaskan 

kembali apa yang 

telah  dijelaskan 

oleh perawat 

P : Klien mampu 

mendemonstrasikan 

cara mencegah 

hipertensi 

P : 

- Klien mengerti 

tentang hipertensi 

- Klien     tidak 

bingung        ketika 

ditanya tentang 

penykitnya 

3. Ajarkan kepada 

klien cara 

mencegah 

hipertensi 

4. Kaji tingkat 

pengetahuan klien 

tentang hipertensi 

3. Agar klien 

mengetahui 

tentang 

pencegahan 

hipertensi 

4. Agar perawat 

tau tingkat 

pengetahuan 

klien 

 

 

 

2.3.3.3 Gangguan pola tidur b.d hambatan lingkungan 

 
Tabel 2.3 Gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan 

 
 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan/Kriteria 

Hasil 

Rencana 

Tindakan 

Keperawatan 

Rasional 

Gangguan Pola Setelah dilakukan 1. Jelaskan 1. Untuk 

Tidur b.d tindakan kepada klien menambah 

 keperawatan tentang tidur yang pengetahuan 

 selama 2x24 jam adekuat klien 
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 diharapkan pola 

tidur klien teratasi 

dengan 

Kriteria Hasil : 

K : Klien mampu 

menjelaskan tidur 

yang adekuat 

A : Klien 

melaporkan dapat 

tidur pada batas 

normal 

P : Klien dapat 

mendemonstrasikan 

cara tidur yang 

adekuat 

P : - Tidak lemas 

- Tidak lesu 

-  Klien terlihat 

segar 

2. Anjurkan klien 

untuk tidur dalam 

batas 

normal/perubahan 

jam tidur 

3. Ajarkan klien 

tentang cara tidur 

yang baik dan 

adekuat 

4. Latih klien 

sebelum tidur 

BAK terlebih 

dahulu 

2. Untuk 

mempermudah 

klien dalam 

tidurnya 

3. Agar klien 

dapat mengubah 

jam tidur yang 

baik 

4. Agar tidak 

menganggu saat 

tidur 

 

 

 

2.3.3.4 Intoleran Aktivitas b.d ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2 

 
Tabel 2.4 Intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai 

dan kebutuhan O2 

 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan/Kriteria 

Hasil 

Rencana 

Tindakan 

Keperawatan 

Rasional 

Intoleran Aktivitas 

b.d 

ketidakseimbangan 

Tujuan : Setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan 

1. Jelaskan 

kepada klien 

tentang 

1. Untuk 

menambah 

pengetahuan 
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antara suplai dan 

kebutuhan O2 

selama 2x24  jam 

diharapkan 

aktivitas  klien 

terpenuhi dengan 

Kriteria Hasil : 

K : Klien dapat 

mengetahui 

penyebab   dari 

intoleran aktivitas 

yang dialami 

A : Klien dapat 

melaporkan 

peningkatan dalam 

toleransi aktivitas 

P : Klien dapat 

mendemonstrasikan 

dalam aktivitas 

yang diinginkan 

P : - Klien dapat 

beraktivitas seperti 

semula 

-  TTV dalam 

batas normal : 

TD : 140/90 mmHg 

N : 60-100x/ menit 

RR : 16-20x/menit 

S : 36,1-37,2℃ 

penyebab dari 

intoleran 

aktivitas 

2. Anjurkan 

kepada klien 

untuk 

penggunaan alat 

bantu 

3. Ajarkan 

kepada klien 

untuk memilih 

aktivitas yang 

diinginkan 

4. Observasi 

intoleransi 

aktivitas  klien 

menggunakan 

parameter   dan 

obervasi 

kesiapan untuk 

meningkatkan 

aktivitas  pada 

klien 

klien tentang 

penyebab 

intoleran 

aktivitas 

2. Agar dapat 

memudahkan 

klien dalam 

peningkatan 

toleransi 

aktivitas 

3. Agar klien 

memiliki 

kemajuan 

aktivitas  dan 

mencegah 

kelemahan 
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2.3.4 Implementasi Keperawatan 

 
2.3.4.1 Pada diagnosa nyeri akut berhubungan dengan peningkatan vaskuler 

serebral dilakukan tindakan sebanyak 3x kunjungan seperti : 

(1) Menjelaskan kepada klien tentang penyebab nyeri yang di alami 

 

(2) Menganjurkan kepada klien cara mengontrol nyerinya 

 

(3) Mengajarkan kepada klien teknik distraksi relaksasi 

 

(4) Mengobservasi skala nyeri dan TTV 

 

(5) Melakukan kolaborasi pemberian analgetik dengan tim medis lain 

 
2.3.4.2 Pada diagnosa defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

dilakukan tindakan sebanyak 3x kunjungan seperti : 

(1) Menjelaskan kepada klien tentang penyebab hipertensi dan 

penatalaksanaan hipertensi 

(2) Menganjurkan kepada klien untuk menjelaskan kembali tentang 

hipertensi dan penatalaksanannya 

(3) Mengajarkan kepada klien cara mencegah hipertensi 

(4) Mengkaji tingkat pengetahuan klien tentang hipertensi 

 
2.3.4.3 Pada diagnosa gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan 

lingkungan dilakukan tindakan sebanyak 2x kunjungan seperti : 

(1) Menjelaskan kepada klien tentang tidur yang adekuat 

 
(2) Menganjurkan klien untuk tidur dalam batas normal/perubahan jam tidur 

 
(3) Mengajarkan klien tentang cara tidur yang baik dan adekuat 

 
(4) Melatih klien sebelum tidur BAK terlebih dahulu 

 
2.3.4.4 Pada diagnosa intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan 

antara suplai dan kebutuhan O2 dilakukan tindakan sebanyak 2x kunjungan seperti: 
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(1) Menjelaskan kepada klien tentang penyebab dari intoleran aktivitas 

 
(2) Menganjurkan kepada klien untuk penggunaan alat bantu 

 
(3) Mengajarkan kepada klien untuk memilih aktivitas yang diinginkan 

 
(4) Mengobservasi intoleransi aktivitas klien menggunakan parameter dan 

obervasi kesiapan untuk meningkatkan aktivitas pada klien 

2.3.5 Evaluasi Keperawatan 

 
Evaluasi keperawatan adalah tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan 

yang berguna untuk menilai apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah 

dilakukan tercapai (Dinarti dan Mulyani, 2017). 
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2.4 Kerangka Masalah 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Masalah Pada Lansia Dengan Diagnosa Medis Hipertensi 
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BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

 
Untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada klien dengan Hipertensi, maka penulis menyajikan suatu kasus yang penulis 

amati mulai tanggal 07 Maret 2021 Sampai 12 Maret 2021 Dengan data pengkajian 

pada tanggal 07 Maret 2021 pukul 10.00. Anamnese diperoleh dari klien dan 

keluarga sebagai berikut : 

3.1 Pengkajian 

 
3.1.1 Identitas 

 

Klien adalah seorang lansia bernama Ny H, umur 70 Tahun, jenis kelamin 

perempuan, agama islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan pedagang, 

alamat Jln Kombes Pol M Duryat RT 2 RW 1 Balong Sidoarjo. 

3.1.2 Riwayat Kesehatan Saat Ini 

 

Klien mengatakan mempunyai riwayat penyakit diabetes, kolesterol, darah 

tinggi, klien mengatakan mengeluh sakit kepala, seperti tertindih beban berat 

dengan skala nyeri 5, nyeri datang saat bangun tidur, klien mengatakan tau tentang 

hipertensi, tetapi tidak tahu tentang penatalaksanannya dan klien sering 

mengkonsumsi kopi 1 hari 1 kali di pagi hari dan klien tampak bingung ketika 

ditanya. 

3.1.3 Riwayat Kesehatan Dahulu 

 

Klien mengatakan tidak ada trauma kecelakaan/luka, tidak pernah di rawat di 

rumah sakit dan klien  tidak pernah operasi. 
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3.1.4 Riwayat Keluarga 

Genogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan Gambar : 

 

: Laki-laki 

 

: Perempuan 

 

: Klien 

 

: Meninggal 

 

: Keluar dari rumah 
 

Gambar 3.1 Silsilah Keluarga Lansia Ny H Dengan Diagnosa Medis Hipertensi 
 

Ibu klien memiliki riwayat penyakit hipertensi, bapak klien memiliki riwayat 

penyakit diabetes melitus yang menurun pada klien. Dan klien memiliki riwayat 

penyakit, hipertensi, diabetes melitus dan kolesterol. 

3.1.5 Riwayat Pekerjaan 

 

Klien mengatakan pekerjaan dahulu karyawan pabrik dan pekerjaan sekarang 

pedagang, klien mendapatkan sumber pendapatan dari berdagang. 
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3.1.6 Riwayat Lingkungan Hidup 

 
Klien tinggal bersama anak, dan cucunya. Jenis bangunan yang ditempati 

adalah bangunan permanen dengan luas bangunan 32x6 M2. Semua orang dirumah 

tersebut mempunyai kamar sendiri-sendiri. Untuk kamar mandi tersedia jamban 

duduk, keset antislip didepan kamar mandi, tidak tersedia sandal antislip bagi 

lansia. Lantai kamar mandi terbuat dari ubin. 

3.1.7 Riwayat Rekreasi 

 
Klien mengatakan memiliki hobby bernyanyi, mengikuti organisasi PKK, 

dan biasanya klien sering megunjungi cucunya. 

3.1.8 Sumber/Sistem Pendukung 

 

Klien mengatakan periksa ke dokter praktik dekat rumahnya sebelum adanya 

pandemi, setelah terjadinya pandemi klien mengatakan tidak pernah periksa sama 

sekali. 

3.1.9 Obat-obatan 

 

Nama obat amlodipine dengan dosis 5 mg yang berfungsi untuk menurunkan 

tekanan darah. Klien tidak mempunyai alergi pada obat-obatan, makanan, kontak 

substansi, dan faktor-faktor ingkungan. 

