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MOTTO 

 

"Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia 

akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. 

“Imam Syafi'i” 

 

"Barangsiapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah, mencari ilmu yang ada 

bersama-Nya, maka dia akan menang. Dan barang siapa yang belajar sesuatu 

karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya, juga pengetahuan 

yang diperolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah. 

“Hasan al-Basri” 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan 

darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 

mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam 

keadaan cukup istirahat/tenang. Hipertensi diklasifikasikan menjadi 2 jenis 

yaitu hipertensi primer atau esensial yang penyebabnya tidak diketahui dan 

hipertensi sekunder yang dapat disebabkan oleh penyakit ginjal, penyakit 

endokrin, penyakit jantung, gangguan ginjal. Hipertensi seringkali tidak 

menimbulkan gejala, sementara tekanan darah yang terus-menerus tinggi 

dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan komplikasi. Rendahnya tingkat 

pendidikan dan sumber informasi yang kurang dipahami berdampak pada 

perilaku yang kurang sehat, terutama dalam upaya mencegah dan mengatasi 

hipertensi. Kasus Hipertensi dimasyarakat salah satunya karena beberapa 

faktor yang mendasar yaitu Faktor tempat tinggal yang dekat dengan pesisir 

membuat penduduk sering mengkonsumsi ikan asin dan keterbatasan 

pengetahuan, gangguan fungsi pengetahuan, kekeliruan mengikuti anjuran, 

kurang terpaparnya informasi, kurang minat dalam belajar, kurang mampu 

mengingat, dan ketidaktahuan menemukan sumber informasi. 

Menurut WHO (2015) menyatakan bahwa penderita hipertensi diseluruh 

dunia berkisar pada 1,13 miliar orang, dan diperkirakan akan terus meningkat 

setiap tahunnya, sedangkan menurut Dinkes Jatim (2018) penderita hipertensi 
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di Provinsi Jawa Timur sekitar 11.952.694 penduduk, dengan porsi laki-laki 

48% dan perempuan 52%, yang mendapatkan pelayanan kesehatan penderita 

hipertensi sebesar 40,1% atau 4.792.862 penduduk. Menurut rekam medis 

puskesmas rejoso, penderita hipertensi pada tahun 2020 berjumlah 84% yang 

terbagi dalam penderita lama 39%, penderita baru 45%. Penyakit hipertensi ini 

menempati urutan tertinggi dari 10 penyakit terbanyak dipuskesmas rejoso. 

Hasil survey yang dilakukan pada 5 keluarga penderita hipertensi didapatkan 

hasil 85% kk tidak tamat SD 70%, lulus SMP 10%, lulus SMA 5%, sedangkan 

hasil wawancara menyatakan 43% tidak dapat menjawab dengan benar 

tentang penyebab hipertensi dan 42% menyatakan kurang paham tentang 

pencegahan hipertensi, cara perawatan, dan cara pengobatan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penderita hipertensi paling sering terjadi pada usia 44-55 

tahun, perempuan, pendidikan SD, bekerja sebagai buruh/petani dan 

berpengetahuan sedang. 

Resiko hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia. Hal ini terjadi 

karena adanya perubahan fisiologis sistem peredaran darah terutama pada 

pembuluh darah. Pembuluh darah mengalami penurunan elastisitas dan 

kemampuan memompa jantung harus lebih keras sehingga terjadi hipertensi 

(Ismarina dkk, 2015). Pada beberapa orang dengan tekanan darah yang sangat 

tinggi dapat muncul gejala berupa: sakit kepala, mimisan, nyeri dada atau 

sesak nafas, meski demikian gejala hipertensi ini tidak spesifik dan baru 

muncul jika tekanan darah terlalu tinggi dan mengancam nyawa.  

Hipertensi sangat erat hubungannya dengan faktor gaya hidup dan pola 

makan. Gaya hidup sangat berpengaruh pada bentuk perilaku atau kebiasaan 
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seseorang yang mempunyai pengaruh positif maupun negatif pada kesehatan. 

Hipertensi belum banyak diketahui sebagai penyakit yang berbahaya, padahal 

hipertensi termasuk penyakit pembunuh diam-diam, karena penderita 

hipertensi merasa sehat dan tanpa keluhan sehingga menganggap ringan 

penyakitnya.  

Kurangnya pengetahuan akan mempengaruhi pasien hipertensi untuk 

dapat mengatasi kekambuhan atau melakukan pencegahan agar tidak terjadi 

komplikasi, hal ini dikarenakan sebagian besar penderita hipertensi bertempat 

tinggal di pedesaan dan pendidikannya masih rendah. Pendidikan yang rendah 

pada pasien hipertensi tersebut mempengaruhi tingkat pengetahuan mengenai 

penyakit hipertensi secara baik. Pengetahuan pasien hipertensi yang kurang ini 

berlanjut pada kebiasaan yang kurang baik yaitu tetap mengkonsumsi ikan 

asin setiap hari, kebiasaan minum kopi merupakan contoh bagaimana 

kebiasaan yang salah tetap dilaksanakan. Pengetahuan yang kurang dan 

kebiasaan yang masih kurang tepat pada pasien hipertensi dapat 

mempengaruhi motivasi dalam berobat. 

Intervensi yang dapat dilakukan pada masyarakat terhadap kurangnya 

informasi pengetahuan yang berkaitan dengan hipertensi dengan cara 

mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi (menyediakan 

materi dan media pendidikan kesehatan), mengidentifikasi faktor-faktor yang 

dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan 

sehat, Menjelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan, 

mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, mengajarkan strategi yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas untuk mengetahui lebih lanjut 

dari perawatan penyakit ini maka penulis akan melakukan kajian lebih lanjut 

dengan melakukan asuhan keperawatan pada pasien hipertensi dengan 

membuat rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah asuhan 

keperawatan pada pasien Hipertensi dengan masalah keperawatan defisit 

pengetahuan didesa kemantren?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mampu menggambarkan Asuhan Keperawatan pada pasien Hipertensi 

dengan masalah keperawatan defisit pengetahuan didesa kemantren. 

