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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Hipertensi adalah tekanan darah persisten dimana tekanan sistoliknya di 

atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Hipertensi merupakan 

masalah global yang menjadi penyebab utama gagal jantung, stroke, dan gagal 

ginjal (Brunner & Suddarth, 2014). Penyakit hipertensi biasanya disebabkan 

karena tekanan sistolik dan diastoliknya diatas batas normal dan gaya hidup yang 

tidak sehat. Seorang yang menderita hipertensi biasanya menimbulkan masalah 

keperawatan nyeri akut, dan apabila masalah tersebut tidak di tangani dengan baik 

bisa menimbulkan penyakit stroke, gagal ginjal dan jantung. 

Berdasarkan Data World Health Organization (WHO) 2015 mengatakan 

bahwa prefalensi hipertensi di dunia mencapai sekitar 1,13 miliyar individu, 

artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penderita hipertensi 

di perkirakan akan terus meningkat mencapai 1,5 miliyar individu pada tahun 

2025 dengan mencapai kematian 9,4 juta induvidu. Menurut riskesdes (2018), 

pravalensi kejadian hipertensi adalah 34,1% hasil tersebut merupakan kejadian 

hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada masyarakat Indonesia 

berusia 18 tahun keatas (Kementrian Kesehatan RI, 2018). Dan diprovinsi Jawa 

Timur sebesar 37,4%. Data di RSUD Bangil Pasuruan mencatat jumlah pasien 

dengan Hipertensi mulai bulan januari 2017 sampai dengan bulan desember 2017 

mencapai 789 pasien yang mengalami hipertensi. 

Tekanan darah yang tinggi pada hipertensi akan merusak pembuluh arteri 

akibat dari trauma secara terus menerus. Kondisi ini mempercepat terjadinya 
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sumbatan darah akibat pembentukan plak lemak atherosclerosis (penumpukan 

plak pada dinding arteri). Saat jantung berkontraksi darah akan di pompa keluar 

dari ventrikel menuju aurta dan arteri pulmonali. Darah kemudian akan di 

distribusikan menuju pembuluh darah kecil yang di sebut dengan arterioli. Tonus 

otot di dinding arteriolus menentukan apakah pembuluh darah tersubut lentur atau 

kaku. Jika pembulu darah arteriolus tidak elastis maka diameter lumen akan 

sempit sehingga aliran darah menjadi tidak lancar. Aliran darah yang tidak lacar 

ini akan membuat beberapa organ tubuh hanya menerima sedikit darah sehingga 

akan di deteksi oleh otak, ginjal dan anggota tubuh lainnya. Tubuh akan bereaksi 

melalui mekanisme reflex persyarafan serta hormonal yang memaksa jantung 

untuk bekerja keras supaya dara bias terdistribusikan lancar di arteri. Akibatnya 

tekanan darah menjadi naik kondisi ini pada beberapa orang akan menetap 

sehingga terjadi penyakit hipertensi (Karmadi, 2016) 

Penyakit hipertensi gejalanya pun tidak nyata perlu di waspadai dan di 

obati sedini mungkin menyebab terjadinya penyakit hipertensi bisa di pengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu faktor yang dapat di rubah dan tidak dapat di rubah. 

Faktor yang tidak dapat di rubah di anataranya faktor usia, jenis kelamin dan 

riwayat penyakit keluarga. Untuk faktor yang dapat di rubah faktor yang 

berhubungan dengan gaya hidup seperti tidak bisa menjaga pola makan, konsumsi 

garam berlebih, konsumsi lemak jenuh, kebiasaan minum beralkohol, kebiasan 

merokok,  jarang olah raga, obesitas dan kurangnya aktivitas fisik. 

Mengatasi nyeri kepala pada hipertensi dapat dilakukan untuk pasien 

merasa aman dan nyaman, yaitu dengan terapi non farmakologi dan terapi 

farmakologi. Memberikan terapi nonfarmakologis, seperti mengatur diet, teknik 
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distraksi dan relaksasi dan perlu adanya kontrol lingkungan yang memperberat 

rasa nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan serta istirahat dan 

tidur yang cukup atau berkualitas. Beberapa terapi farmakologi antara lain obat 

analgesik seperti amlodipine. Upaya yang dilakukan secara komprehensif dengan 

menggunakan pendekatan proses keperawatan antara lain dengan memberikan 

pendidikan kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan klien dengan cara 

memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai penyakit hipertensi. 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun tertarik untuk membuat 

Proposal Studi Kasus dengan mengangkat judul “ Bagaimanakah Gambaran 

Asuhan Keperawatan Pada Pasien Hipertensi dengan Masalah Nyeri Akut Di 

Desa Pasrepan Kabupaten Pasuruan ?  

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk menggambarkan Asuhan Keperawatan Pada Pasien Hipertensi 

dengan Masalah Nyeri Akut  Di Desa Pasrepan Kabupaten  Pasuruan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Menggambarkan pengkajian Asuhan  Keperawatan  pada pasien 

Hipertensi dengan Masalah Nyeri Akut Di Desa Pasrepan Kabupaten  

Pasuruan. 

1.3.2.2 Menggambarkan diagnosa Asuhan Keperawatan Pada Pasien 

Hipertensi dengan Masalah Nyeri Akut Di Desa Praserpan Kabupaten  

Pasuruan. 

1.3.2.3 Menggambarkan rencana Asuhan Keperawatan Pada Pasien Hipertensi  
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dengan Masalah Nyeri Akut Di Desa Psrepan Kabupaten  Pasuruan. 

1.3.2.4 Menggambarkan tindakan Asuhan Keperawatan Pada Pasien  

Hipertensi dengan Masalah Nyeri Akut  Di Desa Pasrepan Kabupaten  

Pasuruan. 

1.3.2.5 Menggambarkan evaluasi Asuhan Keperawatan Pada Pasien 

Hipertensi dengan Masalah Nyeri Akut Di Desa Pasrepan Kabupaten  

Pasuruan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Terkait dengan tujuan,maka tugas akhir ini di harapkan dapat memberikan 

manfaat: 

.4.1 Akademis  

Hasil study kasus ini merupakan pemberiaan ilmu pengetahuan khususnya 

dalam hal asuhan keperawatan dengan kasus hipertensi. 

.4.2 Secara Praktis tugas akhir ini akan memberikan manfaat bagi: 

.4.2.1 Bagi pelayanan keperawatan keluarga  

Hasil studi kasus ini, dapat menjadi masukan bagi pelayanan keperawatan 

di dalam keluarga agar dapat melakukan asuhan keperawatan dengan 

kasus hipertensi dengan baik. 

.4.2.2 Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti yang 

akan meneliti berikutannya, akan melakukan studi kasus pada asuhan 

keperawatan keluarga dengan kasus hipertensi. 
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.4.2.3 Bagi profesi kesehatan 

Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberi 

pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan keluarga dengan 

kasus hipertensi 

.5  Metode Penulisan 

1.5.1  Metode  

Metode deskriptif yaitu metode yang bersifat mengungkapkan  peristiwa 

atau gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi kepustakaan 

yang mempelajari, mengumpulkan, membahas data dengan study pendekatan 

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

pelaksanaan, dan  evaluasi. 

1.5.2 Teknik pengumpulan data  

1.5.2.1 Wawancara 

Data di ambil atau di peroleh melalui percakapan baik dengan klien, 

keluarga klien maupun tim kesehatan lainnya. 

1.5.2.2 Observasi  

Data yang di ambil melalui pengamatan kepada klien. 

1.5.2.3 Pemeriksan  

Meliputi pemeriksan fisik yaitu palpasi, auskultasi, perkusi, inpeksi yang 

dapat menunjang diagnosa dan penanganan selanjutnya.  

1.5.3 Sumber data  

1.5.3.1 Data primer  

Data yang langsung di peroleh dari klien  

1.5.3.2 Data skunder  
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Data skunder adalah data yang di peroleh dari keluarga atau orang terdekat 

klien  

1.5.4 Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku yang berhubungan judul 

studi kasus dan masalah yang di bahas.  

1.6 Sistematika penulisan  

Supaya lebih jelas dan lebih mudah mempelajari dan memahami study 

kasus ini secara keseluruhan di bagi menjadi 3 bagian  

1.3.3 Bagian awal 

Memuat halaman judul persetujuan pembimbing, pengesahan, kata 

pengantar, daftar isi. 

1.3.4 Bagian inti  

Bagian inti terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub 

bab berikut ini. 

1.3.4.2 Bab 1 : pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan study kasus. 

1.3.4.3 Bab 2: tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut medis 

dan asuhan keperawatan klien dengan hipertensi serta kerangka masalah.  

1.3.5 Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAAN PUSTAKA 

Dalam bab 2 ini akan di uraikan secara teoritis mengenai konsep dari 

sebuah penyakit dan asuhan keperawatan pada pasien dengan Hipertensi. Konsep 

dasar penyakit akan di uraikan definisi, etiologi, konsep dasar keperawatan akan 

di uraikan masalah-msalah yang muncul pada penyakit hipertensi dengan 

melakukan asuhan keperawatan terdiri dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, 

pelaksaan, dan evaluasi.  

2.1 Konsep Dasar Penyakit Hipertensi  

2.1.1 Definisi Hipertensi  

 Hipertensi merupakan suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik lebih 

dari 140 mmHg, tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Penyakit darah tinggi atau 

hipertensi adalah suatu keadaan dimana peredaran darah meningkat secara kronis. 

Hal tersebut di karenakan jantung bekerja lebih cepat memompa darah untuk 

memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi yang di butuhkan di dalam tubuh 

(Irianto, 2014) 

 Hipertensi juga merupakan faktor utama terjadinya masalah 

kardiovaskular. Apabila tidak di tangani dengan baik dan tepat dapat 

mengakibatkan stroke, gagal jantung, gagal ginjal, dimensia, infark miokard, 

gangguan penglihatan dan hipertensi (Andrian, 2016).  
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2.1.2 Etiologi Hipertensi  

 Berdasarkan etiologinya Hipertensi dapat menjadi 2 golongan yaitu 

(WHO, 2014) :  

a. Hipertensi esensial atau hipertensi primer  

 Hipertensi ini sebanyak 90 sampai 95% kausnya tidak di ketahui 

penyebabnya para pakar menemukan hubungan antar riwayat keluarga penderita 

hipertensi (Genetik) dengan resiko menderita penyakit ini. Selain itu stres sebagai 

tertuduh utama, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang 

termasuk dalam penyebab dari hipertensi ini adalah lingkungan, kelaian 

metabolisme, obesitas, merokok, konsumsi alkohol dan kelainan darah. 

b. Hipertensi renal atau hipertensi skunder 

 Dari 5 sampai 10% kasus hipertensi penyebab khusunya sudah di ketahui 

penyebabnya yaitu gangguan hormonal, penyakit diabetes, jantung, ginjal kasus 

yang sering terjadi adalah karna tumor kelenjar adrenal. Garam dapur bisa 

memperburuk resiko hipertensi jika mengkonsumsinya terlalu berlebihan tetapi 

hal ini bukan faktor penyebab hipertensi sekunder . 

2.1.3  Klasifikasi Tekanan Darah pada Orang Dewasa  

Klasifikasi Tekanan 

Darah 

Tekanan Darah 

Sistolik (mmHg) 

Tekanan Darah 

Distolik (mmHg) 

Optimal <120 <180 

Normal  <130-139 85-89 

Hipertensi Stadium I 140-159 90-99 

Hipertensi Stasium II 160-179 100-109 

Hipertensi Stadium III >180 >110 

Sumber : Syamsudin, 2011. 

2.1.4  Faktor  Resiko Hipertensi  

a. Faktor resiko yang tidak dapat di kontrol 

1.  Jenis kelamin  
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Terjadinya hipertensi pada pria dan wanita lebih rendah wanita ketika 

berusia 20-30 tahun tetapi akan mudah menyerang pada wanita ketika umur 55 

tahun sekitaran 60% hipertensi lebih dominan pada wanita hal ini di sebabkan 

pada perubahan hormon pada wanita setelah menopous (Triyanto, 2014). 

2. Umur  

 Tekanan darah berubah pada seseorang secara stabil di usia 20-40 tahun 

setelah itu lebih meningkat secara cepat sehingga bertambahnya usia seseorang 

akan meningkatkan tekanan darah seseorang. jadi kesimpulannya seorang lansia 

lebih mempunyai tekanan darah yang tinggi dari pada usia mudah. 

3. Keturunan (Genetik) 

 Faktor genetik tentu bisa mempengaruhi tekanan darah jika keluarga 

sebelumnya mempunyai riwayat hipertensi hal ini terjadi akibat peningkatan kadar 

sodium intra seluler dan rendahnya rasio antara potasium terhadap sodium 

individu sehingga orang tua beresiko lebih tinggi menderita hipertensi 2 kali lebih 

besar dengan orang yang tidak mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi 

(Buckman, 2010). 

4. Pendidikan  

 Tingkat pendidikan secara tidak langsung mempengaruhi tekanan darah. 

Tingginya resiko hipertensi pada pendidikan dan ilmu pengetahuan yang rendah, 

kemungkinana minimnya pengetahuan dalam mendpatkan informasi oleh petugas 

kesehatan sehingga berdampak pada perilaku ataupun hidup sehat (Armilawaty, 

dkk, 2013). 

b. Faktor resiko hipertensi yang dapat di kontrol 

1. Obesitas  
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Pada usia pertengahan dan usia lanjut, cenderung kurangnya melakukan 

aktifitas sehingga asupan kalori mengimbangi kebutuhn energi, sehingga 

akan terjadi peningkatan berat badan atau obesitas dan bisa memperburuk 

kondisi (Prayitno, 2013). 

2. Kurang olahraga 

Jika melakukan aktifitas olahraga dengan teratur akan mudah untuk 

mengurangi peningkatan tekanan darah yang akan menurunkan tekanan 

perifer sehingga melatih otot jantung agar terbiasa melakukan pekerjaan 

yang lebih berat karena adanya kondisi tertentu. 

3. Kebiasaan merokok  

Merokok dapat meningkatkan tekanan darah, hal ini di karenakan di dalam 

kandungan nikotin yang bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. 

4. Konsumsi garam berlebihan 

WHO merekomendasikan konsumsi garam yang dapat mengurangi 

peningkatan hipertensi. kadar sodium yang di rekomendasikan adalah 

tidak lebih dari 100 ml (sekitar 2,4 gram sodium atau 6 gram) (Pranaka, 

2014 2015). 
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5. Minum alkohol 

Mengkonsumsi alkohol dengan berlebihan akan menyebabkan 

meningkatnya tekanan darah yang tergolong parah karna dapat 

menyebabkan darah di otak tersumbat dan mengakibatkan stroke.  

6. Minum kopi  

Satu cangkir kopi mengandung kafein 75-200 mg, dimana dalam satu 

cangkir kopi dapat meningkatkan tekanan darah 5-10 mmHg. 

7. Kecemasan  

Kecemasan akan menimbulkan stimulus simpatis yang akan meningkatkan 

frekuensi jatung, curah jantung dan resistensi vaskuler, efek samping ini 

akan meningkatkan tekanan darah, kecemasan atau pun stres akan 

meningkatkan tekanan darah. Jika seseorang merasa cemas pada masalah 

yang di hadapinya maka hipertensi akan kembali terjadi pada dirinya, hal 

ini di sebabkan karana rasa cemas yang ada pada dirinya dan akan 

mempengaruhi detak jantung semakin cepat sehingga jantung memompa 

darah ke seleluruh tubuh akan semakin cepat. 

2.1.5 Manifestasi Klinis Hipertensi  

 Manifestasi klinis yang timbul akibat hipertensi tidak sama pada setiap 

orang bahkan terkadang timbul tanpa gejala. Hipertensi sendiri gejalanya sebagai 

berikut: 

a. Sakit kepala  

b. Merasa pegal tidak nyaman di tengkuk 

c. Merasa berputar serasa ingin jatuh  

d. Timbul prasaan berdebar debar atau detak jantung berdebar cepat 
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Sebagian besar gejala klinis saat orang menderita hipertensi bertahun-tahun 

berupa:  

1. Nyeri kepala saat terbangun dari tidur terkadang di sertai muntah akibat 

meningkatnya tekanan darah intracranial  

2. Penglihatan penderita kabur di akibatkan oleh rusaknya retina akibat 

hipertensi  

3. Nokturia karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus  

4. Nampak edema dan pembekakan akibat meningkatnya tekanan kapiler. 

Gejala lain yang paling umum terjadi pada penderita hipertensi yaitu pusing, 

sakit kepala, muka merah, keluar darah dari hidung secara tiba-tiba, tengkuk 

berasa kaku (Reni,2010). 

2.1.6  Patofisiologi Hipertensi  

Tekanan darah adalah hasil dari interaksi antara curah jantung dan dilatasi. 

Tekanan darah arteri di kontrol dalam waktu yang begitu singkat oleh 

baroreseptor arteri yang mendeteksi perubahan jumlah tekanan pada arteri utama 

kemudian melalui mekanisme umpan balik hormonal dapat menimbulkan 

berbagai fariasi respon tubuh seperti denyut jantung cepat atau tidak, kontraksi 

otot jantung, kontraksi otot polos pada pembuluh darah yang bertujuan 

mempertahankan tekanan darah dalam batas normal. Baroreseptor dalam 

komponen tekanan darah, seperti atrium, vena dan sirkulasi pulmonary, penderita 

hipertensi dapat di pastikan mengalami peningkatan salah satu dari kedua 

komponen ini, yakni resistensi pascular systemic dan curah jantung (Nugraha, 

2016). 
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Hemodynamic yang has dari penyakit hipertensi yang menetap bergantung 

pada tinggi rendah nya tekanan arteri, pembesaran jantung, derajat kontriksi 

pembuluh darah, hipertensi sedangkan yang tidak di sertai pembesaran jantung 

akan memiliki curah jantung yang normal namun, terjadi peningkatan risestensi 

vaskular perifer dan penurunan kecepatan ventrikel kiri (Nugraha, 2016). 

Saat hipertensi mulai bertambah berat jantung juga mulai mengalami 

pembesaran, curah jantung juga bisa mengalami penurunan secara progresif 

meskipun belum terdapat tanda-tanda gagal jantung. Hal tersebut di karnakan 

resistensi perifer sistemik semakin tinggi dan kecepatan ejeksi fentrikel kiri 

semakin menurun. Penurunan curah jantung ini dapat menyebabkan gangguan 

perfusi ke berbagai organ tubuh teruatama ginjal kondisi ini berdampak pada 

penurunan volume ekstrasel dan perfusi ginjal yang berhujung dengan iskemik 

ginjal, perfusi ginjal yang menurun akan mengaktifasi sistem rennin angiostensin 

rennin yang di keluarkan oleh ginjal dapat merangsang angiotensinogen untuk 

mengeluarkan angiotensinogen  I (AI) yang bersifat faso konstriktor lemah. 