3.1.10 Nutrisi 

 

Klien mengatakan tidak melakukan diet dan tidak ada pembatasan makanan 

dan minuman, klien mengalami penurunan berat badan 1 bulan yang lalu 72kg dan 

bulan ini berat badan menjadi 71kg, klien makan sendiri dengan frekuensi 1 porsi 

3x sehari dengan jenis makanan yang banyak mengandung garam dan gula, klien 
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tidak ada masalah yang mempengaruhi masukan makanan dari segi pendapatan 

yang tidak adekuat ataupun masalah lainnya. 

3.1.11 Tinjauan Sistem 

 

3.1.11.1 Keadaan Umum 

 

Klien merasa lelah jika pusing akibat dari adanya peningkatan tekanan 

darahnya, klien mengatakan adanya perubahan berat badan, 1 bulan yang lalu berat 

badannya 72 kg dan berat badan saat ini 71 kg dan klien mengatakan kalau tidur 

malam tidak nyenyak karena kepalanya sakit, klien tidak ngos-ngosan saat 

melakukan akivitas dan dada tidak berdebar-debar saat beraktivitas. 

3.1.11.2 Sistem Integumen 

 

Klien mengalami perubahan rambut beruban, gampang rontok, tipis, klien 

mengalami perubahan kukunya menjadi tebal, lebih gelap dan perubahan kulitnya 

menjadi keriput dan kering. Suhu tubuh klien 36.7°C 

3.1.11.3 Hemopietik 

 

Pada pemeriksaan hemopietik tidak ada perdarahan/memar pada abdomen, 

tidak ada pembengkakan kelenjar limfa, dan klien tidak anemia. Klien mengatakan 

tidak memiliki riwayat transfusi darah. 

3.1.11.4 Kepala 

 

Klien mengatakan sakit kepala, seperti tertindih beban berat, dengan skala 

nyeri 5. 
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3.1.11.5 Mata 

 

Terjadi perubahan penglihatan klien tidak bisa melihat jarak jauh, klien tidak 

menggunakan kaca mata, tidak terjadi air mata berlebihan, tidak terjadi gatal di area 

mata, tidak terjadi bengkak sekitar mata, klien mengatakan tidak bisa membaca 

tulisan kecil-kecil, tidak foto pobia. Tidak terjadi nyeri pada area mata dan tidak 

ada lingkaran hitam pada mata. 

3.1.11.6 Telinga 

 

Klien mengatakan ketika dipanggil orang terkadang tidak langsung dengar 

dan klien mengatakan berisik ketika mendengar dengan nada tinggi. 

3.1.11.7 Hidung dan Sinus 

 

Pada pemeriksaan hidung tidak terjadi rinorea (pilek), tidak mengalami 

epistaksis, tidak terjadi penyepitan pada pernafasan. Tidak mendengkur, tidak 

terjadi nyeri, dan tidak memiliki alergi. 

3.1.11.8 Mulut dan Tenggorokan 

 

Pada pemeriksaan mulut ditemukan membrane mukosa kering, tidak ada lesi, 

tidak ada gigi palsu, tidak terdapat alat protesa, tidak ada Riwayat infeksi dan tidak 

terjadi perubahan suara pada klien. Klien mengatakan menggosok giginya setiap 

hari secara rutin dan tidak ada masalah dalam kebiasaan membersihkan gigi 

palsunya. 

3.1.11.9 Leher 

 

Terjadi kekakuan tetapi tidak mengalami keterbatasan gerak, tidak terjadi 

nyeri tekan dan tidak terdapat benjolan. 
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3.1.11.10 Payudara 

 

Pada payudara terjadi pengenduran, tidak ada cairan yang keluar dari putting 

susu dan mengalami perubahan pada putting susu. Pada payudara tidak mengalami 

nyeri tekan dan tidak terdapat benjolan. 

3.1.11.11 Pernafasan 

 

Klien tidak batuk, tidak sesak dan tidak ada sputum. Tidak terjadi 

heomopteses (batuk berdarah) tidak terjadi mengi dan tidak memiliki asma/alergi 

pada pernafasan. Tingkat pernafasan klien 20x/menit. 

3.1.11.12 Kardiovaskuler 

 

Klien tidak terjadi ortopnea (bernafas tidak nyaman saat berbaring), tidak 

terjadi perubahan warna pada kaki, tidak terjadi varises, dan tidak terjadi 

kesemutan. Pada sistem kardiovaskuler tidak terjadi nyeri pada dada, tidak 

mengalami edema. Pada sistem kardiovaskuler tidak terdapat bunyi jantung 

tambahan. Tekanan darah klien 150/100 mmHg dan Nadi klien 89x/menit. 

3.1.11.13 Gastro Intestinal 

 

Klien tidak mengalami nyeri ulu hati, tidak terjadi mual/muntah, tidak terjadi 

Hematemeis (Muntah darah), tidak mengalammi diare, tidak mengalami konstipasi, 

tidak terjadi melena, tidak mengalami Hemoroid (Wasir), tidak mengalami 

perdarahan rectum dan tidak mengalami perubahan nafsu makan. 

3.1.11.14 Perkemihan 

 

Pada sistem perkemihan klien mengatakan sering kencing di malam hari dan 

klien mengatakan sering tiba-tiba kencing di celana dalamnya. 
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3.1.11.15 Genito Reproduksi Wanita 

 

Pada sistem genito reproduksi wanita tidak ada lesi, tidak terjadi rabas, tidak 

ada perdarahan pasca senggama dan nyeri pelvis. Klien tidak memiliki penyakit 

kelamin dan tidak terjadi infeksi. 

3.1.11.16 Muskuloskeletal 

 

Klien mengatakan sering nyeri pada sendinya dan kram pada ibu jari tangan 

kanannya dan mengatakan sering nyeri pada punggungnya, tidak tahu apa penyebab 

nyeri tersebut. Klien memijat jari tersebut hingga kram menjadi berkurang dan 

minum jamu tradisional untuk mengurangi nyeri pada punggungnya. 

3.1.11.17 Sistem Saraf Pusat 

 

Klien mengatakan kepalanya sakit seperti tertindih beban berat, skala nyeri 5. 

Jam tidur klien pada malam hari ketika hipertensi kambuh menjadi 3 jam saja, dan 

pada siang hari klien tidur selama 2 jam. 

3.1.11.18 Sistem Endokrin 

 

Kulit klien menjadi tipis, kering dan rambut klien menjadi putih, tipis, sering 

rontok. 
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3.1.12 Pengkajian Fungsional Klien 

 

3.1.12.1 Pengkajian Fungsional Klien dengan menggunakan Indeks Katz 

Tabel 3.1 Indeks Katz Pada Ny H Dengan Dagnosa Medis Hipertensi 

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 diatas. 

C Mandiri, kecuali mandi dan satu lagi 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. 

G Ketergantungan untuk semua fungsi. 

H Lain-lain : ketergantungan pada sedikitnya dua fungsi tetapi tidak 

 

diklarifikasikan sebagai C, D A atau F. 

 
 

Pada pengkajian fungsional klien pada Ny H dengan diagnosa medis hipertensi 

memiliki skore A yang artinya klien tersebut mandiri dalam makan, kontinensia 

(BAK/BAB), menggunakan pakaian, pergi ke toilet, berpindah dan mandi. 
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3.1.12.2 Pengkajian Dengan Mnggunakan Barthel Indeks 

 

Tabel 3.2 Barthel Indeks Pada Ny H Dengan Diagnosa Medis Hipertensi 

 

NO. KRITERIA DENGAN 

BANTUAN 

MANDIRI SKORE 

1 Makan 5 10 10 

2 Minum 5 10 10 

3 Berpindah dari kursi 

rodake 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 5 

9 Mengenakan 

pakaian 

5 10 10 

10 Kontrol Bowel 

(BAB) 

5 10 10 

11 Kontrol Bledder 

(BAK) 

5 10 10 

12 Olahraga atau 

latihan 

5 10 10 

13 Rekreasi  atau 

pemantapan waktu 

luang 

5 10 10 

 Jumlah   125 

 
Barthel indeks pada Ny H dengan diagnosa medis hipertensi menunjukkan hasil 

125 yang artinya ketergantungan sebagian. 
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3.1.12.3 Pengkajian Dengan Menggunakan SPMSQ 

Tabel 3.3 Pengkajian Status Mental Klien Hipertensi 

BENAR SALAH NO. PERTANYAAN 

√  01 Tanggal berapa hari ini? 

Klien mengatakan 

sekarang tanggal 7 

√  02 Hari apa sekarang? Klien 

mengatakan sekarang hari 

mingu 

√  03 Apa nama tempat ini? 

Klien mengatakan ini 

rumah 

√  04 Dimana alamat anda? 

Klien mengatakan Kombes 

Pol M Duryat Gg 1, Rt 2 

Rw 1 Balong 

√  05 Berapa umur anda? Klien 

mengatakan umurnya 

adalah 70 tahun. 

√  06 Kapan anda lahir? Klien 

mengatakan lahir tahun 
1951 

√  07 Siapa presiden Indonesia 

sekarang? Klien 

mengatakan Jokowi 

 √ 08 Siapa presiden Indonesia 

sebelumnya? Klien 

mengatakan lupa Namanya 

√  09 Siapa nama ibu anda? 