 

1.3.2 Tujuan  Khusus 

1.3.2.1 Menggambarkan pengkajian Asuhan Keperawatan pada pasien Hipertensi 

dengan masalah defisit pengetahuan didesa kemantren. 

1.3.2.2 Menggambarkan diagnosa Asuhan Keperawatan pada pasien Hipertensi 

dengan masalah defisit pengetahuan didesa kemantren. 

1.3.2.3  Menggambarkan rencana tindakan Asuhan Keperawatan pada pasien 

Hipertensi dengan masalah defisit pengetahuan didesa kemantren. 

1.3.2.4 Menggambarkan Intervensi Asuhan Keperawatan pada pasien Hipertensi 

dengan masalah defisit pengetahuan didesa kemantren. 
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1.3.2.5 Menggambarkan evaluasi Asuhan Keperawatan pada pasien Hipertensi 

dengan masalah defisit pengetahuan didesa kemantren. 

1.3.2.6  Menggambarkan dokumentasi Asuhan Keperawatan pada pasien 

Hipetensi dengan masalah Defisit pengetahuan didesa kemantren. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi dunia pendidikan 

dalam mengembangkan ilmu keperawatan Keluarga khususnya mengenal asuhan 

keperawatan Keluarga pada pasien Hipertensi. 

 

1.4.2 ManfaatPraktis 

1.4.2.1 Bagi klien dan keluarga 

Sebagai tambahan pengetahuan bagi klien dan keluarga tentang 

penyakit Hipertensi agar mampu merawat penyakit tersebut.Sehingga 

tercipta peningkatan status dan derajat kesehatan klien juga keluarga yang 

optimal. 

1.4.2.2 Bagi Institusi 

Diharapkan menjadi masukan sebagai acuan bacaan dalam 

penatalakasanaan pada klien dengan penyakit Hipertensi dengan cara 

menjelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi hipertensi. 

1.4.2.3 Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

Hasil study kasus ini diharapkan dapat menjadi bahan atau 

masukan sumber informasi serta dasar pengetahuan bagi keperawatan 
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Keluarga tentang keterkaitan asuhan keperawatan Keluarga pada kasus 

Hipertensi. 

 

1.5 Metode Penulisan  

1.5.1 Metode  

 Metode deskriptif yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan peristiwa atau 

gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi kepustakaan yang 

mempelajari, mengumpulkan, membahas data dengan studi pendekatan proses 

keperawatan dengan langkah-langkah pengkajian, diagnosis, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

1.5.2.1 Wawancara 

Data diambil/diperoleh melalui percakapan baik dengan klien, 

keluarga maupun tim kesehatan lain. 

1.5.2.2 Observasi 

Data yang diambil melalui pengamatan kepada klien.  

1.5.2.3 Pemeriksaan 

Meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dapat 

menunjang menegakkan diagnosa dan penanganan selanjutnya. 

 

1.5.3 Sumber Data 

1.5.3.1 Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari klien. 
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1.5.3.2 Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga atau orang 

terdekat klien, catatan medis perawat, hasil-hasil pemeriksaan dan tim 

kesehatan lain. 

 

1.5.4 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan 

dengan judul studi kasus dan masalah yang dibahas. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami studi 

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

1.6.1 Bagian awal 

Memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, kata 

pengantar, daftar isi. 

1.6.2 Bagian inti 

Bagian ini terdiri dari dua bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-

bab berikut ini: 

1.6.2.1 Bab 1 : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan studi kasus.  

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

dan asuhan keperawatan klien dengan diagnosa medis Hipertensi.  

1.6.3 Bagian akhir 

terdiri dari daftar pustaka dan lampiran 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep penyakit 

dan asuhan keperawatan pada pasien dengan Hipertensi. Konsep dasar penyakit 

akan diuraikan definisi, etiologi, dan cara penanganan secara medis. Konsep dasar 

keperawatan akan diuraikan masalah-masalah yang muncul pada penyakit 

Hipertensi dengan melakukan asuhan keperawatan terdiri dari pengkajian, 

diagnosa,  perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

 

2.1 Konsep Penyakit Hipertensi 

2.1.1 Definisi  

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan abnormal 

tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus menerus lebih dari satu 

periode, hal ini terjadi bila arteriole-arteriole kontriksi. Kontriksi arteriole 

membuat darah sulit mengalir dan meningkatkan tekanan melawan dinding arteri. 

Hipertensi menambah beban kerja jantung dan arteri yang bila berlanjut akan 

menimbulkan kerusakan jantung dan pembuluh darah (Udjianti, 2013). 

World Health Organization (WHO) dan The International Society of 

Hypertension (ISH) menetapkan bahwa hipertensi merupakan kondisi ketika 

tekanan darah (TD) sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan tekanan diastolik 

lebih besar dari 90 mmHg. Nilai ini merupakan hasil minimal dua kali 

pengukuran setelah melakukan dua kali atau lebih kontak dengan petugas 

(Yasmara, 2016). 
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2.1.2 Klasifikasi 

1) Menurut (Nurarif A.H & Kusuma H, 2015). Klasifikasi hipertensi klinis 

berdasarkan tekanan darah sistolik dan diastolik yaitu : 

Tabel 2.1 Klasifikasi derajat hipertensi secara klinis 

Kategori 
TD Sistolik 

(mmHg) 

TD Diastolik 

(mmHg) 

Optimal 

Normal 

High normal 

Hipertensi 

Grade 1(Ringan) 

Grade 2 (Sedang) 

Grade 3 (Berat) 
Grade 4 (Sangat Berat) 

< 120 mmHg 

120-129 mmHg 

130-139 mmHg 

 

140-159 mmHg 

160-179 mmHg 

180-209 mmHg 
≥210 mmHg 

< 80 mmHg 

80-84 mmHg 

85-89 mmHg 

 

90-99 mmHg 

100-109 mmHg 

100-119 mmHg 
≥210 mmHg 

Sumber : (Nurarif A.H & Kusuma H, 2015). 