Adanya angiotensin I pada peredaran darah akan memicu angiotensin converting 

enzyme (ACE) di endothelium pembuluh darah. ACE ini kemudian akan 

mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II yang merupakan faso konstriktor 

kuat, A II memiliki efek lain yang akhirnya dapat meningkatkan tekanan darah ( 

Nugraha, 2016). 

Dampak hipertensi ke jantung jika semakin meningkat maka beban jantung 

dapat menimbulkan hipertropi jantung. Kondisi hipertropi ini menyebabkan 

penyempitan ruang jantung sehingga menurunkan curah jantung. Jika jantung 

tidak dapat konfensasi lagi makan tidak dapat mengkonpensasi lagi. Maka bisa 
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terjadi gagal jantung. Sedangkan tekanan intra klanial yang berefek pada tekanan 

intracular akan mempengruhi penglihatan. Bahkan penanganan tidak cepat di 

lakukan penderita hipertensi akan mengalami kebutaan penurunan aliran darah ke 

ginjal akibat dari resistensi sistemik dapat mengakibatkan kerusakan pada 

perenkim ginjal jika tidak cepat di tanganani akan berakhir dengan penyakit gagal 

ginjal (Nugraha, 2016). 

2.1.7 Komplikasi Hipertensi 

 Komplikasi tekanan darah tinggi atau hipertensi menurut (Pudiastuti, 

2011) sebagai berikut : 

1. Stroke  

Seorang penderita stroke juga biasa di sebabkan oleh tekanan darah tinggi 

yang biasanya muncul pendarahan di otak yang di sebabkan pecahnya 

pembuluh darah selain itu juga di akibatkan oleh trombosit pembekuan darah 

pada pembuluh darah serta emboli yaitu benda asing yang terbawa aliran 

darah dalam pembuluh darah serta bisa menyumbat bagian distal pembuluh 

darah. 

2. Gagal jantung  

Gagal jantung merupakan kondisi dimana kelainan pada jantung 

menyebabkan jantung tidak dapat memompa dengan cepat untuk memenuhi 

metabolisme jarimgan atau pun jantung hanya bisa melakukan dengan 

volume diastolic yang sangat tinggi. Gagal jantung ini bisa saja terjadi pada 

penyakit jantung bawaan dimana dalam hal ini otot jantung rusak akibatnya 

beban hemodinamic jangka panjang yang berlebih karna kelainan cacat 

jantung (Syamsudin, 2011). 
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3. Gagal ginjal  

Penyakit ginjal biasanya di akibatkan tekanan darah tinggi yang tidak di 

rawat penyakit ginjal terjadi saat kerusakan pembuluh darah dalam ginjal 

menyebabkan menurunya kemampuan untuk mengeluarkan garam dan air 

pada akhirnya menyebabkan rendahnya kadar rennin plasma dan cairan 

tertahan. Cairan yang tertahan ini dapat meningkatkan tekanan darah yang 

menyebabkan kerusakan lain pada ginjal (Divine, 2012). 

4.  Kebutaan 

Hipertensi bisa merusak pembuluh drah ke otak. Retinopati juga dapat 

merusak pembuluh darah ke retina sehingga dapat mengakibatkan perubahan 

penglihatan atau kebutaan kerusakan ini tidak di ketahui sehingga menjadi 

permanen (Devine,2012). 

2.1.8 Penatalaksaan Hipertensi  

 Pengelolaan hipertensi bertujuan untuk mencegah morbiditas dan 

mortalitas akibat komplikasi kardio vaskuler yang berhubungan dengan 

pencapaian tekanan darah di bawah 140/90 mmHg prinsip pengelolaan hipertensi 

meliputi : (Padila, 2013).  
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1. Terapi tanpa obat  

Biasanya terapi tanpa obat lebih di gunakan pada hipertensi ringan dan sebagai 

tindakan suportif pada hipertensi sedang dan berat. Terapi tentang obat 

meliputi : 

a. Diet  

Diet yang di anjurkan untuk penderita hiprtensi sebagai berikut: 

1) Restriksi garam secara moderat dari 10 gr menjadi 5 gr 

2) Diet rendah kolestrol dan rendah asam lemak jenuh 

3) Penurunan berat badan  

4) Menghentikan merokok  

5) Diet tinggi kalium 

2. Latihan fisik   

Latihan fisik atau olah raga yang teratur dan terarah di anjurkan untuk 

penderita hipertensi adalah olah raga yang mempunyai 4 prinsip yaitu : 

a. Macam olah raga isotonis dan dinamis seperti lari, jogging, bersepeda, 

berenang, dan lain-lain 

b. Intensitas olah raga yang baik antara 60-80% dari kapasitas aerobic atau 

72-87 dari denyut nadi maksimal yang di sebut zona latihan  

c. Lamanya latihan berkisar 20-25 menit berada pada zona latihan. 

d. Frekuensi latihan sebanyak 3 kali per minggu dan paling baik 5 kali 

perminggu  

3. Edukasi psikologis  

Pemberian edukasi psikologis untuk penderita hipertensi meliputi : 
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a. Teknik relaksasi 

Relaksasi merupakan prosedur atau teknik yang bertujuan untuk 

mengurangi ketegangan atau kecemasan dengan cara melatih penderita 

untuk dapat belajar membuat otot dalam tubuh menjadi rileks. 

b. Teknik biofeedback 

Merupakan teknik yang di pakai untuk menunjukan pada subjek tanda-

tanda mengenai keadaan tubuh yang secara sadar oleh subjek yang di 

anggap normal. Teknik ini di pakai untuk mengatasi gangguan somatic 

seperti nyeri kepala dan migren. Juga untuk gangguan psikologis seperti 

kecemasan dan ketergantungan. 

4. Pendidikan kesehatan  

Tujuan dari pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan pasien 

tentang penyakit hipertensi dan pengelolaannya sehingga pasien dapat 

mempertahankan hidupnya  

a) Terapi dengan obat  

Tujuan pengobatan hipertensi tidak hanya menurunkan tekanan darah saja 

tetapi juga mengurangi dan mencegah komplikasi akibat hipertensi agar 

penderita bertambah menjadi kuat. Pengobatan hipertensi umunya perlu di 

lakukan seumur hidup. Dokter ahli hipertensi (joint national comitle on 

detectin evolution and treatment of high blood pressure, USA, 1998) 

menyimpulkan bahwa obat deoretika, penyengat beta, antagonis kalsium 

atau penghambat ACE dapat di gunakan sebagai obat tunggal pertama 

dengan, memperghatikan penderita hipertensi yang memiliki penyakit lain. 
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2.1.9  Pemeriksaan penunjang 

1. Riwayat dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh 

2.  Pemeriksaan retina 

3.  Pemeriksan laboratorium untuk mengetahui kerusakan organ seperti 

ginjal dan jantung 

4.  EKG untuk mengetahui hipertropi ventrikel kiri 

5.  Urinalisa untuk mengetahui protein dalam urin , daram dan glukosa 

6.  Pemeriksaan: renogram, piologram intrvena arteriogram renal 

pemeriksaan fungsi ginjal terpisah dan penentuan kadar urin 

7. Foto dada dan CT Scan (Padila, 2013) 

2.2  Konsep keluarga 

2.2.1 Definisi keluarga 

 Keluarga merupakan perkumpulan dua tau lebih individu yang di ikat oleh 

hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan tiap tiap anggota keluarga selalalu 

berinteraksi satu sama yang lain (Mubarak, 2011). 

 Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala 

keluarga dan beberapa orang yg berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah 

suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan ( Setiadi, 2012). 

2.2.2 Struktur keluarga  

Menurut (muhlisin , 2012), struktur keluarga terdiri dari ; 

1. Pola dan proses komunikasi 

Fungsi dari pola interaksi murupakan fungsi yang besikap terbuka dan 

jujur, selalu menyelesaikan konflik keluarga yang ada, selalau berfikir 

positif, serta tidak mengulang-ulang pendapat yang ada di diri sendiri. 
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2. Karekteristik komunikasi keluarga 

Karakteristik keluarga terdiri dari karakteristik pengirim dan penerima 

yang berfungsi untuk 

• Karakteristik penerima : siap untuk mendengarkan, memberikan umpan 

balik dan melakukan validasi. 

• Karakteristik pengirim : apa yang di sampaikan oleh pengirim jelas dan 

berkualitas, meminta dan menerima umpan balik dan yakin dalam hal 

mengemukaan sebuah pendapat. 

3. Struktur peran  

Peran merupakan rangkaian perilaku yang sangat di harapkan sesuai apa 

yang di inginkan. Biasanya peran ini tidak biasa di jalankan oleh pihak 

individu di  dalam  anggota kluarga dengan baik. 

4. Struktur kekuatan  

Adalah salah satu kemampuan yang berpotensi dan actual dari individu 

sendiri untuk merubah agar lebih baik lagi 

5. Nilai-nilai Keluarga 

Nilai merupakan keadaan di mana sebuah sistem, sikap, ataupun 

kepercayaan. Norma merupakan suatu pola atau perilaku yang baik 

menurut masyarakat dan keluarga. 
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2.2.3 Ciri-ciri keluarga  

1. Terorganisasi 

Keluarga merupakakan cermin organisasi di mana setiap anggota keluarga 

memiliki peran dan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan 

keluarga. Dalam menjalankan peran dan fungsinya anggota keluarga saling 

berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. 

2. Keterbatasan 

Setiap anggota keluarga meimiliki kebebasan, namun juga memiliki 

keterbatan dalam menjalankan peran dan fungsinya 

3. Perbedaan dan kekushusan  

Setiap anggota keluarga dan memiliki peran dan fungsi masing-masing 

peran dan fungsi tersebut cenderung berbeda-beda yang menunjukkan 

adanya ciri perbedaan dan ke khususan misalnya ayah sebagai pencari 

nafkah utama dan ibu sebagai merawat anak (Wityanto, 2014) 

2.2.4 Tahap-tahap perkembangan keluarga 

  Berdasarkan konsep duvall dan miller, tahap perkembangan keluarga 

terbagi menjadi 8 yaitu: 

A. Keluarga baru 

Pasangan yang baru melangsungkan pernikahan belom mempunyai anak. 

Tugas perkembangan keluarga dalam tahap ini diantaranya yaitu membina 

hubunga inti yang memuaskan menetapkan tujuan bersama. Mulai 

membina hubungan dengan keluarga lain, mendiskusikan memiliki 

momongan, mempersiapkan diri menjadi orang tua dan memahami 

pengertian kehamilan, pesalinan, dan menjadi orang tua. 
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B. Keluarga dengan anak pertama 

Di masa ini merupakan transisi menjadi orang tua yang akan menimbulkan 

krisis keluarga. Tugas keluarga pada tahap ini yaitu adaptasi perubahan 

anggota keluarga, mempetahankan hubungan yang memuaskan dengan 

pasangannya, bagi peran dan tanggung jawab, bimbingan orang tua 

tentang pertumbuhan anak serta konseling KB. 

C. Keluarga dengan anak sekolah pra sekolah  

Tugas perkembangan dalam tahap ini adalah menyesuaikan kebutuhn pada 

tahap-tahap pra sekolah (sesuai dengan tumbuh kembang proses belajar 

dan kontak social) 

D. Keluarga dengan anak sekolah (6-13 tahun ) 

Keluarga yang di dalamnya mempunyai anak sekolah mempunyai tugas 

perkembangan keluarga seperti membantu sosialisasi anak terhadap 

lingkungan sekitar luar rumah, mendorong untuk mencapai pengembangan 

daya intelektual, dan menyediakan aktifitas anak. 

E. Keluarga degan anak remaja (13-20 tahun) 

Tugas keluarga di tahap ini adalah pengembangan terhadap remaja, 

memelihara komunikasi terbuka, mempersiapkan perubahan sistem peran 

dan peraturan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan tumbuh 

kembang anggota keluarganya. 

F. Keluarga dengan anak dewasa  

Tugas keluarga di sini mempersiapkan anak untuk bisa hidup mandiri dan 

bisa menerima keperian anak nya, menata kembali fasilitas dan sumber 

yang ada di dalam keluarga tersebut. 
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G. Keluarga usia pertengahan 

Tugas keluarga saat ini yaitu banyak mempunyai lebih banyak waktu dan 

kebebasan dalam mengola minat social, dan waktu santai, memulihkan 

hubungan antara generasi mudah dan tua serta persiapan masa tua 

H. Keluarga lanjut usia  

Dalam perkembangan tahap ini keluarga memiliki tugas beradaptasi tahap 

pension dengan cara mengubah cara hidup, menerima kematian pasangan, 

mempesiapkan kematian, serta melakukan life review masa lalu. 

2.2.5 Tipe keluarga   

Menurut (Wityanto, 2014) keluarga memiliki beberapa macam tipe 

yaitu keluarga tradisional dan non tradisional 

A. Keluarga Tradisional  

1. Keluarga inti yaitu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak  

2. The dyad family yaitu keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang hidup 

dari satu rumah tetapi tanpa anak  

3. Keluarga usilla yaitu keluarga yang terdiri dari suatu istri yang sudah tua 

dengan sudah memisahkan diri  

4. The childless family yaitu keluarga tanpa anak karna terlambat menikah 

dan untuk mendapat kan anak terlambat waktunya. Penyebabnya adalah 

karna mengejar karier atau pendidikan yang terjadi pada wanita  

5. The extended family yaitu keluarga terdiri dari tiga generasi hidup bersama 

dalam satu rumah paman, bibi, orang tua (kakek nenek), keponakan dan 

lain sebagainya  
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6. The Single parent yaitu keluarga duda atau janda yang terdiri dari satu 

orang tua ayah atau ibu penyebabnya dapat terjadi karna proses perceraian 

kematian bahkan di tinggalkan  

7. Commuter family yaitu keluarga dengan kedua orang tua bekerja di kota 

yang berbeda tetapi setiap akhir pekan semua anggota keluarga dapat 

berkumpul bersama di salah satu kota yang menjadi tempat tinggal 

8. Multigenerational family keluarga dengan generasi atau kelompok umur 

yang tinggal dalam satu rumah  

9. Kin network family keluarga dengan beberapa keluarga inti tinggal dalam 

satu rumah atau saling berdekatan menggunakan barang-barang seperti 

pelayanan bersama. 

10. Blended family keluarga yang di bentuk oleh duda atau janda yang 

menikah kembali dan membesarkan anak dengan pernikahan sebelum nya  

11. The single adult living alone keluarga yang terdiri dari orang dewasa yang 

hidup sendiri karna pilihannya seperti perceraian dan di tinggal mati  

B. Keluarga Non Tradiosional  

1) The unmarried teenagemother yaitu keluarga yang terdiri dari orang tua 

terutama ibu dengan anak hubungan tanpa nikah. 

2) The stepparent familly yaitu keluarga dengan orang tua tiri 

3) Commune family yaitu keluarga dengan beberapa pasangan keluarga 

anaknya tidak memiliki saudrah hidup bersama dalam satu rumah, sumber 

fasilitas yang sama, pengalaman yang sama, sosialisasi anak dengan 

melalui aktifitas kelompok atau membesarkan anak bersama  
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4) The nonmarital heterosexual cohabiting family yaitu hidup bersama 

berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan  

5) Gay dan lesbiyan family yaitu keluarga dengan seseorang yang bersamaan 

jenis kelamin yang hidup bersama sebagai suami istri  

6) Cohabiting couple yaitu keluarga dengan orang dewasa yang hidup 

bersama di luar ikatan perkawinan karna beberapa alasan tertentu 

7) Group marriage familly yaitu  keluarga dengan beberapa orang dewasa 

yang menggunakan alat-alat bersama, yang merasa telah saling menikah 

satu dengan yang lain nya berbagi sesuatu, termasuk sexual dan 

membesarkan anaknya  

8) Group network family yaitu keluarga inti yang di batasi oleh aturan atau 

nilai-nilai, hidup berdekkatan satu sama lain dan menggunakan barang-

barang rumah tangga yang sama, pelayanan dan tanggung jawab 

membesarkan anaknya  

9) Foster family yaitu keluarga yang menerima anak yang tidak ada 

hubungan keluarga atau saudarah untuk waktu sementara 

10)  Homeless family yaitu keluarga yang terbentuk tanpa perlindungan yang 

permanen karna krisis personal yang di hubungkan dengan keadaan 

ekonomi atau problem kesehatan mental  

11)  Gang yaitu sebuah bentuk keluarga yang destruktif, dari orang-orang 

mudah yang mencari ikatan emosional dan keluarga yang mempunyai 

perhatian, tetapi berkembang dalam kekerasan dan kriminal dalam 

hidupannya. 
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2.2.6 Fungsi keluarga  

Keluarga mempunyai 5 fungsi yaitu: 

a. Fungsi afektif 

Fungsi afektif berhubungan erat dengan fungsi enternal keluarga yang 

merupakan basis kekuatan keluarga. Fungsi ini berguna untuk memenuhi 

kebutuhan psiksosial. Keberhasilan fungsi efektif tampak pada 

kebahagiaan dan kegembiraan dari sebuah anggoa keluarga. Komponen 

yang perlu di penuhi oleh keluarga dalam melaksanakan fungsi efetif 

adalah (fredman, 2010). 

a. Saling mengasuh yaitu memberikan cinta kasih, kehangatan, saling 

menerima saling mendukung di antar anggota keluarga 

b. Saling menghargai, bila anggota keluarga saling menghargai da 

mengakui keberadannya dan hak setiap anggota keluarga serta selalu 

mempetahankan iklim positif maka fungsi efektif akan tercapai 

c. Ikatan di identifikasi ikatan keluarga di mulai sejak pasangan sepakat 

memulai hidup baru. 

b. Fungsi social 

Sosialisasi di mulai sejak manusia lahir. Keluarga merupakan tempat 

individu untuk belajar bersosialisasi misalnya anak yang baru lahir dia 

akan menatap ayah, ibu dan oran-orang yg ada di sekitarnya, dalam hal ini 

keleuarga dapat membina hubungan sosial pada anak, membentuk norma-

norma tingkah laku, sesuai dengan tingkat perkembangan anak, dan 

menaruh nilai-nilai budaya keluarga.  
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c. Fungsi eproduksi 

Fungsi reproduksi untuk menerusan keturunan dan menambah sumber 

daya manusia. Maka dengan ikatan suatu perkawinan yang sah, selain 

untuk memenuhi kebutuhan biologis pada pasangan tujuan untuk 

membentuk keluarga adalah meneruskan keturunan 

d. Fungsi ekonomi  

Merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota 

keluarga seperti memenuhi kebutuhan makan pakaian dan empat tinggal 

e. Fungsi Keperawatan Kesehatan 

Keluarga juga berperan untuk melaksanakan praktik asuhan keperawatan, 

yaitu untuk mencegah gangguan keseahatan atau merawat anggota 

keluarga yang sakit. Keluarga yang dapat melaksakan tugas kesehatan 

berarti sanggup menyelesaikan masalah kesehatan 

2.3  Tinjaun konsep nyeri 

2.3.1  Definisi kebutuhan nyeri  

 Nyeri merupakan sensasi yang rumit, unik, universal, dan bersifat 

individual. Dikatakan individual karena respon individu terhadap sensasi nyeri 

beragam dan tidak bisa di samakan satu sama yang lain. Secara sederhana nyeri di 

artikan sebagai suatu sensasi yang tidak menyenangkan baik secara sensori 

maupun secara emosional yang berhubungan dengan adanya suatu kerusakan 

jaringan atau faktor lain sehingga individu merasa tersiksa, menderita dan 

akhirnya menggaggu aktivitas ehari-sehari, psikis, dan lain-lain (Asmadi, 2010) 

 Setiap individu memberikan persepsi yang berbeda terhadap rasa nyeri. 