Klien mengatakan Maryam 

√  10 Kurangi 3 dari 20 dan tetap 

pengurangan 3 dari setiap 

angka baru, semua secara 

menurun. 

klien bisa mengurani 3 dari 

angka deloken 
 Jumlah  Benar 9, salah 1 

 
Pada pengkajian status mental gerontik pada Ny H dengan diagnosa medis 

hipertensi memiliki hasil salah 1 yang artinya fungsi intelektual pada kilen utuh 
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3.2 Diagnosa Keperawatan : 
 

1. Nyeri Akut b.d Peningkatan Tekanan Serebral 
 

2. Defisit Pengetahuan b.d Kurang Informasi 
 

3.2.1 Analisa Data 

Tabel 3.4 Analisa Data Ny H Pada Diagnosa Medis Hipertensi 
 

NO. DATA ETIOLOGI MASALAH 

KEPERAWATAN 

1. DS : Klien mengatakan 

sering sakit/nyeri 

kepala karena danya 

peningkatan tekanan 

serebral, nyeri 

seperti tertindih 

beban berat, di 

kepala bagian 

belakang dengan 

skala nyeri 5, nyeri 

dirasakan saat 

bangun tidur 

DO : - Wajah klien 

tampak 

menyeringai 

- TTV : 

TD : 150/100 mmHg 

N : 89x/menit 

RR : 20x/menit 

S : 36,7°C 

Peningkatan Tekanan 

Serebral 

Nyeri Akut 
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2. DS : Klien mengatakan 

tahu tentang 

hipertensi tetapi 

tidak tahu 

penatalaksananannya 

dan klien sering 

mengkonsumsi kopi 

1 hari 1 kali di pagi 

hari 

DO : - Klien menjadi 

bingung ketika 

ditanya tentang 

penatalaksanaannya 

Kurang Informasi Defisit 

Pengetahuan 
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3.2.2 SKORING MASALAH 
 

3.2.2.1 Diagnosa Keperawatan: Nyeri Akut b.d Peningkatan Tekanan Serebral 

Tabel 3.5 Skoring nyeri akut b.d peningkatan tekanan serebral pada Ny H dengan 

diagnosa medis hipertensi 

No. Kriteria Bobot Perhitungan Nilai Pembenaran 

1 Sifat masalah 

: 

 
3 Aktual 

2 Resiko 

 

 

 
1 

 Skor x Bobot   

 

1 

Karena Ny H tidak 

mengetahui 

tindakan untuk 

meredakan nyeri 

Angka Tertinggi 

Skor 

 

3/3x1 

 

 tinggi     

 1 Potensial     

2 Kemungkinan 

masalah dapat 

di ubah : 

 

2  Tinggi 

1 Sedang 

0 Rendah 

 

 
 

2 

Skor x Bobot 

Angka Tertinggi 

Skor 

 
 

1/2x2 

 

 

 

1 

Masalah dapat 

dirubah dengan 

mendemonstrasikan 

kepada Ny H cara 

mengurangi atau 

mengalihkan rasa 

nyeri 

3 Potensi 

masalah 

untuk di 

cegah : 

3  Tinggi 

2  Cukup 

1 Rendah 

 

 

 
1 

 Skor x Bobot   Masalah dapat 

dicegah dengan 

memberikan 

penjelasan tentang 

pentingnya 

melakukan teknik 

untuk mengurangi 

nyeri 

Angka Tertinggi 

Skor 

2/3x1 

 
 

0,7 

4 Menonjolnya 

masalah : 

2 Masalah 

berat, 

harus 

segera 

ditangani 

1 Ada 

masalah, 

tetapi tidak 

perlu 

ditanggapi 

0 Masalah 

tidak 

dirasakan 

 Skor x Bobot 

Angka Tertinggi 

Skor 

 Ny.H menyadari 

masalah dan ingin 

segera menangani 

agar nyeri yang di 

rasakan tidak 
berubah 

   1  

 
1 

2/2x1   

 Total nilai 3,7  
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3.2.2.2 Diagnosa Keperawatan : Defisit Pengetahuan b.d Kurang Informasi 

Tabel 3.6 Skoring defisit pengetahuan b.d kurang informasi pada Ny H dengan 

diagnosa medis hipertensi 
 

No. Kriteria Bobot Perhitungan Nilai Pembenaran 

1 Sifat masalah 

: 

 

3 Aktual 

2 Resiko 

tinggi 
1 Potensial 

 

 

1 

 Skor x Bobot   

 

1 

Masalah aktual Ny 

H tidak 

mengetahui 

penatalaksanannya 

Angka Tertinggi 

Skor 

3/3x1 

 

2 Kemungkinan 

masalah dapat 

di ubah : 

2  Tinggi 

1 Sedang 
0 Rendah 

 

 
2 

 Skor x Bobot   
 

1 

Adanya keinginan 

Ny H untuk 

mengetahui 

informasi tentang 

penyakitnya 

Angka Tertinggi 

Skor 

 

1/2x2 

 

3 Potensi 

masalah untuk 

di cegah : 

3  Tinggi 

2  Cukup 
1 Rendah 

 

 
1 

 Skor x Bobot   

 

0,7 

Masalah dapat 

dicegah dengan 

memberikan 

pendidikan 

kesehatan 

Angka Tertinggi 

Skor 

 

2/3x1 

 

4 Menonjolnya 

masalah : 

2 Masalah 

berat, 

harus 

segera 

ditangani 

1 Ada 

masalah, 

tetapi tidak 

perlu 

ditanggapi 

0 Masalah 

tidak 

dirasakan 

  Skor x Bobot   Masalah kurang 

pengetahuan harus 

segera ditangani 

agar mencegah 

komplikasi lebih 

lanjut 

Angka Tertinggi 

Skor 
 

 
1 

 
1 

 

  2/2x1   

 Total nilai 3,7  
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3.2.3 Daftar Diagnosa Keperawatan : 
 

1. Nyeri Akut b.d Peningkatan Tekanan Serebral 
 

2. Defisit Pengetahuan b.d Kurang Informasi 
 

3.2.4 Daftar Diagnosa Keperawatan Prioritas : 
 

1. Nyeri Akut b.d Peningkatan Tekanan Serebral 
 

2. Defisit Pengetahuan b.d Kurang Informasi 
 

3.3 Intervensi Proses Keperawatan 
 

Tabel 3.7 Intervensi keperawatan pada Ny H dengan diagnosa keperawatan nyeri 

akut b.d penngkatan tekanan serebral 
 

No. Dx Tujuan/Kriteria Hasil Intervensi Rasional 

1. Tujuan : Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 2x kunjungan 

diharapkan nyeri akut pada 

klien teratasi dengan 

Kriteria Hasil : 

1. Klien mampu 

menjelaskan tentang 

penyebab nyeri kepala 

yang dialaminya 

2. Klien melaporkan 

nyerinya berkurang 

3. Klien dapat 

mendemonstrasikan 

teknik distraksi relaksasi 

4. - Wajah klien tidak 

menyeringai 

- TTV : 

TD : 130/90-140/90 

mmHg 

N : 60-100x/menit 

RR : 14-16x/menit 

S : 36,5-36,7℃ 

- Skala nyeri berkurang 

0-3 

1. Jelaskan 

kepada klien 

tentang 

penyebab nyeri 

kepala yang 

dialaminya 

2. Anjurkan 

monitoring 

nyeri secara 

mandiri 

3. Ajarkan kepada 

klien teknik 

distraksi 

relaksasi 

4. Observasi skala 

nyeri, 

karakteristik 

nyeri, lokasi 

dan kualitas 

nyeri 

1. Untuk 

menambah 

wawasan 

pengetahuan 

klien 

2. Untuk 

memantau 

nyeri yang di 

alami klien 

3. Teknik 

distraksi 

relaksasi 

sebagai 

penunjang 

penyembuhan 

klien 

4. Agar 

mengetahui 

nyeri yang di 

alami klien 

membaik atau 

semakin 

memburuk 
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Tabel 3.8 Intervensi keperawatan pada Ny H dengan diagnosa keperawatan defisit 

pengetahuan b.d kurang informasi 
 

2 Tujuan : Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 1x kunjungan 

diharapkan pengetahuan 

tentang hipertensi pada 

klien bertambah dengan 

Kriteria Hasil : 

1. Klien mampu 

menjelaskan tentang 

penyakit hipertensi, 

mulai dari pengertian 

sampai komplikasi 

2. Klien mampu 

menjelaskan kembali 

apa yang telah 

dijelaskan oleh perawat 

3. Klien mampu 

mendemonstrasikan 

cara mencegah 

hipertensi 

4. - Klien mengerti tentang 

hipertensi dan 

penatalaksanaannya 

- Klien tidak bingung 

ketika ditanya tentang 

penyakitnya 

1. Jelaskan kepada klien 

tentang penyakit 

hipertensi, mulai dari 

pengertian sampai 

komplikasi 

2. Anjurkan kepada 

klien untuk 

menjelaskan kembali 

tentang hipertensi 

dan 

penatalaksanaannya 

3. Ajarkan kepada klien 

cara untuk mencegah 

hipertensi 

4. Kaji tingkat 

pengetahuan klien 

tentang hipertensi 

dan 

penatalaksanaannya 

1. Untuk 

menambah 

pengetahuan 

klien tentang 

penyakit 

hipertensi 

2. Untuk 

memahami 

tingkat 

pengetahuan 

klien 

3. Agar klien 

mengetahui 

tentang 

pencegahan 

hipertensi 

4. Agar perawat 

tau tingkat 

pengetahuan 

klien 
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3.4 Implementasi Keperawatan 

Tabel 3.9 Implementasi keperawatan pada Ny H dengan diagnosa medis hipertensi 
 

No 

Dx 
Tanggal Jam Implementasi 

Nama/Tanda 

tangan 

1. 11-3- 

2021 

10.00- 

10.15 

1. Menjelaskan kepada klien 

tentang penyebab nyeri kepala 

yang dialaminya 

Respon : Klien mampu 

menjelaskan tentang penyebab 

nyeri kepala yang dialaminya 

2. Menganjurkan monitoring 

nyeri secara mandiri 

Respon : Klien melaporkan 

nyerinya berkurang 

3. Mengajarkan kepada klien 

teknik distraksi relaksasi 

Respon : Klien dapat 

mendemonstrasikan teknik 

distraksi relaksasi 

4. Mengobservasi skala nyeri, 

karakteristik nyeri, lokasi dan 

kualitas nyeri 

Respon : Klien bersedia untuk 

diobservasi nyerinya 
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2. 12-3- 

2021 

10.20- 

10.30 

1. Menjelaskan kepada klien 

tentang penyakit hipertensi, 

mulai dari pengertian sampai 

komplikasi 

Respon : Klien mampu 

menjelaskan tentang penyakit 

hipertensi, mulai dari 

pengertian sampai komplikasi 

2. Menganjurkan kepada klien 

untuk menjelaskan kembali 

tentang hipertensi dan 

penatalaksanaannya 

Respon : Klien mampu 

menjelaskan kembali apa yang 

telah dijelaskan oleh perawat 

3. Mengajarkan kepada klien cara 

untuk mencegah hipertensi 

Respon : Klien mampu 

mendemonstrasikan cara 

mencegah hipertensi 

4. Mengkaji tingkat pengetahuan 

klien tentang hipertensi dan 

penatalaksanaannya 

Respon : Klien bersedia untuk 

dikaji pengetahuan tentang 

hipertensi dan 

penatalaksanannya 
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3.5 Catatan Perkembangan 