2) Menurut World Health Organization (Noorhidayah S.A, 2016) klasifikasi 

hipertensi adalah :  

a) Tekanan darah normal yaitu bila sistolik kurang atau sama dengan 

140 mmHg dan diastolik kurang atau sama dengan 90 mmHg.  

b) Tekanan darah perbatasan (border line) yaitu bila sistolik 141-149 

mmHg da n diastolik 91-94 mmHg.  

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

sama dengan 160 mmHg dan diastolik lebih besar atau sama 

dengan 95 mmHg. 

 

2.1.3 Etiologi Hipertensi  

2.1.3.1 Hipertensi primer  

Hipertensi primer terjadi karena kombinasi genetik dan faktor lingkungan 

yang memiliki efek pada fungsi ginjal dan vaskuler. Salah satu kemungkinan 

penyebab hipertensi primer adalah defisiensi kemampuan ginjal untuk 



10 

 

 

 

menekskresikan natrium yang meningkatkan volume cairan ekstraseluler dan 

curah jantung sehingga mengakibatkan peningkatan aliran darah ke jaringan. 

Peningkatan aliran darah ke jaringan menyebabkan konstriksi arteriolar dan 

peningkatan resistesi vaskular perifer (PVR) dan tekanan darah (Nair & Peate, 

2015).  

2.1.3.2 Hipertensi sekunder  

Hipertensi sekunder disebabkan oleh penyakit pada organ yang 

mengakibatkan peningkatan Peripheral Vascular Resistance (PVR ) dan 

peningkatan curah jantung. Hipertensi sekunder berfokus pada penyakit ginjal 

atau kelebihan kadar hormone seperti aldosteron dan kortisol, ke dua hormon 

ini menstimulasi retensi natrium dan air yang mengakibatkan peningkatan 

volume darah dan tekanan darah (Nair & Peate, 2015).  

 

2.1.4 Manifestasi Klinis Hipertensi  

Menurut (Nurarif A.H., & Kusuma H., 2016), tanda dan gejala pada 

hipertensi dibedakan menjadi :  

2.1.4.1 Tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan 

peningkatan tekanan darah, selain penentuan tekanan arteri oleh dokter 

yang memeriksa. Hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah 

terdiagnosa jika tekanan darah tidak teratur.  

2.1.4.2 Gejala yang lazim Sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai 

hipertensi meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataanya ini 

merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan pasien yang 
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mencari pertolongan medis. Beberapa pasien yang menderita hipertensi 

yaitu :  

1) Mengeluh sakit kepala, pusing  

2) Lemas, kelelahan  

3) Sesak nafas  

4) Gelisah  

5) Mual  

6) Muntah  

7) Epistaksis  

8) Kesadaran menurun 

2.1.5 Patofisiologi  

Tekanan darah arteri sistemik merupakan hasil perkalian total 

resistensi/ tahanan perifer dengan curah jantung (cardiac output). Hasil 

Cardiac Output didapatkan melalui perkalian antara stroke volume 

(volume darah yang dipompa dari ventrikel jantung) dengan hearth rate 

(denyut jantung). Sistem otonom dan sirkulasi hormonal berfungsi untuk 

mempertahankan pengaturan tahanan perifer. Hipertensi merupakan suatu 

abnormalitas dari kedua faktor tersebut yang ditandai dengan adanya 

peningkatan curah jantung dan resistensi perifer yang juga meningkat 

(Kowalak, 2011).  

Berbagai teori yang menjelaskan tentang terjadinya hipertensi, 

teori teori tersebut antara lain (Kowalak, 2011):  

2.1.5.1 Perubahan yang terjadi pada bantalan dinding pembuluh darah arteri yang 

mengakibatkan retensi perifer meningkat.  
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2.1.5.2 Terjadi peningkatan tonus pada sistem saraf simpatik yang abnormal dan 

berasal dalam pusat vasomotor, dapat mengakibatkan peningkatan retensi 

perifer.  

2.1.5.3 Bertambahnya volume darah yang disebabkan oleh disfungsi renal atau 

hormonal.  

2.1.5.4 Peningkatan penebalan dinding arteriol akibat faktor genetik yang 

disebabkan oleh retensi vaskuler perifer.  

2.1.5.5 Pelepasan renin yang abnormal sehingga membentuk angiotensin II yang 

menimbulkan konstriksi arteriol dan meningkatkan volume darah.  

Tekanan darah yang meningkat secara terus-menerus pada pasien 

hipertensi dapat menyebabkan beban kerja jantung akan meningkat. Hal 

ini terjadi karena peningkatan resistensi terhadap ejeksi ventrikel kiri. 

Agar kekuatan kontraksi jantung meningkat, ventrikel kiri mengalami 

hipertrofi sehingga kebutuhan oksigen dan beban kerja jantung juga 

meningkat. Dilatasi dan kegagalan jantung bisa terjadi, jika hipertrofi tidak 

dapat mempertahankan curah jantung yang memadai. Karena hipertensi 

memicu aterosklerosis arteri koronaria, maka jantung bisa mengalami 

gangguan lebih lanjut akibat aliran darah yang menurun menuju ke 

miokardium, sehingga timbul angina pektoris atau infark miokard. 

Hipertensi juga mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah yang 

semakin mempercepat proses aterosklerosis dan kerusakan organorgan 

vital seperti stroke, gagal ginjal, aneurisme dan cedera retina (Kowalak, 

2011).  