Nyeri merupakan sensasi yang rumit, unik, universal dan besifat individual. 
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Dikatakan bersifat individual karena respon individu terhadap sensasi nyeri 

beragam dan tidak bisa disamakan dengan orang lain. Inilah dasar bagi perawat 

dalam mengatasi rasa nyeri pada klien. Nyeri dapat di artikan sebagai suatu 

sensasi yang tidak menyenangkan baik secara sensori maupun secara mosional 

yang berhubungan dengan adanya suatu kerusakan jaringan atau faktor lain, 

sehingga individu merasa tersiksa, Menderita yang pada akhirnya akan 

mengganggu aktivits sehri-hari, psikis dan lain-lain (Andina, 2017). 

 Nyeri merupakan suatu kondisi lebih dari sekedar sensasi tunggal yang di 

sebabkan oleh stimulus tertentu. Nyeri bersifat subjektif dan sangat bersifat 

individual. Stimulus dapat berupa stimulus fisik dan stimulus mental, sedangkan 

kerusakan dapat terjadi pada jaringan aktual atau pada fungsi ego seorang individu 

(Haswita & Sulistyowati, 2017). 

Jenis nyeri ada dua macam yaitu: 

1. Nyeri akut  

Menurut NANDA (2012) nyeri akut adalah pengalaman sensorik dan 

emosional yang tidak menyenangkan yang muncul akibat kerusakan jaringan 

yang aktual atau potensial atau di gambarkan dalam hal kerusakan jaringan 

yang tiba-tiba atau lambat dari intensitas ringan hingga berat dengan akhir 

yang dapat di antisipasi atau di prediksi dan berlangsung < 6 bulan 
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2. Nyeri kronik  

Nyeri kronik adalah nyeri konstan yang menetap sepanjang suatu periode 

waktu. Nyeri ini berlangsung di luar waktu penyembuhan yang di perkirakan 

dan sering tidak dapat di kaitkan dengan penyebab atau cidera spesifik. Nyeri 

kronis sering di defisinikan sebagai nyeri yang berlangsung selama enam 

bulan atau lebih, meskupun enam bulan merupakan suatu periode yang dapat 

berubah untuk membedakan nyeri akut dan nyeri kroni (Bare, 2010). 

2.3.2  Fisiologi nyeri  

 Bagaimana nyeri merambat dan di persepsikan oleh individu masih belum 

sepenuhnya di mengerti. Akan tetapi, Bisa tidaknya nyeri di rasakan dan hingga 

derajat mana nyeri tersebt mengganggu di pengaruhi oleh interaksi antara sistem 

algesia tubuh dan transmisi sistem saraf serta interpretasi stimulus. 

 Sistem saraf perifer terdiri atas saraf sensorik primer yang khusus bertugas 

mendeteksi kerusakan jaringan yang membangkitkan sensasi sentuhan, panas, 

dingin, nyeri dan tekanan. Reseptor yang bertugas merambatkan sensasi nyeri 

yang di sebut nosiseptor. Nosiseptor merupakan ujung-ujung saraf perifer yang 

bebas dan tidak bermielin atau sedikit bermielin. Reseptor nyeri tersebut dapat di 

rangsang oleh stimulus mekanis, suhu dan kimiawi. Sedangkan proses fisiologis 

terkait nyeri disebut noisepsi. Proses ini terdiri dari empat fase, yaiu :  

a. Transduksi  

Pada fase ini, stimulus atau rangsangan yang membahayakan (misalnya bahan 

kimia, suhu, listrik) memicu pelepasan mediator biokimia yang mensensitisasi 

nosiseptor. 

b. Transmisi 
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 Fase transmisi nyeri terdiri atas tiga bagian. Pada bagian pertama, nyeri 

merambat dari serabut saraf perifer ke medulla spinalis dua jenis serabut 

nosiseptor yang terlibat dalam proses tersebut adalah serabut C yang 

mentransmisikan nyeri tumpul dan menyakitkan, serta serabut A-Delta yang 

mentransmisikan nyeri yang tajam dan terlokalisasi. Bagian kedua adalah 

transmisi nyeri dari medulla spinalis menuju batang otak dan thalamus melalu 

jaras spinotalamikus (spinoyalamic tract (STT). STT merupakan sistem 

deskriminatif yang membawa informasi mengenai sifat dan lokasi stimulus ke 

thalamus. Selanjutnya pada bagian ketiga, signal tersebut di teruskan ke 

korteks sensorik somatic tempat nyeri di persepsikan. Impils yang di 

transmisikan melalui STT mengktifkan respon otonomi dan limbic. 

c. Persepsi  

 Pada fase ini individu mulai menyadari adanya nyeri. Tampaknya persepsi 

nyeri tersebut terjadi di struktur korteks sehingga memungkinkan munculnya 

sebagai strategi perilaku kognitif untuk mengurangi komponen sensorik dan 

afektif nyeri. 

d. Modulasi 

Fase ini di sebut juga “sistem desenden” pada fase ini, neuron di batang 

otak mengirimkn sinyal-sinyal kembali ke medulla spinalis. Serabut 

desenden tersebut melepaskan substansi seperti opioid, serotonin, dan 

norepinefrin yang akan menghambat impils asenden yang membhayakan di 

bagian dorsal medulla spinalis (Mubarak & Chayat, 2011) 
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2.3.3  Jenis Dan Klasifiksi Nyeri Kepala 

A. Jenis nyeri  

.1 Nyeri perifer, terdapat tiga macam : 

.2 Nyeri superficial, yakni rasa nyeri yang muncul akibat rangsangan 

pada kulit dan mukosa. 

.3 Nyeri viseral, yakni rasa nyeri yang muncul akibat stimulasi pada 

reseptor nyeri di rongga abdomen, cranium dan toraks. 

.4 Nyeri alih, yakni yang di rasakan pada daerah lain yang jauh dari 

jaringan penyebab nyeri. 

.5 Nyeri sentral, yakni nyeri yang muncul akibat stimulasi pada medulla 

spinalis, batang otak dan thalamus. 

.6 Nyeri psikogenik, yakni nyeri yang tidak di ketahui penyebab fisik 

nya (Mubarak & Chayati, 2011). 

B. Klasifikasi nyeri kepala  

1. Nyeri kepala primer 

Merupakan nyeri kepala yang tidak diasosiasikan dengan patologi atau 

kelainan lain yang menyebabkannya. Nyeri kepala ini di bagi berdasarkan 

gejalanya, yaitu : 

a. Migrain  

Migrain ini mempunyai sub type mayor yaitu migrain tanpa aura dan 

migrain dengan aura. Migrain tanpa aura adalah nyeri kepala berulang 

dengan manifestasi serangan selama 4-72 jam. Migrain dengan aura 

yaitu nyeri kepala dengan seragan berulang, sepenuhnya unilateral 
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secara reversible baik itu visual, sensorik, atau gejalah sistem saraf 

pusat lainnya yang biasanya berkembang secara bertahap. 

b. Nyeri kepala tipe tegang  

Nyeri kepala ini sering terjadi dengan prevalensi seumur hidup dalam 

populasi umum berkisar 30% dan 78% dalam studi yang berbeda. 

c. Nyeri kepala tipe cluster  

Nyeri yang serangannya berat dan terjadi mulai dari sekali hari sampai 

delapan kali sehari.  

2. Nyeri kepala sekunder  

Merupakan nyeri kepala yang di sebabkan karena penyakit lain sehingga 

terdapat peningkatan intrakanial atau nyeri kepala yang jelas terdapat 

kelainan anatomi maupun struktur.  

2.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri 

1. Usia  

Usia merupakan factor penting yang mempengaruhi nyeri. Khusunya 

pada anak-anak dan lansia. Perkembangan yang di temukan di antara kelompok 

usia merupakan factor penting yang mempengaruhi nyeri, khusunya pada anak-

anak dan lansia. Perkembangan yang di temukan di antara kelompok usia ini 

dapat mempengaruhi bagaimana anak-anak dan lansia bereaksi terhadap nyeri. 

Anak yang masih kecil (Bayi) mempunyai kesulitan mengungkapkan dan 

mengekspresikan nyeri. Para lansia menganggap nyeri sebagai komponen 

alamiah dari proses penuaan dan dapat di abaikan atau tidak di tanganani oleh 

petugas kesehatan (Haswita & Sulistyowati, 2017) 
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1. Jenis kelamin  

Karakteristik jenis kelamin dan hubungannya dengan sifat keterpaparan 

dan tingkat kerentanan memegang peranan tersendiri. Berbagai penyakit 

tertentu ternyata erat hubungannya dengan jenis kelamin, dengan berbagai sifat 

tertentu. Penyakit yang hanya di jumpai  pada jenis kelamin tertentu, terutama 

yang berhubungan erat dengan alat reproduksi atau yang secara genetic 

berperan dalam perbedaan jenis kelamin. Di beberapa kebudayaan 

menyebutkan bahwa anak laki-laki harus berani dan tidak boleh menangis, 

sedangkan anak perempuan boleh menangis dalam situasi yang sama. Toleransi 

nyeri di pengaruhi oleh factor-faktor biokimia dan merupakan hal yang unik 

pada setiap individu tanpa memperhatikan jenis kelamin. Meskipun penelitian 

tidak menemukan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam 

mengespresikan nyerinya. Pengobatan di temuka lebih sedikit pada perempuan. 

Perempuan lebih suka mengkomunikasikan rasa sakitnya. Sedangkan laki-laki 

menerima analgesic aploid lebh sering berbagai pengobatan untuk nyeri 

(Haswita & Sulistyoati 2017) 

2. Kebudayaan  

Kebudayaan dan nilai-nilai budaya mempengaruhi cara individu mengatasi 

nyeri. Individu mempelajari apa yang di harapkan dan apa yang di terima oleh 

kebudayaan mereka. Hal ini meliputi bagaimana bereaksi terhadap nyeri. Ada 

perbedaan makna dan sikap di kaitkan dengan nyeri di berbagai kelompok 

budaya (Haswita & sulistyowati, 2017) 

Latar belakang etnik dan budaya merupakan factor yang mempengaruhi 

reaksi terhadap nyeri dan ekspresi nyeri. Sebagai contoh, individu dari budaya 

tertentu cenderung ekspresif dalam mengungkapkan nyeri, sedangkan individu 
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dari budaya lain justru lebih memilih menahan perasaan mereka dan tidak ingin 

merepotkan orang lain (Mubarak & Chayati, 2011) 

3. Makna nyeri 

individu akan mempersepsikan nyeri dengan cara yang berbeda-beda. Arti 

nyeri bagi seseorang mempengaruhi respon mereka terhadap nyeri. Jika 

penyebab nyeri di ketahui, individu mungkin dapat mengintrepetasikan arti 

nyeri dan bereaksi lebih baik terkait dengan pengalaman tersebut. Jika 

penyebabnya tidak di ketahui, maka banyak factor psikologis negative (seperti 

kekuatan dan kecemasan) berperan dan meningkatkan derajat nyeri yang di 

rasakan. Jika pengalaman tersebut di artikan negatif, maka nyeri yang di 

rasakan akan terasa lebih intens di bandingkan nyeri yang di rasakan di situasi 

dengan hal yang positif (M. Black & Hokanson Hawks, 2014). 

4. Perhatian  

Tingkat seorang pasien menfokuskan perhatiannya pada nyeri dapat 

mempengaruhi persepsi nyeri (Haswita & Sulistyowati, 2017) 

5. Ansietas  

Hubungan anatara nyeri dan ansietas bersifat kompleks. Ansietas sering 

sekali meningkatka persepsi nyeri, tetapi nyeri juga dapat menimbulkan suatu 

perasaan ansietas. Pola bangkitan otonom adalah sama dalam nyeri dan 

ansietas. Ansietas yang tidak berhubungan dengan nyeri dapat mendistraksikan 

pasien dan secara actual dapat menurunkan persepsi nyeri. Secara umum, cara 

yang efektif untuk menghilangkan nyeri adalah dengan mengarahkan 

pengobatan nyeri ketimbang ansietas (Haswita & Sulistyawati, 2017). 

6. Pengalaman terdahulu 
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Individu yang mempunyai pengalaman yang multiple dan berkepanjangn 

dengan nyeri akan lebih sedikit gelisah dan lebih toleran terhadap nyeri di 

bandingkan dengan orang yang hanya mengalami sedikit nyeri. Bagi 

kebanyakan orang, bagaimanapun, hal ini tidak selalu benar. Sering kali lebih 

berpengalaman individu dengan nyeri yang di alami, makin takut individu 

tersebut terhadap peristiwa yang menyakitkan yang akan di akibatkan (Haswita 

& sulistyawati, 2017)  

7. Gaya koping 

Mekenisme koping individu sangat mempengaruhi cara setiap orang dalam 

mengatasi nyeri. Ketika seorang mengalami nyeri dan menjalankan perawatan 

di rumah sakit adalah hal yang sangat tak tertahankan. Secara terus-menerus 

klien kehilangan kontrol dan tidak mampu untuk mengontrol lingkungan 

termasuk nyeri. Klien sering menemukan jalan untuk mengatasi efek nyeri baik 

fisik maupaun psikologis. Penting untuk mengerti sumber koping individu 

selama nyeri (Haswita & Sulistyawati, 2017) 

8. Dukungan keluarga dan social  

Faktor lain juga mempengaruhi respon terhadap nyeri adalah kehadiran 

dari seorang terdekat. Orang-orang yang sedang dalam keadaan nyeri sering 

bergantung pada keluarga untuk mensuport, membantu atau melindungi. 

Ketidak hadiran keluarga atau teman terdekat mungkin akan membuat nyeri 

semakin bertambah. Kehadiran orang tua juga merupakan hal yang khusus 

yang penting untuk anak-anak dalam menghadapi nyeri (Haswita & 

Sulistyawati, 2017). 
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Lingkungan yang asing, tingkat kebisingan yang tinggi, pencahayaan, dan 

aktivitas yang tinggi di lingkungan tersebut dapat memperberat nyeri. Selain 

itu, dukungan dari keluarga dan orang terdekat menjadi salah satu faktor 

penting yang mempengaruhi persepsi nyeri individu (Mubarak & Chayatin, 

2011) 

2.3.5 Penatalaksanaan Nyeri Farmakologis Dan Non Farmakologis 

A. Terapi nyeri farmakalogis   

analgesic merupakan metode yang paling umum mengatasi nyeri. Ada tiga 

jenis pengobatan yang bisa di gunakan untuk mengendalikan nyeri, yaitu: 

Analgesic nonopioid, asetaminofen dan aspirin adalah dua jenis analgesic 

nonopioid yang paling sering digunakan. Obat-obatan ini bekerja terutama 

pada tingkat perifer untuk mengurangi nyeri. 

1) Opioid, analgesic opioid bekerja dengan cara melekat diri pada reseptor-

reseptor nyeri seperti di dalam SSP. 

2) Adjuvant, Adjuvnt bukan merupkan analgesic yang sebenarnya, tetapi zat 

tersebut dapat membantu jenis-jenis nyeri tertentu, terutama nyeri kronis. 

Efek samping tanda-tanda dari reaksi yang tidak di inginkan dan mungkin 

tidak di kenali Karena tanda-tanda tersebut menggambarkan tanda-tanda 

gangguan pada lansia seperti konfusi, tremor, depresi, konstipasi, dan 

hilangnya nafsu makan.  

B. Terapi nyeri non farmakologis 

1. Kompres panas dan dingin 

Reseptor panas dan dingin mengaktivasi serat-serat A-beta ketika 

temperature mereka berada dalam anatara 4-5 C dari temperature tubuh. 
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Reseptor-reseptor ini mudah beradaptasi, membutuhkan temperature untuk di 

sesuaikan pada interval yang sering berkisar tiap 5-15 menit. 

Pemberian panas merupakan cara yang baik dalam menurunkan atau 

merendahkan nyeri sehingga di setujui termasuk kedalam otonomi 

keperawatan. Kompres panas dapat di berikan dengan menghangatkan 

peralatan (seperti bantal pemanas, handuk hangat). 

Kompres dingin juga dapat menurunkan atau meredahkan nyeri, dan 

perawat dapat mempertimbangkan metode ini. Es dapat di gunakan untuk 

mengurangi atau mengurangi nyeri dan untuk mencegah atau mengurangi 

edema dan inflamasi (Black & Hawks, 2014) 

2. Akupresur 

Akupresur memungkin kan alur energi yang terkongesti untuk 

meningkatkan kondisi yang lebih sehat. Perawat ahli terapi mempelajari alur 

energi atau meridian tubuh dan memberikan tekanan pada titik-titik tertentu 

disepanjang alur. 

3. Napas dalam 

Napas dalam untuk relaksasi mudah di pelajari dan berkontribusi dalam 

menurunkan atau meredahkan nyeri dengan mengurangi tekanan otot dan 

ansietas (Black & hawks, 2014) 

4. Distraksi  

Perhatian di jauhkan dari sensasi nyeri atau rangsangan emosional negative 

yang di kaitkan dengan episode nyeri. Penjelsan teoritis yang utama adalah 

bahwa seseorang mampu untuk memfokuskan perhatiannya pada jumlah fosi 

yang terbatas. Dengan memfokuskan perhatian secara aktif pada tugas 
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kognitif di anggap dapat membatasi kemampuan seseorang untuk 

memperhatikan sesnsasi yang tidak menyenangkan (Black & Hawks, 2014). 