Tabel 3.10 Catatan perkembangan Ny H dengan diagnosa medis hipertensi 
 

Tanggal Diagnosa Keperawatan Catatan Perkembangan Paraf 

11-3- 

2021 

Nyeri Akut S : Klien mengatakan sering 

sakit kepala 

O : 

- Wajah klien tampak 

menyeringai 

- TTV : 

TD : 150/100 mmHg 

N : 89x/menit 

RR : 20x/menit 

S : 36,7℃ 

A : Masalah belum teratasi 

P : Intervensi ke 2,3 dan 4 

dilanjutkan 
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3.6 Evaluasi Keperawatan 

Tabel 3.11  Evaluasi Keperawatan pada Ny H dengan diagnosa medis hipertensi 
 

Tanggal Diagnosa Keperawatan Evaluasi Paraf 

12-3-2021 Nyeri Akut S : Klien mengatakan 

sudah tidak sering 

saki kepala 

O : 

- Monitoring nyeri 

secara mandiri 

-  Mengajarkan teknik 

distraksi relaksasi 

- Mengobservasi skala 

nyeri, karakteristik 

nyeri, lokasi dan 

kualitas nyeri 

A : Masalah teratasi 

P : Intervensi dihentikan 
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12 Maret Defisit Pengetahuan S :   Klien   mengatakan  

2021  dapat mengetahui tentang 

  hipertensi dan 

  penatalaksanaannya 

  O : Saat ditanya tentang 

  pengertian, 

  penatalaksanaan dan 

  komplikasi klien dapat 

  menjawab dengan 

  bahasanya sendiri 

  A : Masalah teratasi 

  P : Intervensi dihentikan 



 

BAB 4 

PEMBAHASAN 

 
 

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang kesenjangan yang 

terjadi antara tinjauan Pustaka dan tinjauan kasus dalam asuhan keperawatan pada 

Ny. H dengan diagnosa medis Hipertensi di Desa Balong Kecamatan Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo yang meliputi pengkajian, perencanaan, implementasi dan 

evaluasi. 

4.1 Pengkajian 

 
Pada tahap pengumpulan data, penulis tidak mengalami kesulitan karena 

penulis telah mengadakan perkenalan dan menjelaskan maksud penulis yaitu untuk 

melaksanakan asuhan keperawatan pada lansia sehingga lansia dan keluarga 

terbuka dan mengerti serta kooperatif. 

4.1.1 Identitas Klien 

 
Pada tinjauan pustaka lansia Hipertensi yaitu sering menyerang pada usia 55- 

65 tahun. Bahkan ketika usia 65 tahun, jumlah penderita hipertensi pada wanita 

justru lebih banyak (Basuki, 2017). Pada tinjauan kasus didapatkan data klien 

berumur 70 tahun dan jenis kelamin perempuan. Antara tinjauan pustaka dan 

tinjauan kasus tidak ditemukan kesenjangan. Karena semakin bertambahnya usia 

berpotensi menyebabkan pengerasan pembuluh darah. Pengerasan tersebut 

mengurangi kelenturan pembuluh arteri besar dan aorta, sehingga hipertensi pada 

lansia terjadi. 
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Berkurangnya kelenturan pembuluh arteri besar dan aorta berkaitan dengan 

adanya perubahan pada enzim plasma renin di dalam tubuh. Akibatnya, tubuh 

mengalami retensi cairan dan tidak dapat membuang garam dari dalam tubuh 

dengan baik. Pada lansia, kondisi ini dapat meningkatkan terjadinya tekanan darah 

tinggi. 

4.1.2 Riwayat Kesehatan Saat Ini 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan keluhan utama yang biasanya dirasakan 

oleh klien dengan hipertensi adalah mengeluh nyeri kepala atau rasa berat di 

tengkuk (Basuki, 2017). Pada tinjauan kasus didapatkan pemeriksaan klien 

mengatakan mengeluh sakit kepala, seperti tertindih beban berat dengan skala nyeri 

5, nyeri datang saat bangun tidur. Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak 

ditemukan kesenjangan. Nyeri kepala pada hipertensi disebabkan karena adanya 

kerak pada pembuluh darah atau aterosklerosis sehingga elastisitas kelenturan 

pada pembuluh darah menurun. Aterosklerosis tersebut menyebabkan spasme pada 

pembuluh darah (arteri), sumbatan dan penurunan O2 (oksigen) yang akan berujung 

pada nyeri kepala atau distensi dari struktur di kepala (Kowalak, Welsh, dan Mayer 

2012, hlm.180). 

4.1.3 Riwayat Keluarga 

 
Pada tinjauan pustaka dinyatakan bahwa hipertensi merupakan penyakit yang 

diturunkan (Basuki, 2017). Pada tinjauan kasus dijelaskan bahwa ibu klien 

memiliki riwayat penyakit hipertensi dan bapak klien memiliki riwayat penyakit 

diabetes melitus. Dengan begitu, antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak 

ditemukan kesenjangan. 
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4.1.4 Riwayat Pekerjaan 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data tidak semua pekerjaan apalagi yang 

bukan pegawai akan dapat uang pensiunan. Juga dapat mempengaruhi tingkat stress 

dan depresi (semakin rendah uang pensiunan yang diterima maka semakin tinggi 

tingkat stress dan depresi tersebut). Sehingga akan menyebabkan peningkatan 

tekanan darah (Basuki, 2017). Pada tinjauan kasus didapatkan data bahwa klien 

berkerja sebagai pedagang, pedagang tersebut tidak memiliki uang pensiunan dan 

penghasilan yang tidak mesti didapat, didapatkan kesimpulan bahwa penghasilan 

pedagang yang tidak menentu menyebabkan klien mengeluh dan stress, hal tersebut 

bisa membuat hipertensi klien kambuh. Jadi, antara tinjauan pustaka dan tinjauan 

kasus tidak ditemukan kesenjangan. 

4.1.5 Obat-obatan 

 
Pada tinjauan pustaka dijelaskan oleh Komite Dokter Ahli Hipertensi bahwa 

obat diuretika, penyekat beta, antagonis kalsium, atau penghambat ACE dapat 

digunakan sebagai obat tunggal pertama dengan memperhatikan keadaan penderita 

dan penyakit lain yang ada pada penderita (Vandra Junizar Putra, 2019). Pada 

tinjauan kasus didapatkan data bahwa klien mengkonsumsi obat amlodipine 

deangan dosis 5 mg, amlodipine adalah golongan obat antihipertensi dengan 

golongan antagonis kalsium. Jadi, antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak 

ditemukan kesenjangan. 

4.1.6 Nutrisi 

 
Pada tinjauan pustaka dijelaskan bahwa lansia dengan hipertensi sering 

mengkonsumsi garam yang tinggi (lebih dari 30 gram), kegemukan atau makan 
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berlebih (Triyanto, 2014). Pada tinjauan kasus didapatkan data klien mengatakan 

makan sendiri dengan frekuensi 1 porsi 3x sehari dengan jenis makanan yang 

banyak mengandung garam dan gula. Jadi, antara tinjauan pustaka dan tinjauan 

kasus tidak ditemukan kesenjangan. Dampak diet tinggi garam pada penderita 

hipertensi yaitu mampu meningkatkan retensi cairan di ginjal, menyebabkan 

denervasi baroreseptor arteri, interupsi saraf afferen ginjal, dan reaktivitas 

vaskular.yang dapat meningkatkan tekanan darah. 

4.1.7 Tinjauan Sistem 

 
4.1.7.1 Umum 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada klien hipertensi biasanya 

mengalami kelelahan saat selesai beraktivitas dan jika tekanan darah naik/kambuh, 

biasanya mempunyai berat badan berlebih/obesitas, bentuk badan seperti buah pir 

dan tidak ada perubahan nafsu makan. Tidak demam dan tidak mengalami keringat 

di malam hari. Lansia dengan hipertensi biasanya mengalami kesulitan tidur di 

malam hari. Tidak pilek dan infeksi (Muhammad Yusuf, 2018). Pada tinjauan kasus 

didapatkan data klien merasa lelah jika pusing akibat dari adanya peningkatan 

tekanan darahnya, Klien mengatakan adanya perubahan berat badan, dulu berat 

badannya 92 kg, setahun yang lalu menjadi 82 kg dan klien mengatakan kalau tidur 

malam tidak nyenyak karena kepalanya sakit. Dengan begitu, antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus terdapat kesenjangan. Lansia mudah mengalami 

kelelahan karena adanya penurunan kekuatan otot, jadi tidak kuat untuk melakukan 

aktivitas, apalagi dengan lansia yang memiliki hipertensi. Pada lansia yang 

mempunyai penyakit hipertensi sebagian besar mengalami obesitas karena obesitas 
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dapat mamicu hipertensi akibat terganggunya aliran darah, dengan demikian orang 

dengan obesitas biasanya mengalami peningkatan kadar lemak dalam darah 

sehingga berpotensi menimbulkan penyempitan pembuluh darah. Penyempitan 

terjadi akibat penumpukan plak ateromosa yang berasal dari lemak. Penyempitan 

tersebut memicu jantung untuk bekerja memompa darah lebih kuat agar 

kebutuhan oksigen dan zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh dapat terpenuhi. 

Hal inilah yang menyebabkan tekanan darah meningkat (Sari, 2017). Pada klien 

saya, beliau memiliki riwayat hipertensi sekaligus diabetes mellitus, jadi beliau 

mengalami penurunan berat badan. 

4.1.7.2 Sistem Integumen 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data lansia secara umum mengalami 

perubahan pigmentasi, terjadi perubahan tekstur kulit, rambut berwarna putih, kuku 

menjadi lebih tebal dan keras. Tidak mengalami lesi, pruritas, sering memar dan 

pemanjanan lama terhadap matahari (Muhammad Yusuf, 2018). Pada tinjauan 

kasus didapatkan data klien mengalami perubahan rambut menjadi beruban, 

gampang rontok, tipis, dan klien mengalami perubahan kukunya menjadi tebal dan 

keras. Jadi, Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak ditemukan 

kesenjangan karena tidak ditemukan data pada kasus hipertensi. Klien tidak 

mengalami masalah pada sistem integumen karena klien tidak mengalami edema 

pada kaki, edema pada kaki terjadi jika tekanan darah meningkat. 