 



13 

 

 

 

2.1.6 Penatalaksanaan Hipertensi 

Penatalakanaan Menurut (junaedi,Sufrida, & Gusti, 2013). Dalam 

penatalaksanaan hipertensi berdasarkan sifat terapi terbagi menjadi 3 

bagian, sebagai berikut: 

2.1.6.1 Terapi non farmakologi  

Penatalaksanaan non farmakologi merupakan pengobatan tanpa obat 

obatan yang diterapkan pada hipertensi. Dengan cara ini, perubahan 

tekanan darah diupayakan melalui pencegahan dengan menjalani perilaku 

hidup sehat seperti: 

1) Pembatasan asupan garam dan natrium  

2) Menurunkan berat badan sampai batas ideal  

3) Olahraga secara teratur 

4) Mengurangi/ tidak minum-minuman beralkohol 

5) Mengurangi/ tidak merokok 

6) Menghindari setres 

7) Menghimdari obesitas 

2.1.6.2 Terapi farmakologi (terapi dengan obat) 

Selain dengan cara non farmakologi, terapi dalam obat menjadi hal 

utama. Obat-obatan anti hipertensi yang sering digunakan dalam 

pengobatan antara lain obat-obatan golongan diuretik, beta bloker, 

antagonis kalsium, dan penghambat konfersi enzim angiotensi. 

(1) Diuretik merupakan anti hipertensi yang merangsang pengeluaran garam 

dan air. Dengan mengkonsumsi diuretik akan terjadi pengurangan jumlah 
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cairan dalam pembuluh darah dan menurunkan tekanan pada dinding 

pembuluh darah. 

(2) Beta bloker dapat mengurangi kecepatan jantung dalam memompa darah 

dan mengurangi jumlah darah yang dipompa oleh jantung.  

(3) ACE-inhibitor dapat mencegah penyempitan dinding pembuluh darah 

sehingga bisa mengurangi tekanan pada pembuluh darah dan menurunkan 

tekanan darah. 

(4) Ca bloker dapat mengurangi kecepatan jantung dan merelaksasikan 

pembuluh darah. 

2.1.6.3 Terapi herbal 

Banyak tanaman obat atau herbal yang berpotensi dimanfaatkan sebagai 

obat hipertensi sebagai berikut:  

(1) Daun seledri (Apium gravolens, Linn.) 

Hubungan dengan hipertensi, seledri berkhasiat menurunkan tekanan 

darah (hipotensis atau anti hipertensi). Sebuah cobaan perfusi pembeuluh 

darah menunjukkkan bahwa apigenin mempunyai efek sebagai 

vasodilator perifer yang berhubungan dengan efek hipotensifnya. 

Percobaan lain menunjukkan efek hipotensif herbal seledri berhubungan 

dengan integritas sistem saraf simpatik (Mun’im & hanani, 2011). 

 

2.1.7 Komplikasi Hipertensi 

Komplikasi hipertensi menurut Triyanto (2014) adalah:  

2.1.7.1 Penyakit jantung  

Komplikasi berupa infark miokard, angina pectoris, dan gagal jantung. 
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2.1.7.2 Ginjal 

Terjadinya gagal ginjal dikarenakan kerusakan progresif akibat tekanan 

tinggi pada kapiler-kapiler ginjal, glomerulus. Rusaknya glomerulus, darah 

akan mengalir ke unit-unit fungsional ginjal dan nefron akan terganggu 

sehingga menjadi hipoksik dan kematian. Rusaknya membran glomerulus, 

Protein akan keluar melalui urin sehingga tekanan osmotik koloid plasma 

berkurang dan menyebabkan edema. 

2.1.7.3 Otak 

Komplikasi berupa stroke dan serangan iskemik. Stroke dapat terjadi pada 

hipertensi kronik apabila arteri-arteri yang memperdarahi otak mengalami 

hipertrofi dan menebal sehingga aliran darah ke daerag-daerah yang 

diperdarahi berkurang 

2.1.7.4 Kerusakan pada pembuluh darah arteri 

Jika hipertensi tidak terkontrol, dapat terjadi kerusakan dan penyempitan 

arteri atau yang sering disebut dengan aterosklerosis dan arterosklerosis 

(pengerasan pembuluh darah). 

2.1.8 Faktor-Faktor Resiko Hipertensi 

Faktor-faktor resiko hipertensi yang tidak dapat diubah dan yang dapat 

diubah oleh penderita hipertensi menurut Black & Hawks (2014) adalah 

sebagai berikut : 

2.1.8.1 Faktor-faktor resiko yang tidak dapat diubah 

1) Riwayat keluarga  

Hipertensi dianggap poligenik dan multifaktorial yaitu, pada 

seseorang dengan riwayat keluarga, beberapa gen berinteraksi dengan 
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yang lainnya dan juga lingkungan yang dapat menyebabkan tekanan darah 

naik dari waktu ke waktu. Klien dengan orang tua yang memiliki 

hipertensi berada pada risiko hipertensi yang lebih tinggi pada usia muda.  

2) Usia  

Hipertensi primer biasanya muncul antara usia 30-50 tahun. Peristiwa 

hipertensi meningkat dengan usia 50-60 % klien yang berumur lebih dari 

60 tahun memiliki tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Diantara orang 

dewasa, pembacaan tekanan darah sistolik lebih dari pada tekanan darah 

diastolik karena merupakan predictor yang lebih baik untuk kemungkinan 

kejadian dimasa depan seperti penyakit jantung koroner, stroke, gagal 

jantung, dan penyakit ginjal.  

3) Jenis kelamin  

Hipertensi lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan pria  

sampai kira-kira usia 55 tahun. Resiko pada pria dan wanita hampir sama 

antara usia 55 sampai 74 tahun, wanita beresiko lebih besar.  

4) Etnis  

Peningkata pravelensi hipertensi diantara orang berkulit hitam 

tidaklah jelas, akan tetapi penigkatannya dikaitkan dengan kadar renin 

yang lebih rendah, sensitivitas yang lebih besar terhadap vasopressin, 

tinginya asupan garam, dan tinggi stress lingkungan.  

2.1.8.2 Faktor-faktor resiko yang dapat diubah 

1) Diabetes mellitus  



17 

 

 

 

Hipertensi telah terbukti terjadi lebih dua kali lipat pada klien diabetes 

mellitus karena diabetes mempercepat aterosklerosis dan menyebabkan 

hipertensi karena kerusakan pada pembuluh darah besar. 