5. Hipnotis  

Reaksi seseorang akan nyeri dapat di ubah dengan signifikan melalui 

hipnotis. Hipnotis berbasis pada seugesti, disosiasi, dan proses memfokuska 

pada perhatian (Black & Hawls, 2014) 

2.3.6 Respon Terhadap Nyeri 

A. Respon fisiologis  

pada saat implus nyeri naik ke medulla spinalis ke batang otak dan 

thalamus, sistem saraf otonom menjadi terstimulasi sebagai respon dari setres. 

Respon fisiologis terhadap nyeri sangat membahayakan individu. Kecuali 

pada kasus-kasus berat yang menyebabkan individu mengalami syok, 

kebanyakan individu mencapai tingkat adaptasi yaitu tanda-tanda fisik 

kembali normal. Dengan demikian klien yang mengalami nyeri tidak akan 

selalu memperhatikan tanda-tanda fisik. 

B. Persepsi nyeri  

pada dasarnya, nyeri merupakan salah satu bentuk reflex guna 

menghindari rangsngan dari luar tubuh, atau melindungi tubuh dari segala 

bentuk bahaya. Akan tetapi, jika nyeri itu terlalu berat atu berlangsung lama 

dapat berakibatkan tidak baik bagi tubuh, dan hal ini akan menyebabkan 

penderita menjadi tidak tenang dan putus asa (Mubarak & Chayatin, 2011) 

C. Toleransi terhadap nyeri 

Toleransi terhadap nyeri terkait dengan intensitas nyeri yang membuat 

seseorang sanggup menahan nyeri sebelum mencari pertolongan. Tingkat 
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toleransi yang tinggi berarti bahwa individu mampu menahan nyeri yang 

berat sebelum ia mencari petolongan (Mubarak & Chayatin, 2011) 

D. Reaksi terhadap nyeri 

Setiap orang memberikan reaksi yang berbeda terhadap nyeri. Ada orang 

yang menghadapinya dengan perasaan takut, gelisah dan cemas, ada pula 

yang menanggapinya dengan sikap yang optimis dan penuh toleransi 

(Mubarak & Chayatin, 2011) 

2.3.7 Intensitas Nyeri 

Nyeri tidak dapat di ukur secara objektif, sehingga intensitas nyeri 

merupakan karakteristik yang sangat relative. Oleh karena itu banyak tes, skor, 

atau tingkatan angka di buat untuk membantu dalam mengukur intensitas nyeri 

secara subjektif setetap mungkin (Asmadi, 2010). 

2.3.8  Alat Bantu Menentukan Nyeri 

A. Visual Analog Skale (VAS) dan Numeric Rating Scale (NRS) 

Penggunaan skala ini dengan cara pasien di minta untuk memberikan tanda 

pada garis angka yang menandakan intensitas nyeri yang di rasakan. Pada 

VAS, pemberian tanda semakin ke kiri berarti semakin tidak nyeri dan 

sebaliknya. Sementara pda NRS angka 0 menyatakan tidak ada nyeri dan 

angka 10 menandakan nyeri yang sangat berat. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tidak nyeri                              nyeri sedang                     nyeri sangat hebat 

Gambar 2.1 Visual Analog Scale (VAS) 

Sumber : (Asmadi, 2010) 

B. Pain Diagram 

 Diagram ini dapat digunakan untuk membantu menentukan letak posisi 

nyeri, seperti tipe nyeri yang dirasakan. Diagram dilengkapi dengan gambar 

tubuh manusia dan disertai instruksi mengenai tipe nyeri yang dirasakan.  

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pain Diagram Sumber : (Asmadi, 2008) 

 

C. Face Pain Rating Scale  

 Skala ini digunakan untuk evaluasi nyeri pada pasien pediatrik. Skala ini 

menggambarkan sketsa wajah masing-masing dengan nilai angka, dimulai 

dengan ekspresi senang, senyum sampai dengan sedih dan menangis dengan 

tidak nyeri sampai dengan nyeri yang sangat parah. 
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D. Catatan harian 

 Digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar dinamika nyeri yang 

dirasakan dengan aktivitas sehari-hari secara continue (Asmadi, 2008). 

2.4  Konsep Asuhan Keperawatan Hipertensi  

 Proses keperawatan merupakan sebuah metode yang sistematis dan 

terorganisasi dalam hal pemberian asuhan keperawatan yang di fokuskan dalam 

hal ini rekasi dan respon individu pada suatu kelompok atau pun perorangan 

terhadap gangguan kesehatan yang di alami, baik actual maupun potensial. Proses 

keperawatan juga di katakan pendekatan yang juga di gunakan perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan, sehingga kebutuhan dasar yang ada di diri klien 

bisa sepenuhnya terpenuhi. Proses keperawatan yang di mulai terdiri dari 

pengkajian, analisis data, menetapkan diagniosa keperawatan, merumuskan 

rencana keperawatan, implementasi keperawatan dan evaluasi. 

2.4.1  Pengkajian  

 Pengkajian keperawatan adalah sekumpulan tindakan yang di gunakan 

perawat untuk mengukur keadaan klien maupun keluarga dengan menggunakan 

standart norma kesehatan peribadi maupun social serta integritas dan kesanggupan 

untuk mngatasi msalah (ali, 2010) 
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Pengkajian : 

A. Identitas keluarga  

Nama kepala keluarga 

B. Komposisi kelurga  

1) Jenis kelamin 

 Pada umumnya insiden pada pria lebih tinggi dari pada wanita, 

tetapi usia 65 tahun ke atas insiden hipertensi pada wanita lebih tinggi 

pada umunya wanita akan mempunyai resiko tinngi terhadap hipertensi 

apabila telah memasuki masa menapouse (benson, 2012) 

2) Umur  

 Laki-laki berusia 35-50 tahun dan wanita pasca menopause 

beresiko tinggi untuk mengalami hipertensi (ardiansyah, 2012) 

3) Pekerjaan  

 Orang yang bekerja cenderung memiliki sedikit waktu untuk 

istirahat atau pun untuk mengunjungi fasilitas kesehatan sehingga akan 

semakin sedkit pula ketersediaan waktu dan kesempatan untuk 

melakukan pengobatan kesehatan 

4) Status social ekonomi keluarga 

 Status ekonomi keluarga mempengaruhi kehidupan keluarga baik 

dalam asupan nutrisi jadi pendapatan dalam kleurga mempengaruhi 

kesehatan (mutaqin, 2013)  

5) Jumlah anggota keluarga  

 Semakin sedikit jumlah anggota keluarga yang terdapat di suatu 

rumah tangga maka sering muncul masalah yang mengarah 5 tugas 
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keluraga karna minimnya komunikasi dalam mengambil keputusan 

dalam keluarga apa lagi mengambil keputusan ketika salah satu keluarga 

sakit (anggara, 2012) 

6) Pendidikan  

 Pendidikan seorang semakin tinggi maka semakin rendah pula 

ketidak patuhan dan ketidak tahuan seseorang mengenai masalah 

kesehatan karna ilmu yang di dapatkan di jadikan acuan (anggara, 2012) 

C. Genogram 

Riwayat keluarga yang dekat dengan penderita hipertensi (factor 

keturunan) maka mempertinggi resiko tekanan hipertensi jika ke dua orang 

tua kita mempunyai riwayat hipertensi kemungkinan kita akan mendapatkan 

penyakit hipertensi sebanyak 60% (mannan, 2012) 

D. Tipe keluarga 

Terdapat dua type keluarga, dimana type keluarga yang pertama 

merupakan tipe keluarga tradisonal yang terdapat sebuah jenis keluarga dan 

yang ke dua tipe non tradisional atau yang di sebut dengan tipe keluraga 

modern yang terdiri dari delapan tipe keluarga setiap tipe dalam sebuah 

keluarga dan rumah tangga berbeda anatara keluarga satu dengan keluarga 

lainnya. Pada umumnya keluarga memiliki kesulitan komunikasi dalam 

kesehariannya sehingga untuk memutuskan atau mencari solusi dari masalah 

itu sulit  

E. Agama 

Mengidentifikasi agama maupun dalam kepercayaan keluarga yang 

dianut dapat mempengaruhi kesehatan. Seorang bisa tidak bisa patuh 
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terhadap terapi diet yang di anjurkan ini dapat di karnakan konsumi olahan 

yang di berikan pada saat mengahadiri selamatan, karna tidak sesuai dengan 

takaran garam yang seharusnya sudah di tentukan dietnya. 

F. Suku bangsa 

Penderita hipertensi ternyata banyak di derita oleh orang Madura hal ini 

di karnakan kadar garam yang ada di lingkungannya sangant tinggi dan 

sebagian besar makanan yang di konsumsi masyarakat Madura sering 

mengandung banyak garam (putra, 2012) 

G. Aktivitas rekreasi 

Menjelaskan kemampuan dan kegiatan keluarga untuk melakukan 

rekreasi secara bersama baik di luar maupun di dalam rumah, juga tentang 

kuantits yang di lakukan. Jika aktivitas rekreasi tidak di lakukan oleh suatu 

rumah tangga maka mengakibatkan setres, dimana setres tersebut dapat 

memicu terjadinya hipertensi (rini, 2021) 

H. Riwayat dan perkembangan keluarga  

1) Tahap perkembangan keluarga saat ini 

Tahaap ini di tentukan dengan anak tertua hipertensi umumnya terjadi 

pada tahap 5-8  

a)  Tahap 5 : keluarga denga anak remaja  

b) Tahap 6 : keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan (launching 

center families) 

c) Tahap 7 : keluarga usia pertengahan (middle age families) 

d) Tahap 8 : keluarga lanjut usia 
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2) Tugas perkembangan kelurga yang belum terpenuhi 

Bagian ini menjelaskan bagian keluarga yang belum terpenuhi dan 

kendalah yang di hadapi oleh keluarga. Pada saat perkembangan yang 

belum terpenuhi ini dapat mengakibatkan kondisi pasien mengalami 

setres sehingga dapat mengalami tekanan darah pasien naik  

I. Riwayat kesehatan keluarga inti 

Riwayat kesehatan ini menjalaskan mengenai kesehatan masing-masing 

anggota keluarga perthatian terhadap upaya pencegahan penyakit, upaya dan 

pengalaman keluarga terhadap pelayanann kesehatan dalam rangka 

pemenuhan kesehatan  

J. Riwayat kesehatan sebelumnya 

Menjelaskan tentang riwayat penyakit keturunan dan penyakit menular di 

keluarga, riwayat biasanya mempengaruhi kesehatan  

K. Keadaan lingkungan  

1) Karakteristik rumah 

Menjelaskan tentang hasil mengidentifikasi rumah yang di huni 

keluarga meliputi luas, tipe, jumlah ruang, kemanfaatan ruang, jumlah 

fentilasi, peletakan rumah ranggah, sarana air bersih dan minum yang di 

gunakan. Keadaan rumah akan lebih mudah di pelajari apabila di 

gambar sebagai denah rumah. Ukura rumah menentukan besarnya rasio 

antara penghuni dan tempat yang tersedia semakin besar rumah dan 

semakin dikit penghuninya maka akan semakin besar rasio terjadinya 

setres. Sebaliknya, semakin kecil rumah dan semakin banyak 
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penghuninya maka semakin kecil rasio terjadinya setres yang dapat 

mengakibatkan hipertensi (erlinda, 2016)    

2) Karakteristik tetangga dan komunitasnya 

 Karakteristik dan komunitas setempat yaitu tempat keluarga 

bertempat tinggal, meliputi kebiasaan, seperti nilai atau norma serta 

aturan yang ada di sekitarnya dan budaya setempat yang mempengaruhi 

kesehatan khusunya ketidak patuhan pencegahan hiprtensi sehingga 

meningkatkan tekanan darah. 

3) Mobilitas geografis keluarga 

 Dalam hal ini menggambarkan mobiliotas kelurga dan anggota 

keluarga. Mungkin keluarga sering berpindah tempat atau bisa jadi 

anggota keluarga yang tinggal jauh dan sering berkunjung ke keluarga 

yang di bina  

4) Perkumpulan keluarga dan interaksi terhadap masyarakat 

 Dalam hal ini menjelaskan mengenai waktu yang di gunakan 

keluarga untuk berkumpul serta mengadakan perkumpulan keluarga 

yang ada dan sejauh mana keluarga berinteraksi dengan masyarakat di 

sekitar keluarga tersebut. 

5) Sytem pendukung kelurga 

 Merupakan jumlah anggota keluarga yang sehat dan fasilitas 

keluarga yang menunjang kesehatan (askes, jamsostek, kartu sehat, 

asuransi atau yang lain) fasilitas fisik yang di miliki anggota keluarga 

(peralatan kesehatan, dukungan psikologis anggota keluarga atau 
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masyarakat dan fasilitas yang ada di sekitar keluarga yang dapat di 

gunakan untuk meningkatkan upaya kesehatan) 

L. Struktur keluarga  

1) Struktur peran  

 Yang menjelaskan peran masing-masing peran anggota keluarga 

secara formal maupun informal baik di keluarga maupun masyarakat. 

2) Nilai atau norma keluarga 

 Menjelaskan nilai atau norma yang di pelajari dan di anut oleh 

keluarga yang berhubungan dengan kesehatan 

3) Pola komunikasi keluarga 

 Cara keluarga dalam berkomunikasi, siapa pengambil keputusan 

utama dan bagaimana peran anggota keluarga dalam menciptakan 

komunikasi. Perlu di jelaskan pula hal-hal apa saja yang juga 

mempengaruhi komunikasi keluarga. 

4) Struktur kekuatan keluarga 

 Kemampuan keluarga untuk mempengaruhi dan mengendalikan 

anggota keluarga untuk mengubah perilaku yang berhubungan dengan 

ketidak patuhan terapi hipertensi. 

M. Fungsi Keluarga  

1. fungsi afektif  

 menjelaskan tentang bagaimana keluarga mengekspresikan 

perasaan kasih sayang, perasaan saling memiliki, dan dukungan 

terhadap anggota keluarga. 

2. Fungsi sosialisasi  
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 Menjelaskan tentang bagaimana cara memperkenalkan anggota 

keluarga dengan dunia luar, berinteraksi dan berhubungan dalam 

keluarga. 

3. Fungsi perawatan kesehatan 

 Menjelaskan sejauh mana keluarga menyediakan makanan, 

pakaian, perlindungan serta merawat anggota keluarga yang sakit. 

4. Fungsi ekonomi  

 Menjelaskan sejauh mana keluarga memenuhi kebutuhan sandang 

pangan, dan papan. Sejauh mana keluarga memanfaatkan sumber yang 

ada di masyarakat dalam upaya meningkatkan status kesehatan 

keluarga. 

5. Fungsi reproduksi  

 Menjelaskan bagaiamana keluarga memiliki dan upaya 

pengendalian jumlah anggota keluarga. 

N. Stress dan koping keluarga 

 Sumber koping keluarga yang terdiri dari kemampuan keluarga 

yang menyatuhkan sehingga dalam suatu keluarga yang mempunyai 

koping internal yang baik apabila keluarga tersebut mempunyai ciri seperti 

pengontrolan, subsistem, pola komunikasi dan intregasi dengan baik 

sedangkan koping eksternal berhungan dengan pengguna sistem 

pendukung social oleh keluarga (Susanto, 2012). 
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O. Pemeriksaan fisik  

Adapun pemeriksaan fisik  menurut (Doengoes, 1999) 

1) Keluhan utama 

sering menjadi  keluhan klien untuk meminta pertolongan kesehatan 

yakni merasa pusing pada kepala bagian belakang  

2) Riwayat penyakit sekarang 

Hipertensi sering kali berlangsung sangat mendadak, pada saat klien 

melakukan aktifitas, biasanya terjadi nyeri kepala atau pusing, 

pandangan kabur, sampai terjadi mimisan. 

3) Riwayat penyakit dahulu 

Adanya riwayat penyakit hipertensi (keturunan), anemia obat-obatan 

adiktif dan kegemukan. Pengkajian obat-obat yang sering di gunakan 

kliena seperti pemakaian obat anti hipertensi, anti pidemia, penghambat 

beta dan lainnya. Adanya riwayat merokok, penggunaan alkohol dan 

penggunaan obat kontrasepsi oral. Pengajian riwayat ini dapat 

mendukung pengkajian dari riwayat penyakit sekarang dan merupakan 

data dasar untuk mengkaji lebih jauh dan untuk memberikan tindakan 

selanjutnya. 

4) Riwayat penyakit keluarga 

Biasanya ada riwayat penyakit keluarga yang menderita hipertendi, 

diabetes mellitus, atau adanya riwayat hipertensi dan stroke dari 

generasi sebelumnya 
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5) Harapan keluarga 

Perilaku keluarga di kaji bagaimana harapan keluarga terhadap perawat 

(petugas kesehatan) untuk membatu menyelesaikan masalah kesehatan 

yang terjadi. 

6) Pemeriksaan TTV 

Hasil teknan darah lebih dari 140/90 mmHg 

7) Pemeriksaan fisik (head to toe) 

• Kepala: Terdapat nyeri tekan pada kepala bagian blakang, ada 

tidaknya odema dan lesi, serta adakah kelainan 

• Mata :  Konjungtifis, anemis. 

• Hidung : Biasanya dapat di jumpai epistaksis jika sampai terjadi 

kelainan faskuler akibat dari hipertensi. 

• Mulut : Biasanya ada perdarahan pada gusi  

• Leher : Apakah ada pembesaran kelenjar linfe atau pembesaran 

tonsil. 

• Dada : Sering tidak di jumpai kelainan, inspeksi bentuk dada, 

simetris atau serta ictus cordis Nampak atau tidak. Palpasi di 

dapatkan focal fremitus hasilnya positif di semua kuadran. Perkusi 

hasilnya sonor, dan auskultasi tidak terdengar nafas tambahan. 

• Perut : Sering di jumpai tetapi tidak di temukan kelainan. Inspeksi 

meliputi bentuk perut. Palpasi di dapatkan teraba kenyal atau supel, 

tidak terjdi distensi, perkusi hasilnya timpani, dan auskultasi 

terdengar bising usus normal. 
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• Ekstermitas atas dan bawah : Pada pasien hipertensi tidak terjadi 

kelainan tonus otot keculali jika sudah terjadi komplikasi dari 

hipertensi itu sendiri seperti stroke maka akan terjadi penurunan 

tonus otot atau hemiparasi. 