4.1.7.3 Hemopoietik 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada klien dengan hipertensi tidak 

mengalami perdarahan/memar abdnormal, tidak mengalami pembengkakan 
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kelenjar limfa, tidak anemia dan tidak ada riwayat tranfusi darah. Pada tinjauan 

kasus didapatkan data tidak ada perdarahan/memar pada abdomen, tidak ada 

pembengkakan kelenjar limfa, dan klien tidak anemia. Klien mengatakan tidak 

memiliki riwayat transfusi darah. Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak 

ada kesenjangan. 

4.1.7.4 Kepala 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada klien degan hipertensi 

mengalami sakit pada kepala, karena darah mengalir lebih cepat di dalam pembuluh 

darah di kepala sehingga kerja dari otak untuk memenuhi kebutuhan oksigen juga 

lebih besar sehingga akibat yang ditimbulkan adalah nyeri atau sakit kepala, tidak 

terdapat trauma pada masa lalu (Muhammad Yusuf, 2018). Pada tinjauan kasus 

didapatkan data klien mengatakan sakit kepala, seperti tertindih beban berat, dengan 

skala nyeri 5. Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak ada kesenjangan. 

4.1.7.5 Mata 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada lansia dengan hipertensi 

mengalami perubahan pada penglihatannya, dan ditemukan adanya pandangan 

kabur atau ganda (Muhammad Yusuf, 2018). Pada tinjauan kasus didapatkan data 

terjadi perubahan penglihatan yaitu klien tidak bisa melihat jarak jauh, klien tidak 

menggunakan kaca mata, tidak mengalami peningkatan produksi air mata, tidak 

terjadi gatal di area mata, tidak terjadi bengkak sekitar mata, klien mengatakan tidak 

bisa membaca tulisan kecil-kecil, tidak foto pobia. Tidak terjadi nyeri pada area 

mata. Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak ada kesenjangan. Karena 

otot siliaris pada mata akan melemah akibat tekanan intraokuler, otot ini akan 
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merangsang daya akomodasi pada lensa sehingga letak bayangan tidak bisa sampai 

ke dalam titik buta retina sehingga bayangan tidak jelas pada saat diproyeksikan. 

Tidak ada nyeri, air mata berlebih, pruritis, bengkak di sekitar mata, diplobia dan 

foto pobia (Muhammad Yusuf, 2018). 

4.1.7.6 Telinga 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada lansia secara umum akan 

mengalami perubahan ketajaman pendengaran, pada lansia hipertensi terjadi 

sensivitas pendengaran terutama bunyi suara atau nada-nada yang tinggi. Tidak ada 

tinitus, vertigo, alat-alat protesa, riwayat infeksi. (Muhammad Yusuf, 2018). Pada 

tinjauan kasus didapatkan data klien mengatakan ketika dipanggil orang terkadang 

tidak langsung dengar dan klien mengatakan berisik ketika mendengar dengan nada 

tinggi. Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak ada kesenjangan. 

4.1.7.7 Hidung dan Sinus 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada klien dengan hipertensi 

biasanya mengalami epistaksis (perdarahan pada hidung), mimisan atau epistaksis 

terjadi karena lesi lokal di hidung yang menyebabkan pembuluh darah, sementara 

hipertensi hanyalah faktor pemberat dari epistaksis itu sendiri. Hipertensi berat 

dapat menyebabkan epistaksis massif, biasanya dibagian posterior hidung dengan 

tekanan di atas konka media. Dapat disertai pusing, kepala seperti ditusuk-tusuk. 

Tidak terjadi rinorea, rabas, obstruksi, mendengkur, nyeri pada sinus, alergi, 

riwayat infeksi dan penilaian diri kemampuan olfaktori (Muhammad Yusuf, 2018). 

Pada tinjauan kasus didapatkan data pada pemeriksaan hidung tidak terjadi rinorea 

(pilek), tidak terjadi epistaksis, tidak terjadi penyepitan pada pernafasan. Tidak 
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mendengkur, tidak terjadi nyeri, dan tidak memiliki alergi. Antara tinjauan pustaka 

dan tinjauan kasus terjadi kesenjangan. Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan 

yang berat pada pembuluh darah di hidung akibat terjadi proses degenerasi 

jaringan fibrous di tunika media dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat 

menjadi faktor penyebab terjadinya epistaksis (Knopfholz dkk, 2009). 

4.1.7.8 Mulut dan Tenggorokan 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada lansia dengan hipertensi 

ditemukan stomatitis atau peradangan, kesulitan menelan dan kesulitan mengunyah 

makanan. Tidak mengalami sakit tenggorokan, tidak ada lesi, tidak serak, tidak ada 

perubahan suara, tidak terdapat alat-alat protesa, tidak ada riwayat infeksi 

(Muhammad Yusuf, 2018). Pada tinjauan kasus didapatkan data pada pemeriksaan 

mulut ditemukan membrane mukosa kering, tidak ada lesi, tidak ada gigi palsu, 

tidak terdapat alat protesa, tidak ada Riwayat infeksi dan tidak terjadi perubahan 

suara pada klien. Klien mengatakan menggosok giginya setiap hari secara rutin dan 

tidak ada masalah dalam kebiasaan membersihkan gigi palsunya. Antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus terjadi kesenjangan yaitu adanya keluhan di rongga 

mulut, obat-obat antihipertensi seringkali menyebabkan keluhan seperti 

xerostomia, gingiva tumbuh berlebihan, pembengkakan (Kumar P, Mastan K, 

Chowdhary R, Shanmugam  K, 2013). 

4.1.7.9 Leher 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada klien dengan hipertensi 

didapatkan kekakuan pada leher dan nyeri pada tengkuk. Kekakuan pada leher 

disebabkan karena pembuluh darah yang ada di sekitar menjadi menyempit dengan 
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berkala sehingga leher akan mengalami pengerutan baik oleh otot leher ataupun 

pembuluh darahnya. Tidak terdapat benjolan/masa, kekakuan pada leher dapat 

menyebabkan keterbatasan gerak jika tekanan darah kambuh (Muhammad Yusuf, 

2018). Pada tinjauan kasus didapatkan data Terjadi kekakuan tetapi tidak 

mengalami keterbatasan gerak, tidak terjadi nyeri tekan dan tidak terdapat benjolan. 

Jadi, antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak terdapat kesenjangan. 

Kekakuan leher terjadi akibat peningkatan tekanan pada dinding pembuluh darah 

di daerah leher sehingga aliran darah menjadi tidak lancar, dan hasil akhir dari 

metabolisme di daerah leher akibat kekurangan O2 dan dan nutrisi tertimbun yang 

menimbulkan peradangan pada daerah perlekatan otot dan tulang sehingga muncul 

rasa nyeri (Siburian, 2006). 

4.1.7.10 Payudara 

 
Pada tinjauan pustaka di dapatkan data pada lansia secara umum terjadi 

perubahan pada putting susu, tidak ada benjolan/masa, tidak ada nyeri tekan, tidak 

keluar cairandari putting susu. Pada tinjauan kasus pada payudara terjadi 

pengendoran, tidak ada cairan yang keluar dari putting susu dan mengalami 

perubahan pada putting susu. Pada payudara tidak mengalami nyeri tekan dan tidak 

terdapat benjolan. Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak terdapat 

kesenjangan. 

4.1.7.11 Pernafasan 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada lansia secara umum ditemukan 

mengi oleh jalan nafas yang sempit pada titik dimana dinding yang berlawanan 

bersentuhan, ronkhi atau bunyi gemuruh terdengar lebih jelas pada saat ekspirasi. 
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Pada klien hipertensi tidak ditemukan batuk, sesak nafas, hemopteses, sputum, 

asma/alergi pernafasan (Muhammad Yusuf, 2018). Pada tinjauan kasus didapatkan 

data klien tidak batuk, tidak sesak dan tidak ada sputum. Tidak terjadi heomopteses 

(batuk berdarah) tidak terjadi mengi dan tidak memiliki asma/alergi pada 

pernafasan. Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak terdapat kesenjangan. 

Penderita hiprtensi paru dengan manifestasi klinis gangguan pada sistem pernafasan 

adalah penderita yang mengalami penyakit hipertensi paru atau pulmonary 

hypertensionyaitu kondisi tekanan darah tinggi pada pembuluh darah paru yang 

terhubung ke jantung sehingga menimbulkan sesak nafas (Novita Permatasari, 

2020). 

4.1.7.12 Kardiovaskuler 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada lansia secara umum dan 

penderita hipertensi biasanya mengalami dispnea pada aktifitas. Tidak ditemukan 

nyeri dada, palpitasi, sesak nafas, dispnea noktural paroksimal, ortopnea, murmur, 

edema, varises, kaki timpang, paresthesia dan perubahan warna kaki (Muhammad 

Yusuf, 2018). Pada tinjauan kasus didapatkan data klien tidak terjadi ortopnea 

(bernafas tidak nyaman saat berbaring), tidak sesak nafas, tidak terjadi perubahan 

warna pada kaki, tidak terjadi varises, dan tidak terjadi kesemutan. Pada sistem 

kardiovaskuler tidak terjadi nyeri pada dada, tidak mengalami edema. Pada sistem 

kardiovaskuler tidak terdapat bunyi jantung tambahan. Antara tinjauan pustaka dan 

tinjauan kasus terdapat kesenjangan. Penderita hipertensi mudah lelah saat 

beraktivitas karena saat tekanan darah tinggi terjadi, jantung pun bekerja lebih 

ekstra dan membesar. Ketika jantung membesar, jantung ini akan meminta lebih 

banyak oksigen. Tetapi, jantung akan kesulitan dalam mempertahankan aliran darah 
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yang tepat. Hasilnya, penderita tekanan darah tinggi akan merasa Lelah dan tidak 

bisa melakukan aktivitas fisik Yunia Pratiwi (2020). 