2) Stress 

Stress meningkat resistensi vaskuler perifer dan curah jantung serta 

menstimulasi aktivitas saraf simpatis. Stress adalah permasalah persepsi, 

interpretasi orang terhadap kejadian yang menciptakan banyak stressor 

dan respon stress. 

3) Obesitas  

Obesitas terutama pada tubuh bagian atas, dengan meningkatnya jumlah 

lemak disekitar diafragma, pinggang dan perut, dihubungkan dengan 

pengembangan hipertensi.Kombinasi obesitas dengan faktor-faktor lain 

dapat ditandai dengan sindrom metabolis, yang juga meningkatkan resiko 

hipertensi. 

4) Nutrisi  

Kelebihan mengosumsi garam bisa menjadi pencetus hipertensi pada 

individu. Diet tinggi garam menyebabkan pelepasan hormone natriuretik 

yang berlebihan, yang mungkin secara tidak langsung menigkatkan 

tekanan darah.Muatan natrium juga menstimulasi mekanisme vaseoresor 

didalam sistem saraf pusat.Penelitan juga menunjukkan bahwa asupan 

diet rendah kalsim, kalium, dan magnesium dapat berkontribusi dalam 

pengembangan hipertensi. 

5) Penyalahgunaan obat  
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Merokok sigaret, mengosumsi banyak alkohol, dan beberpa penggunaan 

obat terlarang merupakan faktor-faktor resiko hipertensi. pada dosis 

tertentu nikotin dalam rokok sigaret serta obat seperti kokain dapat 

menyebabkan naiknya tekanan darah secara langsung. 

 

2.1.9 Pemeriksaan Penunjang 

Menurut (Aspiani, 2014) Pemeriksaan penunjang berikut ini dapat 

membantu untuk menegakkan diagnosa hipertensi :  

2.1.9.1 Pemeriksaan laboratorium  

1) Albuminuria pada hipertensi karena kelainan parenkim ginjal.  

2) Kreatinin serum dan BUN meningkat pada hipertensi karena parenkim 

ginjal dengan gagal ginjal akut  

3) Darah perifer lengkap Kimia darah (kalium, natrium, kreatinin, gula 

darah puasa) 

2.1.9.2 EKG  

1) Hipertrofi ventrikel kiri  

2) Iskemia atau infark miokard  

3) Gangguan konduksi  

4) Peninggian konduksi  

2.1.9.3 Foto Rontgen 

Foto rontgen toraks dapat memperlihatkan kardiomegali. (Aspiani, 

2014) 
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2.1.10 pathway hipertensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pathway Hipertensi 

sumber: (Teguh Subianto, 2011) 
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2.2 Konsep Dasar Keluarga 

2.2.1 Definisi Keluarga 

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang di hubungkan oleh 

perkawinan, adopsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan, mempertahankan 

budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, emosional, mental dan 

sosial dari individu-individu yang ada di dalamnya terlihat dari pola interaksi 

yang saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersamama. Keluarga terdiri 

dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah dan ikatan 

adopsiyang hidup bersama dalam satu rumah tangga, anggota keluarga 

berinteraksi dan berkomunikasi satu sam lain dengan peran sosial keluarga 

(Amalia, 2020). 

2.2.2 Struktur Keluarga 

Struktur sebuah keluarga memberikan gambaran tentang bagaimana suatu 

keluarga itu melaksanakan fungsinya dalam masyarakat. Adapun macam-macam 

struktur keluarga diantaranya adalah : 

1) Patrineal, adalah keluarga sedarah yang terdiri atas sanak saudara sedarah 

dalam beberapa generasi,dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis 

ayah.  

(2) Matrilineal, adalah keluarga sedarah yang terdiri atas sanak saudara 

sedarah dalam beberapa generasi,dimana hubungan itu disusun melalui jalur 

garis ibu.  

(3) Matrilocal, adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga 

sedarah istri.  
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(4) Patrilocal, adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga 

sedarah suami.  

(5) Keluarga kawinan, adalah hubungan suami istri sebagai dasar 

pembinaan keluarga dan beberapa sanak 

 

2.2.3 Tipe Keluarga 

Tipe keluarga menurut Senja dan Prasetyo (2019), meliputi hal-hal berikut : 

2.2.3.1 Traditional nuclear, yaitu keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, anak 

yang ditinggal dalam satu rumah, ditetapkan oleh sanksi-sanksi legal 

dalam suatu ikatan perkawinan, dan satu atau keduanya dapat bekerja di 

luar rumah. 

2.2.3.2 Extended family, yaitu keluarga inti ditambah dengan sanak saudara, 

seperti nenek, kakek,keponakan, saudara sepupu, paman, dan bibi. 

2.2.3.3 Reconstitued nuclear, yaitu pembentukan baru dari keluarga inti melalui 

perkawinan kembali suami/istri,tinggal dalam pembentukan satu rumah 

dengan anak-anaknya, baik itu bawaan dari perkawinan lama maupun hasil 

dari perkawinan baru. Satu atau keduanya dapat bekerja di luar rumah. 

2.2.3.4 Middle age/ age couple, yaitu suami sebagai pencari uang, istri 

dirumah/kedua-duanya bekerja dirumah, dan anak-anak sudah 

meninggalkan rumah karena sekolah/perkawinan/meniti karier. 

2.2.3.5 Dyadic nuclear, yaitu suami istri yang sudah sudah berumur dan tidak 

mempunyai anak, serta keduanya/salah satu bekerja diluar rumah. 