2.4.2  Diagnosa Keperawatan 

A. Tipologi diagnosis keperawatan keluarga 

 Tipologi keperawatan kelurga yang muncul dapat bersifat actual, 

resiko dan sejahtera dengan penjabaran sebagai berikut :  

1) Actual (Terjadi defisit/gangguan kesehatan) 

 Menjelaskan masalah nyata saat ini sesuai data yang di temukan 

yaitu dengan ciri dari pengkajian tanda dan gejalah dari gangguan 

kesehatan, seperti: nyeri akut berubungan dengan ketidak mampuan 

keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. 

2) Resiko (Ancaman keluarga) 

 Sudah ada data yang menunjang tetapi belum terjadi gangguan, 

misalnya lingkungan kurang bersih, stimulasi tumbuh kembang yang 

tidak adekuat, seperti : resiko cidera berhungan dengan ketidak 

mampun keluarga memodifikasi lingkungan rumah. 

3) Wellnesss (Keadaan sejahtera) 

 Suatu keadaan dimana keluarga dalam keadaan keluarga sejahtera 

sehingga kesehatan keluarga dapat di tingkatkan. Khusus untuk 

diagnose keperawatan potensial (sejahtera) boleh tidak menggunakan 

etiologoi (ADP, 2013). 

 



51  

 
 

a. Komponen diagnosis keperawatan keluarga  

1. Problem/masalah 

 Merupakan gambaran keadaan klien dimana tindakan keperawatan 

dapat di berikan karena adanya kesenjangan atau penyimpangan dari 

keadaan normal yang seharusnya tidak terjadi. Masalah keperawatan 

yang di angkat merujuk pada NANDA. 

2. Etiologi 

 Etiologi untuk diagnosis keperawata keluarga adalah salah satu 

dari lima tugas keluarga yang paling dominan menyebkan masalah 

keperawatan tersebut. Tugas keluarga dalam bidang kesehatan adalah 

mampu mengenal masalah kesehatan, mampu mengambil keputusan 

utnuk mengambil keputusan untuk mengatasi maslah kesehatan, mampu 

merawat anggota keluarga yang sakit, mampu memodifikasi lingkungan 

untuk keluarga agar tetap sehat, mampu memanfaatkan sarana 

kesehatan yang tersedia di lingkungn sekitar. 
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a) Penentuan prioritas masalah keperawatan keluarga  

No Kriteria Skor Bobot 

1 Sifat Masalah 

1. Actual (tidak/kurang sehat) 

2. Ancaman sejahtera 

3. Keadaan sejahtera 

 

3 

2 

1 

 

 

1 

2 Kemungkinan masalah dapat di ubah 

a) Mudah 

b) Sebagian 

c) Tidak dapat 

 

2 

1 

0 

 

 

2 

3 Potensi maalah di cegah 

a) Tinggi 

b) Sedang 

c) Rendah 

 

3 

2 

1 

 

1 

4 Menonjolnya masalah 

a) masalah berat, harus segera di tangani 

b) ada masalah, tetapi tidak perlu segera di 

tangani 

c) masalah tidak di rasakan 

 

2 

1 

0 

 

 

1 

 

Skoring : 
Skoring

Angka Tertinggi
 x Bobot  

Catatan : Skor di hitung bersama dengan keluarga 

 Nilai bobot di atas (1-2-1-1) merupakan sebuah ketetapan, jadi tidak bisa 

di ganti dengan angka 3, 4 ataupun angka lainnya. Scoring maksimal adalah 5 

(bobot maksimal =1+2+1+1=5) 

• Kriteria 1 

Sifat masalah : bobot yang lebih berat di berikan pada tidak/kurang sehat 

karena yang pertama memerlukan tindakan segera dan biasanya di sadari 

dan di rasakan oleh keluaga. 
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• Kriteria 2 

Kemungkinan masalah dapat di ubah, perawat perlu memperhatikan 

terjangkaunya faktor-faktor sebagai berikut : 

(a) Pengetahuan yang ada sekarang, teknologi dan tindakan untuk 

mengnai masalah. 

(b) Seumber daya keluarga dalam bentuk fisik, keuangan dan tenaga. 

(c) Sumber daya perawat dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan 

waktu. 

(d) Sumber daya masyarakat dalam bentuk fasilitas, organisasi dalam 

masyarakat dan dukungan masyarkat. 

• Kriteria 3 

Potensi masalah dapat di cegah, faktor-faktor yang perlu di perhatikan : 

(a) Kebalikan dari masalah yang berhubungan dengan penyakit atau 

masalah  

(b) Lamanya masalah, yang berhubungan dengan jangka waktu masalah 

itu ada. 

(c) Tindakan yang sedang di jalankan adalah tindakan-tindakan yang 

tepat dalam memperbaiki masalah  

(d) Adanya kelompok “high risk” atau kelompok yang sangat peka 

menambah potensi untuk mencegah masalah. 

• Kriteria 4 

Menonjolnya masalah, perawat perlu menilai esepsi atau bagaimana 

keluarga melihat masalah kesehatan tesebut. Nilai sekor tinggi yang 

terlebih dahulu di lakukan intervensi keperawatan keluarga (ADP, 2013) 
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2.4.3 Intervensi Keperawatan 

 Iintervensi keperawatan adalah suatu proses merumuskan tujuan yang di 

harapkan sesuai prioritas masalah keperawatan keluarga, memiliki strategi 

keperawatan yang tepat, dan mengembangkan rencana asuhan keperawatan 

keluarga kesuai dengan kebutuhan klien. Perawat perlu menyeleksi sumber-

sumber dalam keluarga yang dapat di manfaatkan, serta memprioritaskan 

(Sudiharto, 2007) 
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Diagnosa dan Intervensi Keperawatan  

 No Diagnosa Keperawatan SLKI SIKI Kode Intervensi 

1.  D.0111 Defisit Pengetahuan  

Penyebab :  

1. Keteratasan kognitif  

2. Gangguan fungsi kognitif  

3. Kekeliruan mengikuti anjuran  

4. Kurang terpapar informasi  

5. Kurang minat dalam belajar  

6. Kurang mampu mengingat  

7. Ketidaktahuan menemukan sumber 

informasi  

 

Gejala dan Tanda Mayor :  

Subyektif :  

1. Menanyakan masalah yang dihadapi  

Obyektif :  

1. Menunjukkan perilaku tidak sesuai 

anjuran  

2. Menunjukkan persepsi yang keliru 

terhadap masalah  

Gejala dan Tanda Minor :  

Obyektif :  

1. Menjalani pemeriksaan yang tidak 

tepat 

2. Menunjukkan perilaku berlebihan  

 

Kondisi Klinis Terkait :  

1. Kondisi klinis yang baru dihadapi 

klien  

2. Penyakit akut  

3. Penyakit kronis 

 

L.12111 

Luaran Utama  

Tingkat Pengetahuan 

Kriteria Hasil 

Setelah dilakukan intervensi selama 

2x24jam, didapat hasil Tingkat 

Pengetahuan Meningkat dengan 

kriteria hasil sebagai berikut :  

1. Perilaku sesuai anjuran 

meningkat  

2. Perilaku sesuai dengan 

pengetahuan meningkat  

3. Persepsi yang keliru tentang 

masalah menurun 

 

 

1.12383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12360 

1.10334 

1.12461 

Intervensi Utama  

Edukasi Kesehatan  

Observasi  

1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan 

menerima informasi  

2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan dan menurunkan motivasi 

perilaku hidup bersih dan sehat  

Terapeutik  

1. Sediakan materi dan media pendidikan 

kesehatan  

2. Jadwakan pendidikan kesehatan sesuai 

kesepakatan  

3. Berikan kesempatan untuk bertanya  

Edukasi  

• Jelaskan faktor resiko yang dapat 

mempengaruhi kesehatan  

• Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat  

• Ajarkan strategi yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan perilaku hidup bersih 

dan sehat 

Intervensi Pendukung  

1. Bimbingan sistem kesehatan  

2. Konseling 

3. Konsultasi 
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2.  D.0077 Nyeri Akut 

Tanda Dan Gejala : 

1. Mengeluh nyeri 

2. Tanpak meringis 

3. Bersikap operatif (mis. Waspada, 

posisi menghindari nyeri) 

4. Frekuensi nadi meningkat 

5. Sulit tidur 

6. Tekanan darah meningkat 

7. Pol nafas berubah 

8. Nafsu makan berubah 

9. Proses berpikir terganggu 

10. Menarik diri 

11. Berfokus pada diri sendiri 

12. Diaphoresis 

Batasan karakteristik : 

1. Agen pencedera fisiologis (mis. 

Inflamasi, iskemia, neoplasma) 

2. Agen pencedera kimiawi (mis. 

Terbakar, bahan kimia iritan) 

3. Agen pencedera fisik (mis. Abses, 

amputasi, terbakar, terpotong, 

mengangkat berat, prosedur operasi, 

trauma, latihan fisik berlebihan) 

Kondisi klinis terkait 

1. Kondisi pembedahn 

2. Cidera traumatis 

3. Infeksi 

4. Sindrom koroner akut 

5. Glaucoma 

 

L.08066 

Luaran Utama 

Tingkat Nyeri 

 

Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan selama 2×24jam 

didapatkan data tingat nyeri membaik 

dengan criteria: 

1. Keluhan nyeri klien 

berkurang 

2. Kemampuan mengontrol 

nyeri 

3. Kemampuan menuntaskan 

aktivitas meningkat 

 

1.08243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12371 

1.12461 

Intervensi Utama: 

Pemberian Analgesik 

Observasi  

1. Identifikasi karakteristik nyeri (mi. 

pencetus, pereda, kualitas, lokasi, 

intensitas, frekuensi, durasi) 

2. Identifikasi riwayat alergi obat 

3. Monitor tanda-tanda vital sebelum dan 

sesudah pemberian analgesic. 

4. Monitor efektivitas analgesic 

Terapeutik  

1. Diskusikan jenis analgesik yang disukai 

untuk mencapai analgesic optimal 

2. Dokumentasikan respons terhadap efek 

analgesik dan efek yang tidak diinginkan 

Edukasi  

1. Jelskan efek terapi dan efek samping 

obat 

Kolaborasi  

1. Kolaborasi pemberian dosis dan jenis 

analgesik 

Intervensi pendukung 

1. Edukasi manajemen nyeri 

2. Konsultasi  

 

3. D.0136 Resiko Cidera 

Faktor Resiko : 

Eksternal  

 

L.14136 

Luaran Utama 

Tingkat Cedera 

 

 

1.14537 

 

Intervensi Utama 

Pencegahan cedera 

Observasi  
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1. Terpapar pathogen 

2. Terpapr zat kimia toksisk 

3. Terpapar agen nosokomial 

4. Ketidakamanan transportasi 

Eksternal 

1. Ketidak normalan profil darah 

2. Perubahan orientasi afektif 

3. Perubahan sensasi 

4. Disfungsi autoimun 

5. Disfungsi biokimia  

6. Hipoksia jaringan  

7. Kegagalan mekanisme pertahanan 

tubuh 

8. Malnutrisi 

9. Perubahan fungsi psikomotor 

10. Perubahan fungsi kognitif 

Kondisi Klinis terkait 

1. Kejang 

2. Sinkop 

3. Vertigo 

4. Gangguan penglihatan 

5. Gngguan pendengaran 

6. Penyakit Parkinson 

7. Hipotensi 

8. Kelainan nervus vastibularis 

9. Retardasi    

 

Setelah di lakukan intrvensi 

keperawatan selama 2× 24 jam di 

dapatkan data tingkat cidera menurun 

dengan criteria :  

1. tekanan darah membaik 

2. pola istirahat/tidur membaik 

3. frekuensi nafas membaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12385 

1. Identifikasi area lingkungan yang 

berpotensi menyebabkan cedera 

2. Identifikasi kesesuaian alas kaki atau 

stoking elastis pada ekstermitas bawah 

Terapeutik  

1. Sediakan pencahayaan yang memadai 

2. Tingkatkan frekuensi observasi dan 

pengawasan pasien, sesuai kebutuhan 

Edukasi  

1. Jelaskan alasan intervensi pencegahan 

jatuh ke pasien dan keluarga 

2. Anjurkan berganti posisi secara perlahan 

dan duduk selama beberapa menit 

sebelum berdiri 

Intervensi pendukung : 

1. Edukasi keselmatan rumah 
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2.4.4  Implementasi Keperawatan 

 Implementasi keperawatan keluarga adalah suatu proses aktualisasi 

rencana atau intervensi yang memanfaatkan berbagai sumber di dalam keluarga 

dan memandirikan keluarga dalam bidang kesehatan, keluarga di didik untuk 

dapat menilai potensi yang di miliki mereka dan mengembangkannya melalui 

implementasi yang bersifat memampukan keluarga untuk mengenal masalah yang 

di hadapi, merawat anggota keluarga sesuai kondisi kesehatannya, memodifikasi 

lingkungan yang sehat bagi setiap anggota keluarga, serta memanfaatkan sarana 

pelayanana kesehatan terdekat (Sudiharto, 2007). 

2.4.5  Evalusi Keperwatan 

 Evaluasi keperawatan merupakan kegiatan yang membandingkan antara 

hasil implementasi dengan kriteria dan standart yang telah di tetapkan untuk 

melihat keberhasilannya (Suprajitno, 2004). 

 Evaluasi keperawatan keluarga adalah proses untuk menilai keberhasilan 

keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatannya sehingga memiliki produktifitas 

yang tinggi dalam mengembangkan setiap anggota keluarga nya (Sudiharto, 

2007). 

Menurut faisaldo (2014) evaluasi dapat di bagi menjadi 2 jenis yaitu :  

a. Evaluasi berjalan (evaluasi formatif) 

evaluasi yang di kerjakan dalam bentuk pengisian catatan perkembangan 

berorientasi pada masalah yang di alami klien, format yang di gunakan dalam 

bentuk evaluasi formatif adalah SOAP 

b. Evalusi akhir (sumatif) evaluasi yang di kerjakan dengan membandingkan 

antara tindakan yang telah di kerjaan dengan tujuan yang ingin di capai. Jika 
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terjadi kesenjangan, maka proses keperawatan dapat di tinjau kembali untuk 

mendapatkan data guna memodifikasi perencanaan. Format yang di gunakan 

dalam evaluasi sumatif adalah SOAPIER 

 

2.5 Kerangka Masalah 

Pathway  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Umur Jenis Kelamin Gaya Hidup Obesitas 

Elastisitas pembuluh 

darah 

HIPERTENSI 
Perubahan situasi 

Ketidak tahuan menemukan sumber 

informasi 
Ketidak normalan profil darah 

Resistensi pembuluh darah otak 

meningkat 

Kurang terpapar informasi  

Spasme arteriol 

Resiko cedera 

Nyeri 

Agen pencedera fisiologis (mis, 

inflamasi, iskemia, neoplasma) 

 

Defisit pengetahuan 
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BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

 Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada pasien dengan hipertensi maka penulis menyajikan suatu kasus yang penulis 

amati mulai tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan 11 Maret 2021 dengan data 

pengkajian pada tanggal 09 Maret 2021 pada pukul 08.00 WIB. 

3.1 Pengkajian 

1. Identitas Pasien 

Tabel 3.1.1 Identitas Pasien 
IDENTITAS KLIEN KLIEN 

2.4.6 Nama klien  Ny.S 

2.4.7 Umur  58 tahun 

2.4.8 Alamat  Pasrepan 

2.4.9 Pekerjaan  Ibu rumah tangga 

2.4.10 Pendidikan SD 

2.4.11 No. telepon - 

 

2. Komposisi Keluarga  

Tabel 3.1.2 Komposisi Keluarga 
No Nama Jenis 

Kelamin 

Hubungan 

Keluarga 

Umur Pekerjaan Pendidikan 

1. Tn.  S Laki-laki Suami 60  tahun pedagang SD 

2. Ny. S  (klien) Perempuan Istri 58  tahun Ibu rumah 

tangga 

SD 

3 Ny.A  Perempuan Anak 32 tahun Ibu rumah 

tangga 

SMA 
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3. Genogram  

Gambar 3.1.2 Genogram Pasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ket : 

: perempuan 

: Laki-laki 

: meninggal 

  : tinggal serumah 

              :garis perkawinan 

  : garis keturunan 

: klien 

Ny. S 

58 

Th 

Tn. S 

60 tahun 

Ny. 

A 
Tn. H 

 

 

Ny. 

J 

An. Y 

Tn. J Tn. K Ny. 

S 

Ny. 

A 

An. 

I 

Ny. 

T 
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Tabel 3.1.3 Tipe Keluarga 
Klien 

Tipe 

keluarga  

Tn. S memiliki tipe keluarga The dyad family (suami dan istri) yang hidup 

dalam satu rumah tanpa anak 

Suku bangsa Tn. S mengatakan keluarganya berasal dari suku jawa dan berbahasa jawa 

yang merupakan penduduk asli Desa Rejosalam Pasrepan 

Agama  Islam  

Status Sosial 

Ekonomi 

Keluarga 

Klien 

a. Jumlah pendapatan 

perbulan 

± Rp. 2.000.000 

b. Sumber 

pendapatan 

perbulan 

Suami Ny. S Bekerja sebagai pedagang 

c. Jumlah pengeluaran 

perbulan 

± Rp. 1.500.000 sesuai kebutuhan 

Aktivitas Rekreasi Keluarga Pasien mengatakan kalau waktu libur 

biasanya dibuat untuk istirahat dan 

menonton Tv bareng suami  

 

4. Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga 

Tabel 3.1.4 Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga 
Tahap 

Perkembangan 

Klien 

Tahap 

perkembangan 

keluarga saat ini 

Tugas perkembangan keluarga saat ini adalah dengan anak usia 

dewasa 

Tugas 

perkembangan 

keluarga yang 

belum terpenuhi 

Keluarga Tn. S belum memenuhi tugas perkembangan sesuai tahap 

perkembangan 

Riwayat kesehatan 

keluarga saat ini 

Keluarga pasien mengatakan pasien sudah lama sakit hipertensi tapi 

keluarga tidak mengetahi penyebanya, tidak bisa cara merawat pasien 

dan tidak dapat memutuskan tindakan untuk kesembuhan pasien 

Riwayat kesehatan 

keluarga  

Ny. S mengatakan bahwa ibunya juga memiliki penyakit turunan 

yaitu hipertensi 
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5. Data Lingkungan 

Gambar 3.1.3 Denah Rumah Karakteristik rumah klien 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1.5 Data Lingkungan 
 Klien 

Karakteristik 

tetangga dan 

komunitasnya 

Klien mengatakan bahwa hubungan anggota keluarga dengan 

masyarakat sekitar sangat baik, dalam melakukan suatu kegiatan 

dilakukan bersama-sama, jarak rumah dengan tetangga cukup 

berdekatan 

Mobilitas geografis 

keluarga 

Klien mengatakan bahwa keluarga tidak mempunyai kebiasaan 

berpindah karena sudah memiliki rumah tetap di Desa Rejosalam 

Pasrepan 

Perkumpulan 

keluarga dan 

interaksi dalam 

masyarakat 

Pasien mengatakan sering berkumpul dan berinteraksi dengan 

keluarga. Dalam keluarga tidak ada masalah dalam berinteraksi, 

pasien mengatakan  jarang cerita tentang sakit yang di derita  kepada 

tentangganya akan tetapi selalu bercerita ke keluarga dan kerabatnya 

System pendukung 

keluarga 

Klien mengatakan seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat, 

fasilitas kesehatan yang ada di wilayah tempat tinggalnya berupa 

puskesmas, bidan desa, manteri 

6. Struktur Keluarga 

Tabel 3.1.6 Struktur Keluarga 
 Klien 

Struktur peran Klien memiliki peran dalam keluarga sebagai istri 

Nilai atau norma 

keluarga 

Anggota keluarga berperilaku baik pada nilai dan norma di dalam 

anggota keluarga, anggota keluarga selalu berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan baik. 