4.1.7.13 Gastrointestinal 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada lansia mengalami perubahan 

nafsu makan pada saat hipertensi kambuh. Tidak ditemukan data disfagia, tidak 

dapat mencerna, nyeri pada ulu hati, mual/muntah, hematemesis, intoleran dengan 

makanan, ulkus, nyeri, ikterik, benjolan/massa, diare, konstipasi, melena, 

hemoroid, perdarahan rectum dan pola defekasi biasanya (Muhammad Yusuf, 

2018). Pada tinjauan kasus didapatkan data klien tidak mengalami nyeri ulu hati, 

tidak terjadi mual/muntah, tidak terjadi Hematemeis (Muntah darah), tidak 

mengalammi diare, tidak mengalami konstipasi, tidak terjadi melena, tidak 

mengalami Hemoroid (Wasir), tidak mengalami perdarahan rectum dan tidak 

mengalami perubahan nafsu makan. Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

terdapat kesenjangan. Opini saya yaitu seorang lansia akan mengalami perubahan 

sensitifitas pada indra pengecap dan perasa yang berdampak pada penurunan nafsu 

makant (Rina,Fitriana.2015). 

4.1.7.14 Perkemihan 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data Pada lansia secara umum sering 

mengalami inkontinensia urin dan nokturia. Frekuensi urin mengalami perubahan. 

Pada lansia dengan hipertensi yang mendapat terapi diuretik mengatakan sering 

BAK. Tidak ditemukan data disuria, menetes, hematuria, poliuria, oliguria, nyeri 

saat berkemih, batu, infeksi (Muhammad Yusuf, 2018). Pada tinjauan kasus 

didapatkan data Pada  sistem perkemihan klien mengatakan sering  kencing di 
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malam hari dan klien mengatakan sering tiba-tiba kencing di celana dalamnya. 

Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak mengalami kesenjangan. Pada 

tinjauan kasus dijelaskan bahwa klien mendapatkan terapi obat amlodipine 5 mg, 

dimana amlodipine tersebut berfungsi sebagai diuretik. 

4.1.7.15 Genito Reproduksi Wanita 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada pemeriksaan genito reproduksi 

wanita lansia hipertensi tidak ditemukan data lesi, rabas, perdarahan pasca 

senggama, nyeri pelvic, penyakit kelamin, infeksi, masalah aktifitas seksual. Pada 

tinjauan kasus didapatkan data pada sistem genito reproduksi wanita tidak ada lesi, 

tidak terjadi rabas, tidak ada perdarahan pasca senggama dan nyeri pelvis. Klien 

tidak memiliki penyakit kelamin dan tidak terjadi infeksi. Antara tinjauan pustaka 

dan tinjaun tidak terdapat kesenjangan. 

4.1.7.16 Muskuloskeletal 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada lansia secara umum mengalami 

nyeri pada persendian, kram, kelemahan otot, nyeri punggung, masalah cara 

berjalan dan tidak olahraga. Pada lansia dengan hipertensi ditemukan data kekakuan 

pada tengkuk leher. Tidak ditemukan data pembengkakan sendi, deformitas, 

spasme, protesa (Muhammad Yusuf, 2018). Pada tinjauan kasus didapatkan klien 

mengatakan sering nyeri pada sendinya, klien mengalami krkakuan pada leher nya 

ketika hipertensi kambuh. klien mengatakan sering mengalami kram pada ibu jari 

tangan kanannya dan klien mengatakan sering nyeri pada punggungnya, tidak tahu 

apa penyebab nyeri tersebut. Karena Bertambahnya usia bukan hanya membuat 

sendi dan tulang menjadi kaku, melainkan juga membuat produksi cairan sinovial 
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yang berfungsi sebagai pelumas menjadi berkurang. Akibatnya, lansia rentan 

mengalami pergesekan antara tulang dan sendi, menyebabkan tulang rawan menipis 

dan menimbulkan gejala fisik yang mengganggu aktivitas (Fadhli Rizal Makarim, 

2019). 

4.1.7.17 Sistem Saraf Pusat 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada lansia dengan hipertensi 

didapatkan data sakit pada kepala. Tidak ditemukan data kejang, serangan jantung, 

paralisis, paresis, masalah koordinasi, tic/tremor/spasme, parastesia, cedera kepala, 

masalah memori (Muhammad Yusuf, 2018). Pada tinjauan kasus didapatkan data 

Klien mengatakan sering nyeri pada sendinya, klien mengatakan sering mengalami 

kram pada ibu jari tangan kanannya, klien mengatakan sering nyeri pada 

punggungnya, tidak tahu apa penyebab nyeri tersebut dan klien mengatakan sakit 

kepala, seperti tertindih beban berat, dengan skala nyeri 5. Antara tinjauan pustaka 

dan tinjauan kasus tidak terjadi kesenjangan. 

4.1.7.18 Sistem Endokrin 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data ada lansia secara umum mengalami 

pigmentasi kulit/tekstur, perubahan warna rambut menjadi putih, menjadi tipis dan 

sering rontok, intoleran terhadap panas. Tidak ditemukan data goiter, polifagia, 

polidipsi dan poliuria (Muhammad Yusuf, 2018). Pada tinjauan kasus didapatkan 

data kulit klien menjadi tipis, kering dan rambut klien menjadi putih, tipis, sering 

rontok. Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak ada kesenjangan. 
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4.2 Diagnosa Keperawatan 

 
4.2.1 Diagnosa keperawatan pada tinjauan pustaka menurut (Ardiansyah, 

Muhammad, 2012) : 

4.2.1.1 Nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan serebral 

 
4.2.1.2 Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurabfnya informasi 

 
4.2.1.3 Ganguuan pola tidur b.d hambatan lingkungan 

 
4.2.1.4 Intoleran aktivitas b.d ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2 

 
4.2.2 Diagnosa keperawatan pada tinjauan kasus : 

 
4.2.2.1 Nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan serebral 

 
4.2.2.2 Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnosa gangguan pola tidur 

berhubungan dengan hambatan lingkungan, pada tinjauan kasus tidak dicantumkan, 

karena lansia secara umum mengalami gangguan tidur meskipun tidak pada 

penyakit hipertensi saja. Sehingga ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dan 

tinjauan kasus. 

Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnosa intoleran aktivitas berhubungan 

dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2 pada tinjauan kasus 

tidak dicantumkan, karena diagnosa ini klien tidak ngos-ngosan saat beraktivitas 

dan dada tidak berdebar-debar setelah beraktivitas. 
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4.3 Intervensi Keperawatan 

 
Pada perumusan tujuan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus terdapat 

kesenjangan. Pada tinjauan pustaka perencanaan menggunakan kriteria hasil yang 

mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan pada tinjauan kasus perencanaan 

menggunakan saran dalam intervensinya dengan tujuan meningkatkan kemandirian 

pasien dalam pelaksanaan asuhan keperawatan melalui tahap peningkatan 

pengetahuan (kognitif), perubahan tingkah laku (afektif), dan keterampilan dalam 

menangani masalah yang terjadi (psikomotorik). 

4.3.1 Intervensi nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan serebral 

 
Pada intervensi tinjauan pustaka dilakukan intervensi yang sama dengan 

intervensi yang ada pada tinjauan kasus. Tujuan : Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 2x kunjungan diharapkan nyeri akut pada klien teratasi dengan 

kriteria hasil : klien mampu menjelaskan tentang penyebab nyeri kepala yang 

dialaminya, klien melaporkan nyerinya berkurang, klien dapat mendemonstrasikan 

teknik distraksi relaksasi, wajah klien tidak menyeringai, TTV : TD : 130/90-140/90 

mmHg, N : 60-100x/menit, RR : 14-16x/menit, S : 36,5-36,7℃, Skala nyeri 

berkurang 0-3. Dilakukan tindakan keperawatan yaitu jelaskan kepada klien tentang 

penyebab nyeri kepala yang dialaminya, anjurkan monitoring nyeri secara mandiri, 

ajarkan kepada klien teknik distraksi relaksasi, observasi skala nyeri, karakteristik 

nyeri, lokasi dan kualitas nyeri. Diagnosa keperawatan ini menjadi prioritas, karena 

yang dialami oleh klien. 



78 
 

 

 

 

4.3.2 Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi 

 
Pada tinjauan pustaka dilakukan intervensi yang sama dengan tinjauan 

kasus. Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x kunjungan 

diharapkan pengetahuan tentang hipertensi pada klien bertambah dengan kriteria 

hasil : klien mampu menjelaskan tentang penyakit hipertensi, mulai dari pengertian 

sampai komplikasi, klien mampu menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan 

oleh perawat, klien mampu mendemonstrasikan cara mencegah hipertensi, klien 

mengerti tentang hipertensi dan penatalaksanaannya, klien tidak bingung ketika 

ditanya tentang penyakitnya. Dilakukan tindakan keperawatan yaitu : jelaskan 

kepada klien tentang penyakit hipertensi, mulai dari pengertian sampai komplikasi, 

anjurkan kepada klien untuk menjelaskan kembali tentang hipertensi dan 

penatalaksanaannya, ajarkan kepada klien cara untuk mencegah hipertensi, kaji 

tingkat pengetahuan klien tentang hipertensi dan penatalaksanaannya. 

4.4 Implementasi Keperawatan 

 
Pelaksanaan tindakan keperawatan adalah perwujudan dari perencanaan 

yang telah dibuat. Perencanaan pada tinjauan pustaka diwujudkan pada klien dan 

pendokumentasian setelah intervensi keperawatan. 

4.4.1 Implementasi nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan serebral 

 
Pada tinjauan pustaka dilakukan implementasi yang sama dengan tinjauan 

kasus yaitu : menjelaskan kepada klien tentang penyebab nyeri kepala yang 

dialaminya, menganjurkan monitoring nyeri secara mandiri, mengajarkan kepada 

klien teknik distraksi relaksasi, mengobservasi skala nyeri, karakteristik nyeri, 

lokasi dan kualitas nyeri. 
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4.4.2 Implementasi defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

 
Pada tinjauan pustaka dilakukan implementasi yang sama dengan tinjauan 

kasus yaitu : menjelaskan kepada klien tentang penyakit hipertensi, mulai dari 

pengertian sampai komplikasi, menganjurkan kepada klien untuk menjelaskan 

kembali tentang hipertensi dan penatalaksanaannya, mengajarkan kepada klien cara 

untuk mencegah hipertensi, mengkaji tingkat pengetahuan klien tentang hipertensi 

dan penatalaksanaannya. 