2.2.3.6 Single parent, yaitu satu orang tua sebagai akibat perceraian/kematian 

pasangannya dan anak-anaknya dapat tinggal dirumah/diluar rumah. 
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2.2.4 Fungsi Keluarga 

Menurut (Friedman,2014) mengemukakan ada 5 fungsi keluarga yaitu: 

2.2.4.1 Fungsi Afektif Yaitu berhubungan dengan fungsi-fungsi internal keluarga, 

pelindung dan dukungan psikososial bagi para anggotanya. Keluarga 

melakukan tugas-tugas yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan 

yang sehat bagi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

anggotanya. 

2.2.4.2 Fungsi Sosialisasi Yaitu proses perkembangan dan perubahan yang dilalui 

individu melaksanakan sosialisasi dimana anggota keluarga belajar 

disiplin, norma budaya prilaku melalui interaksi dalam keluarga 

selanjutnya individu mampu berperan dalam masyarakat.  

2.2.4.3 Fungsi reproduksi Yaitu fungsi untuk meneruskan kelangsungan 

keturunan menambah sumber daya manusia.  

2.2.4.4 Fungsi Ekonomi Yaitu fungsi memenuhi kebutuhan keluarga seperti : 

makan, pakaian, perumahan dan lain-lain.  

2.2.4.5 Fungsi Perawatan Keluarga Yaitu keluarga menyediakan makanan, 

pakaian, perlindungan asuhan kesehatan/perawatan, kemampuan keluarga 

melakukan asuhan keperawatan atau pemeliharaan kesehatan 

mempengaruhi status kesehatan keluarga dan individu. 

 

2.2.5 Peranan Keluarga 

Peran keluarga adalah tingkah laku spesifik yang diharapkan oleh seseorang 

dalam konteks keluarga.Jadi peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku 
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interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan 

situasi tertentu. Setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing, antara 

lain adalah:  

2.2.5.1 Ayah  

Ayah sebagai pemimpin keluarga mempunyai peran sebagai pencari 

nafkah, pendidik, pelindung/pengayom, pemberi rasa aman bagi setiap 

anggota keluarga dan juga sebegai anggota masyarakat kelompok sosial 

tertentu.  

2.2.5.2 Ibu  

Ibu sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh dan pendidik anak-anak, 

pelindung keluarga dan juga sebagai pencari nafkah tambahan keluarga 

dan juga sebagai anggota masyarakat kelompok sosial tertentu. 

2.2.5.3 Anak 

Anak berperan sebagai pelaku psikososial sesuai dengan perkembangan 

fisik, mental, sosial dan spiritual. 

 

2.2.6 Tahap Perkembangan Keluarga 

Seperti individu yang mengalami tahap pertumbuhan dan 

perkembangan yang berturut-turut keluarga sebagai sebuah unit juga 

mengalami tahap-tahap perkembangan yang berturut-turut. Adapun 

delapan tahap siklus kehidupan keluarga menurut Friedman (2014) antara 

lain:  

2.2.6.1 Tahap I : keluarga pemula (juga menunjuk pasangan menikah atau tahap 

pernikahan), Tugasnya adalah :  
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1) Membangun perkawinan yang saling memuaskan  

2) Menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis  

3) Keluarga berencana (keputusan tentang kedudukan sebagai orang tua) 

2.2.6.2 Tahap II : keluarga yang sedang mengasuh anak (anak tertua adalah bayi 

sampai umur 30 tahun), Tugasnya adalah :  

1) Membentuk keluarga muda sebagai sebuah unit yang mantap  

2) Rekonsiliasi tugas untuk perkembangan yang bertentangan dan kebutuhan 

anggota keluarga  

3) Mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan  

4) Memperluas persahabatan dengan keluarga besar dengan menambahkan 

peran-peran orang tua dan kakek dan nenek. 

2.2.6.3 Tahap III : keluarga dengan anak usia prasekolah (anak tertua berumur 2 

hingga 6 bulan), Tugasnya adalah :  

1) Memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti : rumah, ruang bermain, 

privasi, keamanan.  

2) Mensosialisasikan anak.  

3) Mengintegrasikan anak yang sementara tetap memenuhi kebutuhan anak-

anak yang lain.  

4) Mempertahankan hubungan yang sehat dalam (hubungan perkawinan dan 

hubungan orang tua dan anak) dan diluar keluarga (keluarga besar dan 

komunitas). 

2.2.6.4 Tahap IV : keluarga dengan anak usia sekolah (anak tertua berumur 

hingga 13 tahun), Tugasnya adalah :  
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1) Mensosialisasikan anak-anak termasuk meningkatkan prestasi sekolah dan 

mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang sehat.  

2) Mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan.  

3) Memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota keluarga. 

2.2.6.5 Tahap V : Keluarga dengan anak remaja (anak tertua berumur 13 hingga 

20 tahun), Tugasnya :  

1) Menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja 

menjadi dewasa dan semakin mandiri.  

2) Memfokuskan kembali hubungan perkawinan.  

3) Berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak-anak. 

2.2.6.6 Tahap VI : keluarga yang melepaskan anak usia dewasa muda (mencakup 

anak pertama sampai terakhir yang meninggalkan rumah), Tugasnya :  

1) Memperluas siklus keluarga dengan memasukkan anggota keluarga baru 

yang didapatkan melalui perkawinan anak-anak.  

2) Melanjutkan untuk memperbaharui dan menyesuaikan kembali hubungan 

perkawinan.  

3) Membantu orang tua lanjut usia dan sakit-sakitan dan suami maupun istri. 

2.2.6.7 Tahap VII : Orang tua usia pertengahan (tanpa jabatan, pensiunan), 

Tugasnya :  

1) Menyelidiki lingkungan yang meningkatkan kesehatan  

2) Mempertahankan hubungan-hubungan yang memuaskan dan penuh arti 

dengan para orang tua, lansia dan anak-anak. 