Pola komunikasi 

keluarga 

Klien mengatakan bahwa anggota keluarganya berkomunikasi  

sehari- hari menggunakan bahasa Madura 

Struktur kekuatan 

keluarga 

Pasien mengatakan apabila ada masalah tidak pernah 

mendiskusikan dengan keluarga 

 

  

Kamar mandi 

 

R.Dapur 

 

Ruang tengah 

 

Kamar 

 

Kamar 

 

Ruang 

tamu  
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7. Fungsi Keluarga  

Tabel 3.1.7 Fungsi Keluarga 
 Klien 

Fungsi Ekonomi Klien mengatakan dari penghasilan setiap bulannya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan 

dan papan 

Fungsi Sosialisasi Klien mengatakan keluarga berinteraksi dengan anggota keluarga 

yang lain begitu juga dengan tetangga dan mengatakan sering 

mengikutikegiatan rohani (muslimatan) 

Fungsi Pemenuhan 

Kesehatan 

5 tugas keluarga dalam fungsi kesehatan : 

1. Mengenal masalah kesehatan keluarga: keluarga Tn. S kurang 

mengenal masalah kesehatan yang diderita klien 

2. Memutuskan tindakan yang tepat bagi keluarga: keluarga Tn. S 

mampu memutuskan tindakan kesehatan keluarga dengan tepat, 

bila ada anggota keluarga yang sakit harus berbuat apa 

3. Merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan: keluarga 

Tn. S tidak mampu merawat anggota keluarga yang sakit, bila ada 

anggota keluarga yang sakit hanya dibicarakan saja 

4. Memodifikasi lingkungan keluarga: mampu memodifikasi 

lingkungan dimana kondisi rumah terlihat bersih, dan 

pencahayaan sinar matahari cukup 

5. Memanfaatkan pelayanan kesehatan: keluarga mampu 

memanfaatkan pelayanan kesehatan, dimana bila ada anggota 

keluarga yang sakit dibawah ke puskesmas atau manteri 

Fungsi Religious Klien mengatakan slalu berdo’a untuk meminta kesehatan, selalu taat 

menjalankan ibadah sholat berjama’ah dan sering mengikuti 

pengajian di lingkungan masyarakat 

,Fungsi Reproduksi Pasien memiliki 1 anak 

Fungsi Afektif Setiap anggota keluarga menghargai dirinya sendiri dan mereka 

saling membutuhkan satu sama lain, serta memberikan dukungan 

satu sama lain 

8. Stress dan Koping Keluarga 

Tabel 3.1.8 Stress dan Koping Keluarga 
 Klien 

Stressor jangka 

pendek dan 

Panjang 

Stressor jangka pendek 

Pasien memikirkan tentang kesembuhan dirinya tetapi keluarga tidak 

tahu harus melakukan apa dan pasien tidak mengetahui cara 

mengatasi penyakitnya  

Stressor jangka panjang 

Sekarang anggota keluarganya sedang memikirkan bahwa pasien 

akan mengalami sakit yang lama dan tidak bisa sembuh karena 

keluarga tidak bisa mengetahui cara merawat pasien 

Kemampuan 

keluarga berespon 

terhadap stressor 

Pasien mengatakan keluarga  bisa memutuskan tindakan yang tepat 

bagi pasien untuk kesembuhannya dengan cara datang ke fasilitas 

kesehatan terdekat 
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Strategi koping 

yang digunakan 

Pasien mengatakan senantiasa bersabar dan menerima apapun 

masalah yang terjadi dalam keluarganya, tetapi pasien selalu 

melibatkan semua anggota keluarga dalam menyeleseikan masalah 

tersebut 

Strategi adaptasi 

disfungsional 

Pasien mengatakan tidak pernah putus asa dan tidak pernah 

melampiaskan ke hal-hal yang merugikan diri sendiri dan keluarga 

9. Pemeriksaan Kesehatan Tiap Individu Anggota Keluarga 

a. Tabel 3.1.9 Pemeriksaan Kesehatan 
  Data Tn. S Ny. S (klien) 

Kepala dan rambut Bentuk kepala simetris, warna 

rambut sudah mulai keluar uban, 

penyebaran merata, tidak ada 

lesi, tidak ada nyeri tekan 

Bentuk kepala simetris, warna 

rambut sudah mulai keluar 

uban, penyebaran merata, 

tidak ada lesi, tidak ada nyeri 

tekan 

Mata  Mata simetris, konjungtiva tidak 

anemis, sklera tidak ikterik, pupil 

isokor, tidak ada peradangan 

pada kornea 

Mata simetris, konjungtiva 

tidak anemis, sklera tidak 

ikterik, pupil isokor, tidak ada 

peradangan pada kornea 

Telinga  Bentuk telinga simetris, ukuran 

sedang, tidak ada perdarahan, 

tidak ada serumen, tidak ada 

benjolan pada telinga 

Bentuk telinga simetris, 

ukuran sedang, tidak ada 

perdarahan, tidak ada 

serumen, tidak ada benjolan 

pada telinga 

Leher  Tidak ada pembesaran kelenjar 

tiroid, tidak ada pembesaran vena 

jugularis 

Tidak ada pembesaran 

kelenjar tiroid, tidak ada 

pembesaran vena jugularis 

Dada  Bentuk dada simetris, tidak ada 

suara nafas tambahan 

Bentuk dada simetris, tidak 

ada suara nafas tambahan 

Perut  Perut datar , simetris, tidak ada 

nyeri tekan 

Perut datar , simetris, tidak ada 

nyeri tekan 

Tanda-tanda vital TD : 140/80 mmhg 

S : C
o 

N : 80x/menit 

RR : 22x/menit 

TD : 19O/90 mmhg 

S : 36,5C
o 

N : 90  x/menit 

RR : 24x/menit 

Ekstremitas  Ekstremitas kanan dan kiri 

simetris 

Tonus otot 

 

 

        5         5                                

 

         5         5 

 

Ekstremitas kanan dan kiri 

simetris 

Tonus otot 

 

 

        5         5                                

 

5         5 

 

 

 



66  

 
 

b.Pengkajian nyeri 

 Klien 

P (Provokes) Saat tekanan darah tinggi 

Q (Quality) Terasa cekot-cekot 

R (Radiates) Bagian kepala menjalar ke tengkuk belakang 

S (Severety) Hilang timbul 

T (Time) Nyeri di rasakan saat di rumah hingga saat pengkajian 

 

10. Harapan Keluarga 

Tabel 3.1.10 Harapan Keluarga 
Klien 

Pasien dan anggota keluarga lainnya berharap semua anggota keluarga tetap sehat dan 

penyakit pasien segera disembuhkan supaya bisa melakukan aktivitas seperti biasanya 

 

3.2 Analisa Data 

Tabel 3.2.1 Analisa Data 
Data Etiologi Masalah 

Ds: 

• Ny. S mengatakan sering 

merasa pusing dan nyeri 

kepala menjalar ke 

tengkuk belakang saat 

hipertensinya kambuh  

P : Saat tekanan darahnya 

tinggi 

Q:Terasa cekot-cekot 

R: Bagian kepala menjelar   

ke tengkuk blakang 

S : Hilang timbul 

T: Nyeri sering dirasakan saat  

dirumah hingga saat 

dilakukan pengkajian  

Do : 

• TD : 19O/90 mmhg 

• S : 36,5Co 

• N : 90 x/menit 

• RR : 24x/menit 

• Skala nyeri : 4 (sedang) 

• Frekuensi nadi meningkat 

Hipertensi  

 
Kerusakan vaskuler 

pembuluh darah 

 
Penyumbatan pembulu darah 

 
Gangguan sirkulasi otak 

 
Resistensi pembulu darah di 

otak meningkat 

 
Nyeri akut 

 

 

Nyeri Akut 
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Ekspresi wajah klien 

tampak menyeringai 

Ds: 

• Pasien mengatakan  

keluarga tidak tahu 

bagaimana merawat 

pasien yang sedang sakit 

• Pasien mengatakan tidak 

tahu apa penyebab 

hipertensi  

• Pasien mengatakan tidak 

mengetahui cara 

mencegah hipertensi  

Do:  

• Klien menunjukkan 

perilaku tidak sesuai 

anjuran  

• Pasien nampak bingung 

ketika di tanya masalah 

masalah kesehatan 

termasuk  hipertensi  

 

 

Perubahan situasi (karna 

suatu penyakit) 

 
Ketidaktahuan menemukan 

sumber informasi 

 
Kurang terpapar informasi 

 
Difisit pengetahuan 

 

Difisit pengetahuam 

 

3.2.1 Skoring  

Tabel 3.2. Skoring Gangguan Nyeri Akut 

No Kriteria Skor Bobot Perhitungan Alasan/pembahasan 

1 Sifat masalah 

Skala:  

1) Aktual  

2) Resiko 

3) Keadaan 

sejahtera/sehat 

 

 

3 

2 

1 

 

 

1 

3/3x1=1 Aktual: Ny. S  

mengatakan nyeri 

kepala menjalara ke 

tengkuk belakang  

2 Kemungkinan masalah dapat 

diubah 

Skala :  

1) Mudah  

2) Sebagian  

3) Tidak dapat 

 

 

 

2 

1 

0 

 

 

2 

1/2x2=1 Sebagian: Keluarga 

Ny. S mengatakan 

bahwa Ny. S 

aktifitasnya sedikit 

terganggu saat nyeri 

nya kambuh  

3 Potensi masalah untuk dicegah 

Skala: 

1) Tinggi  

2) Cukup  

3) rendah 

 

 

3 

2 

1 

 

 

 

1 

2/3x1=2/3 Cukup: karena 

penyakit hipertensi 

adalah penyakit yang 

menetap dan lama 

sehingga sulit untuk di 

hilangkan  

4 Menonjolnya masalah 

Skala: 

 

 

 

 

2/2x1=1 Masalah dirasakan 

dan harus segera 
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1) Masalah di 

rasakan dan harus 

segera di tangani 

2) Ada masalah tapi 

tidak perlu di 

tangani 

3) Masalah tidak di 

rasakan  

2 

 

 

1 

 

 

0 

1 ditangani: masalah 

hipertensi segera 

ditangani, karena  

gejala nyeri yang 

timbul membuat Ny.S 

tidak nyaman  

 Jumlah skor   3 2/3  

 

Tabel 3.2. Skoring Difiisit Pengetahuan  

No  Kriteria  Skor  Bobot   Perhitungan  Alasan/pembahasan 

1 Sifat masalah 

Skala:  

1) Aktual  

2) Resiko 

3) Keadaan 

sejahtera/diagno

sis sehat 

 

 

3 

2 

1 

 

 

1 

 

 

3/3x1=1 

Aktual: ditandai dengan 

diagnosis keperawatan 

karena Ny. S Mengatakan 

keluarga kurang mengetahui 

tentang masalah dan 

kesehatan keluarganhya. 

2 Kemungkinan masalah dapat 

diubah 

Skala :  

1) Mudah 

2) Sebagian 

3) Tidak dapat 

 

 

 

2 

1 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

2/2x2=2 

Mudah: karena masalah 

kurangnya pengetahuan 

maka akan dapat 

terselesaikan 

3 Potensi masalah untuk 

dicegah 

Skala: 

1) Tinggi  

2) Cukup 

3) Rendah 

 

 

 

3 

2 

1 

 

 

1 

 

 

2/3x1=2/3 

Cukup: masalah dapat 

dicegah dengan 

pengetahuan yang akurat 

dan menjalankan prilaku 

yang sesuai dengan anjuran 

4 Menonjolnya masalah 

Skala: 

1) Masalah 

dirasakan dan 

harus segera 

ditangani 

2) Ada masalah, 

tapi tidak perlu 

ditangani 

3) Masalah tidak 

dirasakan 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2/2x1=1 

Segara: masalah  harus 

segera ditangani karena 

akan meningkatkan  

pengetahuan pada keluarga 

dan pasien  

 Jumlah skor    4 2/3  
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3.3 Daftar Diagnosa Keperawatan 

Tabel 3.3.1 Daftar Diagnosa Keperawatan 
No Tanggal Diagnosa Keperawatan Tanggal 

teratasi 

TT 

1 01-03-2021 Nyeri Akut  b.d peningkatan tekanan 

vascular serebral 

09-03-2021  

2 01-03-2021 Difisit pengetahuan b.d kurang terpapar 

informasi  

09-03-2021  
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3.4 Intervensi keperawatan 

Tabel 3.4.1 Intervensi Keperawatan Keluarga 
No SDKI  SLKI  SIKI  

 Kode Diagnosa Keperawatan Kode Luaran Kode Intervensi 

1. D.0077 Nyeri akut b.d  peningkatan 

vascular selebral  

 

L.08066 

Luaran Utama: 

Keluarga mampu merawat 

anggota keluarga yang sakit  

Setelah di berikan asuhan 

keperawatan   selama 3x 

Kunjungan. Keluarga mampu 

merawat klien agar nyeri 

berkurang dengan kriteria : 

a) Nyeri klien dapat 

terkontrol  

b) Skala nyeri 0 

c) Frekuensi nadi normal 

d) Wajah menyeringai 

menjadi rileks  

e) Tekanan darah 

menurun  

 

1.08243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12371 

 

1.12461 

1.02062 

 

Intervensi Utama: 

Manajemen nyeri 

Observasi  

1 Identifikasi lokasi, 

karakteristik, intestas nyeri 

2 Identifikasi skala nyeri  

3 Observasi tanda-tanda vital  

Terapeutik  

3) Libatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam 

mengontrol nyeri 

4) Berikan Teknik non 

farmakologi untuk 

mengurangi dan mengontrol 

rasa nyeri (relaksasi nafas 

dalam dan kompres hangat) 

Edukasi  

10. Jelaskan penyebab nyeri 

11. Jelaskan strategi 

meredahkan nyeri 

12.  

Intervensi Pendukung: 

1. Dukungan kepatuhan 

program pengobatan 

2. Manajemen nyeri 

3. Edukasi manajemen nyeri 

4. Pemberian obat peredah 

nyeri 

5. Teknik nonfarmakologi 

(relaksasi nafas dalam dan 

kompres hangat) 
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2 D.0111 Difisit pengetahuan b.d 

kurang terpapar informasi 

L.12111 Keluarga mampu mengenal 

masalah 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x 

kunjungan. Keluarga mampu 

mengenal masalah atau 

gangguan kesehatan klien  

dengan kriteria : 

1. Keluarga mampu 

merawat anggota 

keluarga yang sakit 

2. Mengetahui penyebab 

hipertensi  

3. Dapat mencegah 

hipertensi  

4. Menunjukkan perilaku 

sesuai anjuran 

5. Tidak bingung ketika 

di tanya tentang 

masalah kesehatan  

 
 

 

 

  

 

1.12383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12360 

1.10334 

1.12461 

Intervensi Utama: 

Edukasi kesehatan 

Obseravsi : 

3. Identifikasi kemampuan 

keluarga dan klien 

menerima informasi tentang 

kesehatan 

4. Identifikasi faktor-faktor 

yang dapat meningkatkan 

dan menurunkan prilaku 

hidup sehat 

Terapeutik : 

d) Motivasi klien dan keluarga 

untuk menerapkan hidup  

sehat 

e) Sedakan materi dan media 

Pendidikan kesehatan  

f) Jadwalkan Pendidikan 

kesehatan sesuai 

kesepakatan  

g) Berikan kesempatan klien 

dan keluarga untuk bertanya 

Edukasi : 

d) Jelaskan factor resiko yang 

dapat mempengaruhi 

kesehatan 

e) Ajarkan perilaku hidup 

sehat 

f) Ajarkan strategi yang dapat 

di gunakan untuk 

meningkatkan hidup sehat  

g) Ajarkan cara perawatan 

yang bisa dilakukan 

keluarga 

Intervensi Pendukung : 

1. Bimbingan sistem kesehatan 
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3.5 Pelaksanaan Tindakan Keperawatan  

Tabel 3.5.1 Pelaksanaan Tindakan Keperawatan 
No. 