4.5 Evaluasi Keperawatan 

 
Pada tinjauan pustaka evaluasi belum dapat dilakukan karena merupakan 

evaluasi secara teori. Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan data 

pendokumentasian evaluasi yang mengacu pada hasil atas tindakan keperawatan 

yang telah dilakukan secara langsung kepada klien. 

Pada tinjauan kasus masalah nyeri akut dalam waktu 2 kali kunjungan 

karena terlaksananya tindakan yang tepat, klien juga kooperatif, dan mau 

mendengarkan apa yang dijelaskan oleh penulis tentang pentingnya melakukan 

cara teknik distraksi relaksasi dan klien pun mau mendemonstrasikannya. Pada 

masalah defisit pengetahuan evaluasi dilakukan dalam waktu 1 kali kunjungan 

karena terlaksananya tindakan yang tepat, klien juga kooperatif, dan mau 

mendengarkan apa yang dijelaskan oleh penulis tentang pentingnya wawasan 

pengetahuan tentang hipertensi 

Pada akhir evaluasi semua tujuan dan kriteria hasil telah tercapai, masalah 

keperawatan sudah teratasi. Hal tersebut terjadi karena kerjasama yang baik antara 

penulis dan pasien. Hasil evaluasi pada Ny.H sudah sesuai dengan harapan dan 
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tujuan yang ingin dicapai penulis, masalah teratasi dan asuhan keperawatan pada 

Ny H dihentikan pada tanggal 12 Maret 2021. 

Berdasarkan dari NOC (2015), bahwa tujuan keperawatan dari diagnosa nyeri akut 

berhubungan dengan peningkatan tekanan serebral yaitu nyeri akut teratasi. 

Berdasarkan dari NOC (2015), bahwa tujuan keperawatan dari diagnosa defisit 

pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi yaitu pengetahuan tentang 

hipertensi pada klien bertambah. 



 

BAB 5 

PENUTUP 

 

Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan 

keperawatan secara langsung pada klien dengan diagnosa medis Hipertensi Di Desa 

Balong Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sekaligus saran yang dapat bermanfaat dan meningkatkan mutu asuhan 

keperawatan pada klien Hipertensi. 

5.1 Kesimpulan 

 
Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan keperawatan pada 

Ny H dengan diagnosa hipertensi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

5.1.1 Fokus pengkajian pada Ny H dengan data sebagai berikut : didapatkan 

keluhan utama pada pengkajian klien mengalami sakit kepala seperti tertindih 

beban berat dengan skala nyeri 5 nyeri datang saat bangun tidur. 

5.1.2 Diagnosa keperawatan prioritas pada klien yang meliputi : nyeri akut 

berhubungan dengan peningkatan tekanan serebral dan defisit pengetahuan 

berhubungan dengan kurang informasi. 

5.1.3 Pada kedua diagnosa keperawatan prioritas yang muncul pada klien dilakukan 

melalui satu jenis tindakan yaitu tindakan mandiri keperawatan karena dilakukan 

dirumah tanpa ada tindakan kolaborasi dari dokter atau petugas kesehatan lainnya. 
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5.1.4 Implementasi keperawatan dilaksanakan selama dua dan satu hari semua 

tindakan yang diimplementasikan kepada klien berdasarkan pada rencana tindakan 

keperawatan yang telah ditetapkan oleh perawat. 

5.1.5 Dari kedua diagnosa prioritas yang terjadi pada Ny H didapatkan semua 

masalah teratasi. 

5.2 Saran 

 
Bertolak dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut : 

 

5.2.1 Untuk mencapai hasil keperawatan yang diharapkan, diperlukan hubungan 

yang baik dan keterlibatan klien dan keluarga. 

5.2.2 Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai 

pengetahuan, keterampilan yang cukup serta dapat bekerja sama dengan tim 

kesehatan lainnya dengan memberikan asuhan keperawatan pada klien Hipertensi. 
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INFORMED CONSENT 

 

Judul : “Asuhan Keperawatan Pada Ny H Dengan Masalah Nyeri Akut 

Pada Diagnosa Medis Hipertensi Di Desa Balong Kecamatan Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo” 

Tanggal pengambilan studi kasus 07 Maret 2021. Sebelum tanda tangan 

dibawah, saya telah mendapatkan informasi tentang tugas pengambilan studi kasus 

ini dengan jelas dari mahasiswa yang bernama Indriani Cahya Ningrum proses 

pengambilan studi kasus ini dan saya mengerti semua yang telah dijelaskan 

tersebut. 

Saya setuju untuk berpartisispasi dalam proses pengambilan studi kasus ini 

san saya telah menerima salinan form ini 

Saya,    Nona/Nyonya/Tuan .......................................................................... , 

 

dengan ini saya memberikan kesediaan setelah mengerti semua yang telah 

dijelaskan oleh peneliti terkait dengan proses pengambilan studi kasus ini dengan 

baik. Semua data dan informasi dari saya sebagai partisipan hanua akan digunakan 

 

untuk tujuan dari studi kasus ini. 

 

Tanda tangan ........................................................................................ Partisipan 

 

(.............................................................) 

 

Tanda tangan ........................................................................................ Saksi 

 

(.............................................................) 

 

Tanda tangan ........................................................................................ Peneliti 

 

(.............................................................) 



 

SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) 

 

 
Pokok Bahasan : Hipertensi 

 

Sub Pokok Bahasan : Pengenalan Hipertensi 

Sasaran : Ny H 

Hari / Tanggal : Kamis, 11 Maret 2021 

 

Tempat : Jln. Kombes Pol M Duryat Gg1 Rt 2 Rw 1, Ds. Balong Kec. 

 

Sidoarjo 

 

Waktu : 10 menit 

 

I. Tujuan 

 
a. Tujuan Intruksional Umum 

 
Setelah dilakukan penyuluhan selama 10 menit, maka klien diharapkan 

mampu memahami tentang penyakit hipertensi. 

b. Tujuan intruksional Khusus 

 
Setelah dilakukan penyuluhan, klien dapat : 

 
1. Mengetahui pengertian penyakit hipertensi 

 

2. Mengetahui penyebab terjadinya penyakit hipertensi 

 

3. Mengetahui tanda dan gejala dari penyakit hipertensi 

 

4. Mengetahui faktor resiko dari penyakit hipertensi 

 

5. Mengetahui cara mencegah penyakit hipertensi 

 

6. Mengetahui penatalaksanaan diet penyakit hipertensi 

 

7. Mengetahui penatalaksanaan pengobatan penyakit hipertensi 



 

II. Materi Penyuluhan 

 
a. Pokok Bahasan: 

 
Informasi mengenai penyakit hipertensi 

 
b. Sub Pokok Bahasan: 

 
➢ Pengertian Hipertensi 

 

➢ Penyebab Hipertensi 

 

➢ Tanda dan gejala Hipertensi 

 

➢ Faktor resiko Hipertensi 

 

➢ Cara mencegah Hipertensi 

 

➢ Penatalaksanaan diet Hipertensi 

 

➢ Penatalaksanaan pengobatan Hipertensi 

 
III. Metode: 

 
a. Ceramah 

 
b. Tanya jawab / diskusi 

 
IV. Media: 

 
a. Leaflet 

 
V. Waktu 

 
 

No. Tahap  Waktu Kegiatan 

Penyuluhan 

Kegiatan Klien 

1. Pembukaan  3 menit 1. Salam 

 
2. Perkenalan 

1. Menjawab 

salam 



 

    3. Menjelaskan 

tujuan pertemuan 

4. Kontrak waktu 

 
5. Apersepsi 

2. 

Mendengarkan 

 
3. Menjawab 

2. Isi materi  5 menit 1. Menjelaskan 

pengertian 

hipertensi 

2. Menjelaskan 

penyebab 

hipertensi 

3. Menjelaskan 

tanda dan gejala 

hipertensi 

4. Menjelaskan 

faktor resiko 

hipertensi 

5. Menjelaskan 

cara mencegah 

hipertensi 

6. Menjelaskan 

tentang 

penatalaksanaan 

diet hipertensi 

7. Menjelaskan 

penatalaksanaan 

pengobatan 

penyakit 

hipertensi 

Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

3. Penutup  2 menit 1. Memberikan 

kesempatan pada 

1. Mengajukan 

pertanyaan 



 

    klien dan 

keluarga untuk 

bertanya 

2. Memberikan 

pertanyaan 

kepada klien dan 

keluarga 

3. Memberikan 

kesimpulan 

materi yang telah 

disampaikan 

4. Mengucap 

salam sekaligus 

untuk penutupan 

kegiatan 

2. Menjawab 

pertanyaan 

3. 

Memperhatikan 

dan 

mendengarkan 

4. Menjawab 

salam 

 

VI. Evaluasi 

 
Kriteria Evaluasi 

 
• Evaluasi Struktur 

 

1. SAP sudah siap 1 hari sebelum kegiatan 

 

2. Alat, media dan tempat sudah siap 

 

3. Penyaji dan peserta penyuluhan sudah siap 

 
• Evaluasi Proses 

 
1. Alat, media dan tempat sudah sesuai rencana 

 

2. Klien mampu mendengarkan dan merespon materi penyuluhan 

 

3. Klien tidak meninggalkan tempat saat berlangsungnya penyuluhan 

 

4. Klien antusias terhadap materi penyuluhan 



 

• Evaluasi Hasil 

 
1. Klien mampu menyebutkan pengertian penyakit hipertensi 

 

2. Klien mampu menyebutkan penyebab terjadinya penyakit hipertensi 

 

3. Klien mampu menyebutkan tanda dan gejala dari penyakit hipertensi 

 

4. Klien mampu menyebutkan faktor resiko hipertensi 

 

5. Klien mampu menyebutkan cara mencegah penyakit hipertensi 

 

6. Klien dapat memahami penatalaksanaan diet penyakit hipertensi 

 

7. Klien dapat memahami penatalaksanaan pengobatan penyakit 

hipertensi 



 

LAMPIRAN MATERI 

HIPERTENSI 

 

 

 

A. Pengertian Hipertensi 

 
Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan keadaan ketika tekanan darah 

sistolik lebih dari 120 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 80 mmHg. Hipertensi 

sering menyebabkan perubahan pada pembuluh darah yang dapat mengakibatkan 

semakin tingginya tekanan darah (Arif Muttaqin, 2009). 