2.2.6.8 Tahap VIII : keluarga dalam masa pensiunan dan lansia, Tugasnya:  

1) Mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan  
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2) Menyesuaikan terhadap pendapatan yang menurun  

3) Mempertahankan hubungan perkawinan  

4) Menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan  

5) Mempertahankan ikatan keluarga antara generasi  

6) Meneruskan untuk memahami eksistensi mereka 

2.2.7 Tugas Kesehatan Keluarga 

Dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan, tugas keluarga 

merupakan faktor utama untuk pengembangan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. Tugas kesehatan keluarga menurut (Friedmann, 2014) 

adalah sebagai berikut:  

2.2.7.1 Mengenal gangguan perkembangan masalah kesehatan setiap anggotanya. 

2.2.7.2 Mengambil keputusan untuk melakukan tindakan kesehatan yang tepat.  

2.2.7.3 Memberikan keperawatan kepada anggota keluarganya yang sakit dan 

yang tidak dapat membantu dirinya sendiri.  

2.2.7.4 Mempertahankan suasana di rumah yang menguntungkan kesehatan dan 

perkembangan kepribadian anggota keluarga. 

2.2.7.5 Mempertahankan hubungan timabal-balik antara keluarga lembaga - 

lembaga kesehatan yang menunjukkan manfaat fasilitas kesehatan dengan 

baik. (Setyowati, 2017 : 32). 

 

2.3 Konsep Defisit Pengetahuan 

2.3.1 Definisi Defisit Pengetahuan 

Ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu 
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2.3.2 Tanda dan Gejala 

Adapun tanda dan gejala Defisit Pengetahuan (Tim Pokja SDKI, 2017) 

1) Tanda dan gejala mayor 

Tanda dan gejala mayor subjektif adalah menanyakan masalah yang 

dihadapi, sedangkan tanda dan gejala mayor objektif yaitu menunjukkan 

perilaku tidak sesuai anjuran, menunjukkan persepsi yang keliru terhadap 

masalah. 

2) Tanda dan gejala minor 

Tanda dan gejala minor subjektif tidak tersedia, sedangkan tanda dan gejala 

minor objektif yaitu menjalani pemeriksaan yang tidak tepat, menunjukkan 

perilaku berlebihan (mis: apatis bermusuhan, agitasi, histeria). 

2.3.3 Penyebab defisit pengetahuan 

1) Keterbatasan 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 

2.3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Budiman dan Riyanto (2013) faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan:  

2.3.4.1 Pendidikan, Proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok 

dan merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 
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dan pelatihan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin capat 

menerima dan memahami suatu informasi sehingga pengetahuan 

yangdimiliki juga semakin tinggi (Sriningsih, 2011).  

2.3.4.2 Informasi atau Media Massa, Suatu teknik untuk mengumpulkan, 

menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis 

dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Informasi 

mempengaruhi pengetahuan seseorang jika sering mendapatkan informasi 

tentang suatu pembelajaran maka akan menambah pengetahuan dan 

wawasannya, sedangkan seseorang yang tidak sering menerima informasi 

tidak akan menambah pengetahuan dan wawasannya.  

2.3.4.3 Sosial, Budaya dan Ekonomi. Tradisi atau budaya seseorang yang 

dilakukan tanpa penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk akan 

menambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi 

juga akan menentukan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan untuk 

kegiatan tertentu. Seseorang yang mempunyai sosial budaya yang baik 

maka pengetahuannya akan baik tapi jika sosial budayanya kurang baik 

maka pengetahuannya akan kurang baik. Status ekonomi seseorang 

mempengaruhi tingkat pengetahuan karena seseorang yang memiliki status 

ekonomi dibawah rata-rata maka seseorang tersebut akan sulit untuk 

meningkatkan pengetahuan.  

2.3.4.4 Lingkungan, mempengaruhi proses masuknya pengetahuan kedalam 

individu karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan 

direspons sebagai pengetahuan oleh individu. Lingkungan yang baik akan 

pengetahuan yang didapatkan akan baik tapi jika lingkungan kurang baik 
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maka pengetahuan yang didapat juga akan kurang baik. Jika seseorang 

berada di sekitar orang yang berpendidikan maka pengetahuan yang 

dimiliki seseorang akan berbeda dengan orang yang berada di sekitar 

orang pengangguran dan tidak berpendidikan.  

2.3.4.5 Pengalaman. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari 

pengalaman sebelumnya yang telah dialami sehingga pengalaman yang 

didapat bisa dijadikan sebagai pengetahuan apabila medapatkan masalah 

yang sama.  

2.3.4.6 Usia, Semakin bertambahnya usia maka akan semakin berkembang pula 

daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperoleh juga 

akan semakin membaik dan bertambah (Budiman dan Riyanto, 2013). 

2.3.5 Kriteria Tingkat Pengetahuan 

Menurut Nursalam (2016) pengetahuan seseorang dapat diinterpretasikan 

dengan skala yang bersifat kualitatif, yaitu :  

1. Pengetahuan Baik : 76 % - 100 %  

2. Pengetahuan Cukup : 56 % - 75 %  

3. Pengetahuan Kurang : < 56 % 

 

2.4 Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Pasien Hipertensi 

2.4.1 Pengkajian Keperawatan 

2.4.1.1 Riwayat kesehatan 

1) Riwayat Kesehatan dahulu 

Apakah pasien pernah menderita penyakit hipertensi dan penyakit berat 

seperti serangan jantung atau stroke, dan penyakit lainnya yang berbahaya.  
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2) Riwayat kesehatan sekarang 

Keluhan pasien yaitu sakit kepala bagian belakang, lesu, lemas jika terlalu 

lama beraktifitas, pucat, dan buram pada penglihatan. 

3) Riwayat kesehatan keluarga 

Apakah ada keluarga yang mengalami sakit yang sama atau keturunan. 

2.4.1.2 Aktifitas Istirahat 

Gejala pada klien dengan hipertensi gejala yang dapat ditimbulkan antara 

lain keletihan, kelelahan, malaise,  

(1) Tahap perkembangan keluarga saat ini 

Data ini ditentukan oleh anak tertua dari keluarga inti. Jika dalam keluarga 

tersebut anak pertamanya berumur 5 tahun, maka keluarga tersebut masuk 

dalam tahap perkembangan anak usia pra sekolah. 