Dx 

Tanggal Jam Pelaksanaan Nama/tanda 

tangan 

1 09-03-2021 09.15 

WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

WIB 

 

 

 

 

 

1. Membina hubungan saling percaya 

dengan keluarga dan klien, menjelaskan  

maksud dan tujuan, mendengarkan 

keluhan yang di rasakan klien  

Respon: keluarga dan pasien nampak 

senang menyambut dengan baik dan 

menceritakan keluhan yang di rasakan 

2. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik 

dan intesitas nyeri  

Respon: klien mengatakan merasa nyeri 

kepala sampai ke tengkuk blakang  

3. Mengidentifikasi skala nyeri yang di 

rasakan klien  

Hasil: skala nyeri pasien 4(sedang) 

4. Mengobservasi tanda-tanda vital 

Hasil : TD : 19O/90 mmhg 

S : 36,5Co 

N : 90x/menit 

RR : 24x/menit   

5. Melibatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam mengontrol nyeri  

Respon: keluarga ikut andil dalam 

membantu pasien dalam mengontrol 

nyeri  

6. Mengajari Teknik non farmakologi 

untuk mengurangi dan mengontrol nyeri 

(relaksasi nafas dalam, pijat punggung, 

leher dan kompres hangat) 

Hasil : klien memperhatikan dengan baik 

apa yang di ajarkan yaitu melakukan 

relaksasi nafas dalam dan malakukan 

tindakan pijat punggung dan leher  

7. Menjelaskan penyebab nyeri yang di 

alami klien  

Respon: klien dan keluarga 

memperhatikan penjelasan yang di 

sampaikan  

Menjelaskan strategi meredahkan nyeri 

Respon : klien dan keluarga 

memperhatikan penjelasan yang di 

sampaikan  

8. Mendukung kepatuhan progam 

pengobatan  

Respon: klien dapat memahami dan mau 

patuh dengan progam pengobatan yg di 

jalani 

 

2 09-03-2021 11.00 

WIB 

 

 

 

 

 

 

1. Mengidentifikasi kemampuan keluarga 

dan klien menerima informasi tentang 

kesehatan  

Respon: klien terlihat kebingungan 

ketika di tanya masalah kesehatan 

2. Mengidentifikasi factor-faktor yang 

dapatmeningkatkan dan menurunkan 

perilaku hidup sehat 
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15.30 

WIB 

Respon: klien mengatakan suka makan 

sate,suka makan sayur, tidak pernah 

melakukan olahraga  

3. Memotivasi klien dan keluarga untuk 

menerapkan hidup sehat 

Respon: klien mau menerapkan hidup 

sehat 

4. Memberikan kesempatan klien dan 

keluarga untuk bertanya masalah 

kesehatan 

Respon : klien menanyakan apa yange 

menyebabkan dia sakit hipertensi dan 

bagai mana cara mencegahnya 

5. Menjelaskan factor resiko yang dapat 

mempengaruhi kesehatan 

Respon: klien mendengarkan dengan 

seksama penjelas yang di sampaikan 

6. Mengajarkan perilaku hidup sehat 

Respon: klien mengatakan selama ini 

belum menerapkan hidup sehat dan klien 

mengerti dengan apa yg sudah di ajarkan 

untuk menerapkan prilaku hidup sehat 

7. Mengajarkan strategi yang dapat di 

guanakan untuk meningkatkan hidup 

sehat  

Respon: klien mengikuti apa yang telah 

di ajarkan 

8. Mengajarkan cara perawatan yang bisa 

di lakukan keluarga 

Respon: klien mau mengikuti cara 

merawat keluarga yang sakit  

1 10-03-2021 9.10 

WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

WIB 

1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik 

dan intesitas nyeri  

Respon: klien merasa masih nyeri kepala 

sampai ke tengkuk blakang 

2. Mengidentifikasi skala nyeri yang di 

rasakan klien  

Hasil: (skala nyeri 3) 

3. Mengobservasi tanda-tanda vital 

Hasil: 

TD : 18O/85 mmhg 

S : 36,3Co 

N : 85 x/menit 

RR : 24x/menit   

4. Mengajari Teknik non farmakologi 

untuk mengurangi dan mengontrol nyeri 

(relaksasi nafas dalam,pijat 

punggung,leher  dan kompres hangat) 

Hasil: klien mengatan nyeri sedikit 

berkurang ketika di lakukan tindakan 

relaksasi nafas dalam, pijat punggung 

dan leher 

5. Mendukung kepatuhan progam 

pengobatan  

Hasil : klien mulai patuh terhadap 

progam pengobatan yang di jalani 

dengan makan makanan yang sehat  

 

2 10-03-2021 11.00 

WIB 

 

1. Mengidentifikasi kemampuan keluarga 

dan klien menerima informasi tentang 

kesehatan  
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18.30 

WIB 

 

Respon: klien sudah mulai merespon 

ketika di tanya masalah kesehatan 

2. Mengidentifikasi factor-faktor yang 

dapat meningkatkan dan menurunkan 

perilaku hidup sehat 

Respon: klien mengatakan masih suka 

makan sate dan sudah mulai melakukan 

olahraga ringan seperti jalan kaki 

3. Memotivasi klien dan keluarga untuk 

menerapkan hidup sehat 

Hasil: klien dan keluarga sudah mulai 

menerapkan hidup sehat dengan 

menghindari stres, over thingking, 

mengurangi makanan yang berlemak, 

mengurangi konsumsi garam dll 

4. Mengajarkan perilaku hidup sehat 

Hasil: klien mulai berusaha menerapkan 

prilaku hidup sehat 

5. Mengajarkan strategi yang dapat di 

guanakan untuk meningkatkan hidup 

sehat 

Hasil: klien mulai berusaha menerapkan 

strategi yang di gunakan untuk 

meningkatkan hidup sehat dengan 

mematuhi progam pengobatan  

6. Mengajarkan cara perawatan yang bias 

di lakukan keluarga 

Hasil: keluarga sudah mulai bisa 

merawat keluarga yang sakit 

1 11-03-2021 09.00 

WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30 

WIB 

1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik 

dan intesitas nyeri  

Respon: klien mengatakan nyeri kepala 

sampe ke tengkuk berkurang 

2. Mengidentifikasi skala nyeri yang di 

rasakan klien  

Hasil: (skala nyeri 2) 

3. Mengobservasi tanda-tanda vital 

Hasil: 

TD : 17O/80 mmhg 

S : 36,5Co 

N : 80 x/menit 

RR : 23x/menit   

4. Mengajari Teknik non farmakologi 

untuk mengurangi dan mengontrol nyeri 

(relaksasi nafas dalam,pijat punggung, 

leher dan kompres hangat) pasien sudah 

terlatih melakukan relaksasi nafas dalam 

untuk mengontrol nyeri  

Hasil: klien mengatakan nyeri berkurang 

berkurang ketika di lakukan tindakan 

yaitu relaksasi nafas dalam, pijat 

punggung dan leher serta merasa tenang 

5. Mendukung kepatuhan progam 

pengobatan  

Hasil : klien patuh terhadap progam 

pengobatan yang di jalani dengan makan 

makanan yang sehat dan berobat secara 

teratur 
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2 11-03-2021 10.00 

WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 

WIB 

 

1. Mengidentifikasi kemampuan keluarga 

dan klien menerima informasi tentang 

kesehatan  

Hasil: Kelian dan keluar merespon 

dengan baik ketika di tanya tentang 

masalah kesehatan 

2. Mengidentifikasi factor-faktor yang 

dapatmeningkatkan dan menurunkan 

perilaku hidup sehat 

Hasil: klien mengatakan sudah 

menghindari makanan yang berlemak 

(sate) dan sudah melakukan olahraga 

ringan seperti jalan kaki 

3. Memotivasi klien dan keluarga untuk 

tetap menerapkan hidup sehat 

Hasil: klien dan keluarga sudah  

menerapkan hidup sehat dengan 

menghindari stres, over thingking, 

mengurangi makanan yang berlemak, 

mengurangi konsumsi garam dll 

4. Mengajarkan strategi yang dapat di 

guanakan untuk meningkatkan hidup 

sehat 

Hasil: klien sudah menerapkan strategi 

yang di gunakan untuk meningkatkan 

hidup sehat dengan mematuhi progam 

pengobatan  

 

5. Mengajarkan cara perawatan yang bias 

di lakukan keluarga 

Hasil:  keluarga sudah mulai bisa 

merawat keluarga yang sakit  

 

 

3.6 Catatan Perkembangan   

Tabel 3.6. Catatan Perkembangan 
Tanggal Diagnosa Keperawatan Catatan Perkembangan  

09-03-2021 Nyeri akut  S:  

• Pasien mengatakan  sering merasa 

pusing  

• Klien  merasa nyeri kepala menjalar ke 

tengkuk belakang  

P : Saat tekanan darah tinggi 

Q : terasa cekot-cekot 

R : bagian kepala menjalar ke tengkuk 

belakang 

S : hilang timbul 

 

O:  

• TD : 19O/90 mmhg 

S : 36,5Co 

N : 90 x/menit 

RR : 24x/menit 

• Skala nyeri : 4 (sedang) 

• Frekuensi nadi  meningkat  

• Ekspresi wajah klien tampak 

menyeringai 

A: Masalah belum teratasi 

P: Lanjutkan Intervensi 
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09-03-2021 Defisit pengetahuan  S: 

• Pasien mengatkan keluarga tidak tahu 

bagaimana merawat pasien 

• Pasien dan keluarga  mengatakan tidak 

tau apa penyebab hipertensi  

• Pasien mengatakan tidak mengetahui 

cara mencegah hipertensi 

O: 

• Pasien menunjukkan perilaku tidak 

sesuai anjuran 

• Pasien dan keluarga Nampak bingung 

ketika di tanya masalah kesehatan 

termasuk hipertensi 

A: Masalah belum teratasi  

P  : Lanjutkan Intervensi 

 

10-03-2021 Nyeri akut S:   

• Pasien mengatakan masih sering merasa 

pusing  

• Klien mengatakan nyeri kepala menjalar 

ke tengkuk belakang sedikit berkurag 

O:  

• TD : 185/80 mmhg 

• S : 36,0Co 

• N : 87 x/menit 

• RR : 23x/menit 

• Skala nyeri : 3  

• Frekuensi nadi sedikit menurun 

• Ekspresi wajah klien masih tampak 

menyeringai 

A: Masalah teratasi sebagian 

P: Lanjutkan Intervensi 

 

10-03-2021 Difisit pengetahuan  S: 

1. Pasien mengatkan keluarga sedikit 

mengetahui bagaimana merawat 

pasien 

2. Pasien dan keluarga  mengatakan 

sudah mengetahui apa penyebab 

hipertensi  

3. Pasien mengatakan sedikit  

mengetahui cara mencegah 

hipertensi 

O: 

• Pasien menunjukkan sudah mulai 

menunjukkan perilaku  sesuai 

anjuran 

• Pasien dan keluarga Nampak 

sedikit bingung ketika di tanya 

masalah kesehatan termasuk 

hipertensi 

A: Masalah teratasi sebagian 

P  : Lanjutkan Intervensi 
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3.7 Evaluasi Keperawatan   

Tabel 3.7 Evaluasi Keperawatan 
Tanggal Diagnosa Keperawatan Evaluasi  

11-03-2021 Nyeri akut S:   

• Pasien sudah tidak  merasa 

pusing  

• Klien mengatakan nyeri kepala 

menjalar ke tengkuk belakang 

sudah berkurag 

 

O:  

• TD : 170/80 mmhg 

• S : 36,2Co 

• N : 80 x/menit 

• RR : 23x/menit 

• Skala nyeri : 2  

• Frekuensi nadi normal  

• Ekspresi wajah sudah tidak 

menyeringai 

A: Masalah teratasi  

P: Hentikan Intervensi 

 

11-03-2021 Defisit pengetahuan S: 

• Pasien mengatkan keluarga 

mengetahui bagaimana 

merawat pasien 

• Pasien dan keluarga  

mengatakan sudah mengetahui 

apa penyebab hipertensi  

• Pasien mengatakan  sudah 

mengetahui cara mencegah 

hipertensi 

O: 

• Pasien menunjukkan sudah 

menunjukkan perilaku  sesuai 

anjuran 

• Pasien dan keluarga tidak 

bingung ketika di tanya 

masalah kesehatan termasuk 

hipertensi 

A: Masalah teratasi  

P  :Hentikan Intervensi 
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan tentang kesenjangan yang terjadi 

antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dalam asuhan keperwatan keluarga pada pasien 

dengan diagnosa Hipertensi di Desa Rejosalam  Pasrepan  yang meliputi pengkajian, 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

4.1 Pengkajian  

Pengkajian keperawatan adalah sekumpulan tindakan yang di gunakan perawat 

untuk mengukur keadaan klien maupun keluarga dengan menggunakan standart norma 

kesehatan peribadi maupun sosial serta integritas dan kesanggupan untuk mngatasi msalah 

(ali, 2010) 

Pada pengkajian Ny.S  pasien sering merasa pusing, nyeri kepala menjalar ke 

tengkuk belakang dengan P: saat tekanan darah tinggi, Q: terasa cekot-cekot, R: bagian 

kepala menjalar ke tengkuk belakang, T: Hilang timbul, tekanan darah 190/90, skala nyeri 

4, frekuensi nadi meningkat dan ekspresi wajah Nampak menyeringai  dan keluarga tidak 

mengenal masalah atau gangguan kesehatan pasien 

Menurut NANDA (2012) nyeri akut adalah pengalaman sensorik dan emosional 

yang tidak menyenangkan yang muncul akibat kerusakan jaringan yang aktual atau 

potensial atau di gambarkan dalam hal kerusakan jaringan yang tiba-tiba atau lambat dari 

intensitas ringan hingga berat dengan akhir yang dapat di antisipasi atau di prediksi dan 

berlangsung < 6 bulan 

Pada kasus ini didapatkan bahwa pada klien Ny.S tidak ada kesenjangan antara 

tinjauan pustaka dan tinjauan kasus, dimana dari hasil yang di dapatkan melalui tinjauan 
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kasus yaitu, merasa pusing, mengeluh nyeri, tampak meringis, frekuensi nadi 

meningkat, tekanan darah meningkat sehingga timbul  masalah gangguan Nyeri akut. 

4.2 Diagnosa keperawatan 

Tipologi keperawatan kelurga yang muncul dalam tinjauan pustaka dapat bersifat 

actual, resiko dan sejahtera dengan penjabaran sebagai berikut 1. Actual (Terjadi 

defisit/gangguan kesehatan) Menjelaskan masalah nyata saat ini sesuai data yang di 

temukan yaitu dengan ciri dari pengkajian tanda dan gejalah dari gangguan kesehatan, 

seperti: nyeri akut berubungan dengan ketidak mampuan keluarga merawat anggota 

keluarga yang sakit, defisit pengetahuan berhubungan dengan ketidak mampuan keluarga 

mengenal masalah kesehatan 2. Resiko (Ancaman keluarga) Sudah ada data yang 

menunjang tetapi belum terjadi gangguan, misalnya lingkungan kurang bersih, stimulasi 

tumbuh kembang yang tidak adekuat, seperti : resiko cidera berhungan dengan ketidak 

mampun keluarga memodifikasi lingkungan rumah. 3. Wellnesss (Keadaan sejahtera) 

Suatu keadaan dimana keluarga dalam keadaan keluarga sejahtera sehingga kesehatan 

keluarga dapat di tingkatkan. Khusus untuk diagnose keperawatan potensial (sejahtera) 

boleh tidak menggunakan etiologi (ADP, 2013). 

Komponen diagnosis keperawatan keluarga terdiri dari Problem/masalah (P) 

Merupakan gambaran keadaan klien dimana tindakan keperawatan dapat di berikan karena 

adanya kesenjangan atau penyimpangan dari keadaan normal yang seharusnya tidak 

terjadi. Masalah keperawatan yang di angkat merujuk pada NANDA. Etiologi (E) adalah 

salah satu dari lima tugas keluarga yang paling dominan menyebkan masalah keperawatan 

tersebut. Tugas keluarga dalam bidang kesehatan adalah mampu mengenal masalah 

kesehatan, mampu mengambil keputusan utnuk mengambil keputusan untuk mengatasi 

maslah kesehatan, mampu merawat anggota keluarga yang sakit, mampu memodifikasi 

lingkungan untuk keluarga agar tetap sehat, mampu memanfaatkan sarana kesehatan yang 
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tersedia di lingkungn sekitar (ADP, 2013). Tetapi dalam studi kasus ini di dapatkan 

diagnosa keperawatan yang sama yaitu nyeri akut dan defisit pengetahuan. 

1). Nyeri akut 

Masalah keperawatan ini ditegakkan berdasarkan data subjektif dan data objektif 

dimana Ny.S mengatakan sering merasa pusing dan nyeri kepala menjalar ke tengkuk 

belakang saat hipertensi kambuh dengan P : saat tekanan darah tinggi, Q: terasa cekot-

cekot, R: bagian kepala menjalar ke tengkuk belakang, S: hilang timbul, tekanan darah 

tinggi 190/90 mmHg, skala nyeri , frekuensi nadi meningkat, ekspresi wajah klien 

Nampak menyeringai. Menurut NANDA (2012) nyeri akut adalah pengalaman sensorik 

dan emosional yang tidak menyenangkan yang muncul akibat kerusakan jaringan yang 

aktual atau potensial atau di gambarkan dalam hal kerusakan jaringan yang tiba-tiba atau 

lambat dari intensitas ringan hingga berat dengan akhir yang dapat di antisipasi atau di 

prediksi dan berlangsung < 6 bulan. 

Etiologi di angkat berdasarkan patofisiologi penyakit yaitu nyeri akut berbubungan 

dengan agen pencedera fisiologis hal ini terlihat dengan adanya nyeri kepala menjalar ke 

tengkuk belakang berhubungan dan keluarga tidak mampuan merawat kelurga yang sakit. 

dari kelima tugas keluarga dalam fungsi kesehatan, keluarga mampu melakukan ketiga 

tugasnya kecuali tidak bisa merawat dan tidak mengenal masalah kesehatan yang di derita 

Ny.S. 

Penulis memilih gangguan nyeri akut  menjadi diagnosa keperawatan dengan high 

priority (prioritas utama) yang harus diselesaikan dikarenakan pada tahap skoring 

prioritas masalah gangguan nyeri akut memiliki nilai 4 2/3 lebih tinggi dari pada difisit 

pengetahuan dengan nilai 3 2/3 dan pasien merasa tidak nyaman dengan nyeri yang di 

rasakan. Bila keluarga tidak bisa merawat pasien maka sakit yang diderita akan 
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semakin parah dan tidak kunjung sembuh, maka dari itu keluarga harus bisa merawat 

dan berbuat tindakan kesehatan untuk kesembuhan pasien. 

2).Difisit pengetahuan 

Masalah keperawatan ini ditegakkan berdasarkan data subjektif dan data objektif 

dimana Ny.S mengatakan keluarganya tidak tau bagaimana merawat pasien yang sedang 

sakit, tidak tau apa penyebab hipertensi, tidak mengetahui cara mencegah hipertensi, 

pasien menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran, Nampak bingung ketika di tanya 

masalah kesehatan termasuk hipertensi., sehingga keluarga sangat kurang terpapar 

informasi masalah penyakit yang diderita pasien. 

Notoatmojo, 2013 mengatakan pengetahuan merupakan hasil tahu, dan ini terjadi 

setelah orang melakukan pengindraan terhadap obyek tertentu. Defisit pengetahuan adalah 

ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu ( SDKI, 

2016) 

Etiologi  diangkat berdasarkan patofisiologi penyakit yaitu difisit pengetahuan 

berhubungan dengan kurang terpapar informasi hal ini terjadi karena keluarga tidak 

mampuan mengenal masalah kesehatan dikarenakan dari kelima tugas keluarga dalam 

fungsi kesehatan, keluarga mampu melakukan ketiga tugasnya kecuali tidak bisa merawat 

dan tidak mengenal masalah kesehatan yang di derita Ny.S. 