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami peningkatan 

tekanan darah di atas normal yang mengakibatkan peningkatan angka morbiditas 

dan angka kematian (mortalitas) (M. Adib, 2009). 

B. Penyebab Hipertensi 

 
Menurut (M. Adib, 2009) ada 2 jenis hipertensi, yaitu hipertensi primer dan 

hipertensi sekunder. Berikut penyebab masing masing kedua jenis hipertensi 

tersebut : 

1. Hipertensi Primer 

 

Pada kebanyakan orang dewasa penyebab tekanan darah tinggi ini sering 

kali tidak diketahui. Hipertensi primer cenderung berkembang secara 

bertahap selama bertahun tahun dan ada kemungkinan karena faktor 

keturunan atau genetik. 



 

2. Hipertensi Sekunder 

 

Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena memiliki kondisi 

kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba 

tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi dari hipertensi primer. 

Penyebab yang lainnya yaitu : 

 
• Asupan garam yang tinggi 

 

• Stres psikologis 

 

• Faktor genetik (keturunan) 

 

• Kurang olahraga 

 

• Kebiasaan hidup yang tidak baik seperti merokok dan alkohol 

 

• Penyempitan pembuluh darah oleh lemak/kolesterol tinggi 

 

• Peningkatan usia 

 

• Kegemukan 

 
C. Tanda dan Gejala Hipertensi 

 
Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang 

timbul. Gejala yang muncul akibat hipertensi antara lain (Sutanto, 2009) : 

1. Pusing atau sakit kepala 

 
2. Lemas 

 
3. Masalah dalam penglihatan akibat kerusakan retina akibat hipertensi 

 
4. Telinga berdengung 

 
5. Mimisan (keluar darah dari hidung) 

 
6. Gemetar 



 

7. Sering marah marah 

 
8. Jantung berdebar debar 

 
9. Tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg 

 
10. Keringat berlebih 

 
11. Rasa berat di tekuk 

 
12. Sukar tidur 

 
D. Faktor Resiko Hipertensi 

 
Seiring bertambahnya usia, kemungkinan mengidap hipertensi akan 

meningkat. Berikut faktor faktor pemicu yang dapat mempengaruhi peningkatan 

resiko hipertensi (F. Ruhyanudin, 2007) : 

1. Usia diatas 65 tahun 

 

2. Mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak garam 

 

3. Kelebihan berat badan 

 

4. Memiliki keluarga dengan hipertensi 

 

5. Kurang makan buah dan sayuran 

 

6. Jarang berolahraga 

 

7. Minum terlalu banyak kopi (atau minuman lain yang mengandung kafein) 

 

8. Terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras 

 
E. Cara Mencegah Penyakit Hipertensi 

 
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi tekanan 

darah tinggi (hipertensi), diantaranya (J. Gleadle, 2005) : 



 

1. Mengkonsumsi makanan sehat 

 
2. Mengurangi makanan yang mengandung garam 

 
3. Mengurangi konsumsi kafein yang berlebih seperti kopi atau teh 

 
4. Berhenti merokok 

 
5. Berolahraga secara teratur 

 
6. Menjaga keseimbangan berat badan 

 
7. Tidak mengkonsumsi minuman keras/ berakohol 

 
8. Menghindari minuman yang bersoda 

 
9. Hindari stres 

 
10. Istirahat yang cukup 

 
F. Penatalaksanaan diet Hipertensi 

 
Penatalaksanaan diet hipertensi menurut (A. Sudoyo, 2006) adalah : 

Makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi : 

1. Sumber karbohidrat, seperti : biskuit, singkong, roti, tepung, mie, 

nasi, tapioca 

2. Sumber protein nabati, seperti : kacang kacangan, tempe, tahu 

 

3. Sumber vitamin (buah dan sayur), seperti : buah jeruk, pisang, 

melon, tomat 

Makanan yang dibatasi untuk penderita hipertensi : 

 
1. Garam dapur 

 

2. Makanan yang diawetkan dengan garam, seperti : ikan asin, asinan 



 

3. Makanan yang tinggi lemak dan kolesterol 

 
G. Penatalaksanaan Pengobatan Hipertensi 

 
Bagi sebagian pengidap hipertensi, konsumsi obat harus dilakukan 

seumur hidup untuk mengatur tekanan darah. Namun, jika tekanan darah 

pengidap sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup, penurunan dosis 

obat konsumsinya dapat dihentikan. Dosis yang sudah ditentukan 

merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena takarannya 

disesuaikan dengan tingkat tekanan darah. Selain itu obat yang diberikan 

juga harus diperhatikan apa saja dampak dan efek samping yang timbul 

pada seseorang yang memiliki penyakit hipertensi. Dokter akan mersepkan 

obat antihipertensi pada pasien yangtekanan darahnya lebih dari 140/90 

mmHg dan beresiko terserang komplikasi (M. Adib, 2009). 

Obat-obatan yang biasa diberikan pada seseorang yang memiliki 

penykit hipertensi antara lain (M. Adib, 2009) : 

1. Diuretik, seperti : hydrochlorothiazide 

 

2. Antagonis kalsium, seperti : amlodipine dan nifedipine 

 

3. Penghambat beta, seperti : atenolol dan bisoprolol 

 

4. ACE inhibitor, seperti : captopril dan ramipril 

 

5. Diuretik hemat kalium, seperti : spironolactone 

 

6. Angiotensin-2 receptor blocker (ARB), seperti : losartan dan 

valsartan 

7. Penghambat renin, seperti : aliskiren 

 

8. Vasodilator, seperti : minoxidil 
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Apahipertensiitu? 

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana 

seseorang mengalami peningkatan tekanan 

darah di atas normal yaitu sistolik lebih dari 

120 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 80 

mmHg. 

Apapenyebabdaripenyakithipertensi? 

1. Hipertensi Primer 

Pada kebanyakan orang dewasa 

penyebab tekanan darah tinggi ini sering kali 

tidak diketahui. Hipertensi primer cenderung 

berkembang secara bertahap selama bertahun 

tahun dan ada kemungkinan karena faktor 

keturunan atau genetik. 

2. Hipertensi Sekunder 

Beberapa orang memiliki tekanan darah 

tinggi karena memiliki kondisi kesehatan yang 

mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung 

muncul tiba tiba dan menyebabkan tekanan 

darah lebih tinggi dari hipertensi primer. 

Penyebab yang lainnya yaitu : 

1. Asupan garam yang tinggi 

2. Stres psikologis 

3. Faktor genetik (keturunan) 

4. Kurang olahraga 

5. Kebiasaan hidup yang tidak baik seperti 

merokok dan alkohol 

6. Penyempitan pembuluh darah oleh 

lemak/kolesterol tinggi 

7. Peningkatan usia 

8. Kegemukan 

Lalu,tandadangejalaapayangterjadi 
jikamengalamihipertensi? 

1. Pusing atau sakit kepala 

2. Lemas 

3. Masalah dalam penglihatan akibat kerusakan 

retina akibat hipertensi 

4. Telinga berdengung 

5. Mimisan (keluar darah dari hidung) 

6. Gemetar 

7. Sering marah marah 

8. Jantung berdebar debar 

9. Tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg 

10 Keringat berlebih 



 

 

11. Rasa berat di tekuk 

12. Sukar tidur 
 

Danapasajasihfaktorresikodari 
penyakithipertensi? 

1. Usia diatas 65 tahun 

2. Mengkonsumsi makanan yang mengandung 

banyak garam 

3. Kelebihan berat badan 

4. Memiliki keluarga dengan hipertensi 

5. Kurang makan buah dan sayuran 

6. Jarang berolahraga 

7. Minum terlalu banyak kopi (atau minuman 

lain yang mengandung kafein) 

8. Terlalu banyak mengkonsumsi minuman 

keras 
 

 

Lalu,bagaimanasihcaramencegah 
penyakithipertensi ini? 

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan 

diantaranya : 

1. Mengkonsumsi makanan sehat 

2. Mengurangi makanan yang mengandung 

garam 

3. Mengurangi konsumsi kafein yang berlebih 

seperti kopi atau teh 

4. Berhenti merokok 

5. Berolahraga secara teratur 

6. Menjaga keseimbangan berat badan 

7. Tidak mengkonsumsi minuman keras/ 

berakohol 

8. Menghindari minuman yang bersoda 

9. Hindari stres 

10. Istirahat yang cukup 
 

Makanan yang dianjurkan untuk 
penderitahipertensi : 

1. Sumber karbohidrat, seperti : biskuit, 

singkong, roti, tepung, mie, nasi, tapioca 

2. Sumber protein nabati, seperti : kacang 

kacangan, tempe, tahu 

3. Sumber vitamin (buah dan sayur), seperti : 

buah jeruk, pisang, melon, tomat 

Makananyangdibatasiuntukpenderita 
hipertensi: 

1. Garam dapur 

2. Makanan yang diawetkan dengan garam, 

seperti : ikan asin, asinan 

3. Makanan yang tinggi lemak dan kolesterol 

Apa saja penatalaksanaan pengobatan 
padapenderitahipertensi? 

1. Diuretik, seperti : hydrochlorothiazide 

2. Antagonis kalsium, seperti : amlodipine dan 

nifedipine 

3. Penghambat beta, seperti : atenolol dan 

bisoprolol 

4. ACE inhibitor, seperti : captopril dan ramipril 

5. Diuretik hemat kalium, seperti : 

spironolactone 

6. Angiotensin-2 receptor blocker (ARB), 

seperti : losartan dan valsartan 

7. Penghambat renin, seperti : aliskiren 

8. Vasodilator, seperti : minoxidil 



 

 