Penulis memilih Difisit pengetahuan menjadi diagnosa keperawatan yang kedua 

dikarenakan nilai skoring prioritas masalah Difisit pengetahuan 3 2/3 lebih rendah dari 

nilai skoring prioritas masalah gangguan Nyeri akut dengan nilai 4 2/3 dan pasien tidak 

terlalu mempersalahkan masalah tentang penyakitnya, tetapi keluarga harus lebih mencari 

informasi mengenai masalah yang diderita pasien, bila keluarga kurang mengetahui 

tentang masalah kesehatan pasien maka sakit yang diderita pasien akan semakin parah dan 
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tidak kunjung sembuh. Maka dari itu keluarga harus bertindak untuk mencari informasi 

masalah kesehatan tentang penyakit yang diderita pasien untuk kesembuhan pasien. 

Pada diagnosa keperawatan di tinjauan pustaka didapatkan bahwa klien Ny.S 

terdiagnosa nyeri akut dan difisit pengetahuan  ada kesenjangan antara tinjauan pustaka 

dan tinjauan kasus, di mana di tinjauan kasus Ny.S tidak di temukan diagnosa resiko 

cedera dan diagnose keperawatan potensial (sejahtera) namun hanya terdiagnosa nyeri 

akut dan defisit pengetahuan. sedangkan di tinjauan pustaka muncul empat diagnosa yaitu, 

nyeri akut, deifisit pengetahuan, resiko cedera dan diagnosa keperawatan potensial 

(sejahtera) 

Pada Etiologi ada kesenjangan antara tinjaun pustaka dan tinjauan kasus di mana di 

tinjauan pustaka  diagnosa keperawatan di kaitkan berdasarkan 5 tugas keluarga dalam 

fungsi kesehatan yaitu 1. Nyeri akut berhubungan dengan  ketidak mampuan keluarga 

dalam merawat keluarga yang sakit 2. difisit pengetahuan berhubungan dengan ketidak 

mapuan keluarga mengenal masalah kesehatan sedangkan di tinjauan kasus diagnose 

keperawatan di kaitkan dengan potofisiologi penyakit yaitu 1. Nyeri akut berhubungan 

dengan peningkatan vascular serebr 2. Difisit pengetahuan berhubungan dengan 

kurangnya terpapar informasi namun di tinjauan pustaka tujuan  5 tugas keluarga di 

kaitakan dengan tujuan tindakan keperawatan. 

4.3 Intervensi Keperawatan 

 Iintervensi keperawatan adalah suatu proses merumuskan tujuan yang di harapkan 

sesuai prioritas masalah keperawatan keluarga, memiliki strategi keperawatan yang tepat, 

dan mengembangkan rencana asuhan keperawatan keluarga kesuai dengan kebutuhan 

klien. Perawat perlu menyeleksi sumber-sumber dalam keluarga yang dapat di 

manfaatkan, serta memprioritaskan (Sudiharto, 2007) 
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 Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis menyusun intervensi berdasarkan  

Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) dan Standar Inervensi Keperawatan 

Indonesia (SIKI). 

Intervensi keperawatan disesuaikan dengan masalah yang dialami oleh pasien sehingga 

kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Rencana asuhan keperawatan pada Ny.S diambil dalam 

tinjauan pustaka berdasarkan teori asuhan keperawatan keluarga dengan Hipertensi dalam 

asuhan keperawatan Ny. S terdapat intervensi keperawatan dalam masing-masing diagnosa 

keperawatan.  

1). Nyeri akut 

Fakta yang ditemukan pada pasien Ny.S dilakukan intervensi keperawatan yang 

disarankan untuk menyelesaikan masalah. Terdapat intervensi: 1) Identifikasi lokasi, 

karakteristik, intestas nyeri, 2) Identifikasi skala nyeri 3) Observasi tanda-tanda vital, 3) 

Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam mengontrol nyeri, 4) Berikan Teknik 

non farmakologi untuk mengurangi dan mengontrol rasa nyeri (relaksasi nafas dalam dan 

kompres hangat), 5) Jelaskan penyebab nyeri, 6) Jelaskan strategi meredahkan. Intervensi 

tersebut telah penulis lakukan pada saat kunjungan ke rumah pasien Ny. S . 

Intervensi menurut tinjauan pustaka yaitu: Intervensi Utama: 1) Identifikasi 

karakteristik nyeri (mi. pencetus, pereda, kualitas, lokasi, intensitas, frekuensi, durasi), 2) 

Identifikasi riwayat alergi obat, 3) Monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah 

pemberian analgesic, 4) Monitor efektivitas analgesic. 5) Diskusikan jenis analgesik yang 

disukai untuk mencapai analgesic optimal, 6) Dokumentasikan respons terhadap efek 

analgesik dan efek yang tidak di inginkan, 7) Jelskan efek terapi dan efek samping obat, 8) 

Kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesic 

Pada diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera 

fisiologis ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus di mana di tinjauan 
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kasus tidak di rencanakan tindakan keperawatan 1) identifikasi riwayat alergi obat 2) 

monitor efektifitas analgesic 5) Diskusikan jenis analgesik yang disukai untuk mencapai 

analgesic optimal, 6) Dokumentasikan respons terhadap efek analgesik dan efek yang 

tidak di inginkan, 7) Jelskan efek terapi dan efek samping obat, 8) Kolaborasi pemberian 

dosis dan jenis analgesic 

2). Defisit pengetahuan  

Fakta yang ditemukan pada Ny.S dilakukan intervensi: 1) Identifikasi kemampuan 

keluarga dan klien menerima informasi tentang kesehatan 2) Identifikasi faktor-faktor 

yang dapat meningkatkan dan menurunkan prilaku hidup sehat 3) Motivasi klien dan 

keluarga untuk menerapkan hidup  sehat Sedakan materi dan media Pendidikan kesehatan 

4) Jadwalkan Pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 5) Berikan kesempatan klien dan 

keluarga untuk bertanya 6) Jelaskan factor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan 7) 

Ajarkan perilaku hidup sehat 8) Ajarkan strategi yang dapat di gunakan untuk 

meningkatkan hidup sehat 9) Ajarkan cara perawatan yang bisa dilakukan keluarga 

Pada diagnosa keperawatan defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi tidak ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus diaman sama-

sama di rencanakan tindakan keperawatan yaitu : 1) Identifikasi kemampuan keluarga dan 

klien menerima informasi tentang kesehatan 2) Identifikasi faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan dan menurunkan prilaku hidup sehat 3) Motivasi klien dan keluarga untuk 

menerapkan hidup  sehat Sedakan materi dan media Pendidikan kesehatan 4) Jadwalkan 

Pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 5) Berikan kesempatan klien dan keluarga untuk 

bertanya 6) Jelaskan factor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan 7) Ajarkan 

perilaku hidup sehat 8) Ajarkan strategi yang dapat di gunakan untuk meningkatkan hidup 

sehat 9) Ajarkan cara perawatan yang bisa dilakukan keluarga. 
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4.4 Implementasi Keperawatan  

Implementasi keperawatan keluarga adalah suatu proses aktualisasi rencana atau 

intervensi yang memanfaatkan berbagai sumber di dalam keluarga dan memandirikan 

keluarga dalam bidang kesehatan, keluarga di didik untuk dapat menilai potensi yang di 

miliki mereka dan mengembangkannya melalui implementasi yang bersifat memampukan 

keluarga untuk mengenal masalah yang di hadapi, merawat anggota keluarga sesuai 

kondisi kesehatannya, memodifikasi lingkungan yang sehat bagi setiap anggota keluarga, 

serta memanfaatkan sarana pelayanana kesehatan terdekat (Sudiharto, 2007). 

 Pada pelaksanaan implementasi keperawatan pada kasus Ny.S tindakan 

keperawatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh perawat. 

Pada diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis 

dibutuhkan pelaksanan tindakan keperawatan selama 3 hari . Pada diagnosa keperawatan 

difisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibutuhkan 

pelaksanakan tindakan keperawatanselama 3 hari.  

 Pada pelaksanaan tindakan keperawatan tidak di temukan hambatan dikarenakan 

pasien dan keluarga kooperatif dengan perawat, sehingga rencana tindakan dapat 

dilaksanakan dengan baik 

4.5 Evaluasi Keperawatan  

Evaluasi keperawatan merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil 

implementasi dengan kriteria dan standart yang telah di tetapkan untuk melihat 

keberhasilannya (Suprajitno, 2004). 

 Evaluasi keperawatan keluarga adalah proses untuk menilai keberhasilan keluarga 

dalam melaksanakan tugas kesehatannya sehingga memiliki produktifitas yang tinggi 

dalam mengembangkan setiap anggota keluarga nya (Sudiharto, 2007). 
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 Menurut faisaldo (2014) evaluasi dapat di bagi menjadi 2 jenis yaitu : 1) Evaluasi 

berjalan (evaluasi formatif) evaluasi yang di kerjakan dalam bentuk pengisian catatan 

perkembangan berorientasi pada masalah yang di alami klien, format yang di gunakan 

dalam bentuk evaluasi formatif adalah SOAP 2) Evalusi akhir (sumatif) evaluasi yang di 

kerjakan dengan membandingkan antara tindakan yang telah di kerjaan dengan tujuan 

yang ingin di capai. Jika terjadi kesenjangan, maka proses keperawatan dapat di tinjau 

kembali untuk mendapatkan data guna memodifikasi perencanaan. Format yang di 

gunakan dalam evaluasi sumatif adalah SOAPIER. 

 Pada tinjauan pustaka evaluasi keperawatan belum dapat dilaksanakan karena 

merupakan kasus semu sedangkan pada tindakan kasus evaluasi keperawatan dapat 

dilaksanakan karena dapat diketahui keadaan pasien dan masalahnya secara langsung.  

Pada akhir evaluasi keperawatan diagnosa nyeri akut berhunbungan dengan agen 

pencedera fisiologis dapat disimpulkan bahwa masalah keperawatan pasien teratasi karena 

sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh perawat yaitu keluarga mampu merawat 

klien agar nyeri berkurang dengan kriteria : 1) Nyeri klien dapat terkontrol, 2) Skala nyeri 

0, 3) Frekuensi nadi normal, 4) Wajah menyeringai menjadi rileks, 5) Tekanan darah 

menurun. 

Diagnosa keperawatan difisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi disimpulkan bahwa masalah teratasi karena sudah sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan oleh perawat yaitu keluarga mampu mengenal masalah atau gangguan 

kesehatan klien  dengan kriteria :1) Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang  
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sakit, 2) Mengetahui penyebab hipertensi, 3) Dapat mencegah hipertensi, 4) Menunjukkan 

perilaku sesuai anjuran 5) Tidak bingung ketika di tanya tentang masalah kesehatan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Setelah melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan keperawatan keluarga 

secara langsung pada pasien dengan kasus Hipertensi di Desa Rejosalam Pasrepan maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam 

meningkatkan mutu asuhan keperawatan pasien dengan Hipertensi.  

5.1 Simpulan  

Dari hasil uraian yang telah diuraikan tentang asuhan keperawatan pada pasien 

dengan Hipertensi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Pengkajian  

Fokus pengkajian pada Ny. S yaitu pada keluhan utama nyeri dengan data sebagai 

beriku sering merasa pusing, nyeri kepala menjalar ke tengkuk belakang dengan P: saat 

tekanan darah tinggi, Q: terasa cekot-cekot, R: bagian kepala menjalar ke tengkuk 

belakang, T: Hilang timbul, tekanan darah 190/90, skala nyeri 4, frekuensi nadi meningkat 

dan ekspresi wajah Nampak menyeringai  dan  tidak mengenal masalah atau gangguan 

kesehatan  

5.1.2 Diagnosa keperawatan 

Diagnosa keperawatan prioritas pada pasien meliputi: nyeri akut berhubungan 

dengan peningkatan tekanan vascular serebral dan difisit pengetahuan berhubungan 

dengan kurangnya terpapar informasi 

5.1.3 Intervensi Keperawatan, Intervensi diagnosa keperawatan yang ditampilkan antara 

tinjauan pustaka dan tinjauan kasus terjadi kesamaan namun masing – masing intervensi 

tetap mengacu pada sasaran, kriteria hasil yang di harapkan 
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5.1.4 Implementasi Keperawatan 

Semua tindakan yang di implementasikan kepada pasien sesuai dengan rencana tindakan 

keperawatan yang telah di tetapkan. Pada diagnosa Nyeri akut berhubungan dengan peningkatan 

tekanan vascular serebral dan Difisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar 

informasi sama-sama di butuhkan pelaksanan tindakan keperawatan keluarga selama 3 hari.  

5.1.5 Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi dari ketiga diagnosa prioritas yang terjadi pada Ny.S didapatkan masalah nyeri 

akut dan defisit pengetahuan teratasi. Kondisi Ny. S suduh cukup baik dari sebelumnya sehingga 

Ny.S kedapannya dianjurkan untuk tetap menerapkan hidup sehat agar keadaan nya tetap baik 

dengan menghindari stres, over thingking, mengurangi makanan yang berlemak, mengurangi 

konsumsi garam, menganjurkan klien untuk mematuhi progam pengobatan, dan rutin 

berolahraga 

5.2 Saran   

Penulis memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1. Bagi Peneliti, di harapkan bisa menambah dan mengembangkan sumber pustaka sehingga 

ada teori yang bisa di terapkan dan dapat memberikan wadah untuk menambah pengetahuan 

tentang ilmu keperawatan khususnya dalam hal ini yaitu asuhan keperawatan keluarga dengan 

hipertensi. 

5.2.2 Bagi klien dan keluarga  

Keluarga di harapkan lebih memberi dukungan atau support karena keluarga merupakan 

orang terdekat dengan klien dan bertindak sebagai pengawas dalam mematuhi progam 

pengobatan dan sebagai educator tentang perawatan klien dalam upaya mengatasi penyakitnya. 

Support dalam keluarga juga sangat penting berupa pelaksanaan fungsi keluarga dalam 
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perawatan kesehatan yang meliputi lima tugas kesehatan keluarga (mengenal. Memutuskan, 

merawat, memodifikasi,dan memanfaatkan fasilitas kesehatan), klien juga di harapkan mampu 

mematuhi progam pengobatan dan di jalani. 

5.2.3 Bagi Profesi Kesehatan  

 Diharapkan sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan biasa memberikan 

pemahaman yang baik tentang asuhan keperawatan pada kasus hipertensi 
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kami mohon Kepala Desa Rejosalam KabupaGn Pasuruan mengijinkan mahasiswa
kami untuk megambil data dasar di tempat tersebut. Berikut adalah informasi
mahasiswa kami.

Demikian surat permohonan ini kami
memperhatikan untuk dipertimbangkan.

Nama Mahasiswa Muhammad {.Ibaidillah

NIM 1801 1 18

Alamat Dusun Wonosalam RT.00 llRW.003 Desa
Rejosalanr, Kecamatan

Pasrepan, Kabupaten Pasuruan
Tempat Tanggal Lahir Pasuruaq 27 Oktober 1995

No. Hp 082324954546

Judul KTI Asuhan Keperawatan Pada Pasien Hipertensi

Keperawatan Nyeri Akut Di Desa Pasrepan
Kabupaten Pasuruan

sampaikan terima kasih.
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Lampiran 2

INFONruED CONSENT

Judul: ..ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN HIPERTENSI I}ENGAN

MASALAE I\'YERI AKUT DI DESA PASREPAN KABUPATEN PASURUAI\[''.

Tanggal pengambilan studi kasus 09 Bulan Maret Tahun zln.
Sebelum tanda tangan dibawalq saya telah mendapatkan informasi tentang tugas

pengambilan studi kasus ini dengan jelas dari mahasiswa yang bernama Muhammad

Ubaidillah proses pengambilan studi kasus ini dan saya mengerti semua yang telah

dljelaskan tersebut.

Saya setuju untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan studi kasus ini dan saya

telah menerima salinan dari form ini.

Saya, Ny. Suhainah

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 hanya akan digunakan unfirk tujuan dari studi kasus

ini.

Tanda tangan Parti s ipan Tanda tanganPeneliti

(Muhammad Ubaidillah)(Responden)
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Lampiran 3

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Muhammad Ubaidillah

NIM 1801115

Pembimbing I : Dini Prastyo W{ayanti, S.Kep.Ns., M.Kep.

Judul Studi Kasus : "Asuhan Keperawatan pada Pasien Hipertensi

Dengan Masalah Nyeri Akut Di Desa Pasrepan

Kabupaten Pasuruan"

Tanggal
Konsultasi

DataKonsultasi Tanda Tangan

22 Jauuai}A?l Konsul Judul
ACC judul '1 

14"
08 Februari 2021 Konsul BAB I dan2

Revisi BAB t:
Pendahuluan

2.

l0 Februari 2021 ACC BAB I dan 2 ,l
V

2 Maret 2021 Revisi ujian proposal BAB I dan
dan2:
Penulisan

4(ry

3Maret202l ACC ujian proposal BAB I dar,2 'l
17 ity{aret202l Konsul BAB 3 dan 4

Revisi BAB 3 darl4
6A I

22Mwet202l ACC BAB 3 dan 4 ,l
25Maret}0?l Konsul BAB 5

08 {\
25lllvdaret}O2l ACC BAB 5 e 

Al"
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Lampiran 4

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Muhammad Ubaidillah

NrM 18011 18

Pembimbing II : AyuDewiNastiti, S.Kep.Ns., M.Kep
Judul Studi Kasus : "Asuhan Keperawatan pada Pasien

Hipertensi Dengan Masalah Nyeri Akut Di
Desa pasrepan Kabupaten Paswuan"

Tanggal
Konsultasi

Data Konsultasi Tanda Tangan

22 Januari?0?l Konsul Judul
ACC judul

1.

.{A
08 Februari202l Konsul BAB 1 dan2

Revisi BAB l:
Pendahuluan

2.

"4
10 Februari202l ACC BAB 1 danz 3. F
2MaretZ02l Revisi ujian proposal BAB I dan

dan2:
Penulisan

4.

./

3Maret}O?l ACC ujian proposal BAB 1 dan2 s' 
"4

17 Maret?O2l Konsul BAB 3 dan4
Revisi BAB 3 dan 4

64
22Maret202l ACC BAB 3 dan4 7' ,z
25Maret2021 Konsul BAB 5 8' 

"V
25lldaret}O?l ACC BAB 5 eF