(2) Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi 

Data ini menjelaskan mengenai tugas dalam tahap perkembangan keluarga 

saat ini yang belum terpenuhi dan mengapa belum terpenuhi. 

(3) Riwayat keluarga inti 

Data ini menjelaskan mengenai penyakit keturunan, riwayat kesehatan 

masing-masing anggota keluarga, status imunisasi, sumber kesehatan yang 

biasa digunakan serta pengalamannya menggunakan pelayanan kesehatan. 

(4) Riwayat keluarga sebelumnya 

Data ini menjelaskan riwayat kesehatan dari pihak suami dan istri.Riwayat 

kesehatan seperti adanya penyakit keturunan yang dapat mengganggu 

mobilitas fisik dapat memperburuk kondisi penderita gangguan mobilitas 

fisik. 
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4) Pengkajian lingkungan 

(1) Karakteristik rumah 

Data ini menjelaskan mengenai luas rumah, tipe, jumlah ruangan, jumlah 

jendela, pemanfaatan ruangan, penempatan perabot rumah tangga, jenis 

WC, serta jarak WC ke sumber air.Data karakteristik rumah disajikan 

dalam bentuk denah. 

(2) Karakteristik tetangga dan komunitas setempat 

Data ini menjelaskan mengenai lingkungan fisik setempat, kebiasaan, 

budaya yang mempengaruhi kesehatan. 

(3) Mobilitas geografis keluarga 

Data ini menjelaskan mengenai kebiasaan keluarga berpindah tempat. 

(4) Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat  

Data ini menjelaskan mengenai kebiasaan keluarga berkumpul, sejauh 

mana keterlibatan keluarga dalam pertemuan dengan masyarakat. 

Keluarga yang aktif ikut perkumpulan dengan masyarakat, 

memungkinkan menyebabkan penularan kepada masyarakat tempat ia 

tinggal, ataupun ditularkan dari masyarakat tersebut. 

(5) Sistem pendukung keluarga 

Data ini menjelaskan mengenai jumlah anggota keluarga yang sehat, 

fasilitas keluarga, dukungan keluarga dan masyarakat sekitar terkait 

dengan kesehatan, dan lain sebagainya. 

(6) Sruktur komunikasi keluarga 

((1) Pola komunikasi keluarga 
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Data ini menjelaskan mengenai cara komunikasi dengan anggota 

keluarga lain serta frekuensinya. 

((2) Struktur kekuatan keluarga 

Data ini menjelaskan mengenai kemampuan keluarga untuk merubah 

perilaku antara anggota keluarga. 

((3) Struktur peran 

Data ini menjelaskan mengenai peran anggota keluarga dalam keluarga 

dan masyarakat yang terbagi menjadi peran formal dan peran informal. 

((4) Nilai/norma keluarga 

Data ini menjelaskan mengenai nilai atau norma yang dianut keluarga 

terkait dengan kesehatan. 

5) Fungsi keluarga 

Menurut Friedman dalam Fadhilla  (2018), ada lima fungsi dasar 

keluarga yang meliputi: 

1) Fungsi afektif 

     Hal yang perlu dikaji yaitu gambaran diri anggota keluarga, perasaan 

memiliki dan dimiliki dalam keluarga, dukungan keluarga terhadap 

anggota keluarga dan bagaimana  keluarga mengembangkan sikap 

saling menghargai. 

2) Fungsi sosialisasi 

Hal yang perlu dikaji adalah proses perkembangan dan perubahan 

individu keluarga, tempat anggota keluarga berinteraksi sosial dan 

belajar berperan di lingkungan sosial. 

3) Fungsi reproduksi 
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Bagaimana keluarga jumlah anak, hubungan seksual suami istri, serta 

masalah yang muncul jika ada. 

4) Fungsi ekonomi 

Faktor ekonomi juga akan mempengaruhi kemampuan keluarga dalam 

menjalani pengobatan.. 

5) Fungsi perawatan kesehatan 

(1) Untuk mengetahui kemampuan keluarga mengenal masalah 

kesehatan, sejauh mana keluarga mengetahui fakta-fakta dari 

masalah kesehatan yang meliputi pengertian, faktor penyebab, tanda 

dan gejala serta yang mempengaruhi keluarga terhadap masalah, 

kemampuan keluarga dapat mengenal masalah, tindakan yang 

dilakukan oleh keluarga akan sesuai dengan tindakan keperawatan. 

(2) Untuk mengetahui kemampuan keluarga mengambil keputusan 

mengenai tindakan kesehatan yang tepat. Kemampuan keluarga 

mengambil keputusan yang tepat akan mendukung kesembuhan. 

(3) Untuk mengetahui sejauh mana keluarga merawat anggota keluarga 

yang sakit. 

(4) Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga memelihara 

lingkungan rumah yang sehat. 

(5) Untuk mengatuhi sejauh mana kemampuan keluarga menggunakan 

fasilitas kesehatan yang mana akan mendukung terhadap kesehatan 

seseorang. 

(6) Stress dan koping keluarga 
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Pengkajian stress dan koping keluarga menurut Senja dan Prasety 

(2019), yaitu: 

(1) Stress jangka pendek dan stress jangka panjang pada keluarga 

dengan masalah gangguan mobilitas fisik akan memiliki stressor 

jangka pendek berupa pengobatan rutin gangguan mobilitas fisik. 

(2) Kemampuan keluarga dalam merespon stresor hal yang perlu dikaji 

adalah sejauh mana keluarga berespon terhadap situasi atau stressor 

yang ada saat ini. 

(3) Strategi koping yang digunakan Hal yang perlu dikaji adalah 

strategi koping atau pemecahan masalah seperti apa yang 

digunakan keluarga dalam menghadapi stressor yang terjadi. 

Strategi koping yang digunakan bisa dari internal dan eksternal. 

(4) Strategi koping disfungsional  

(5) Data ini menjelaskan mengenai koping disfungsional yang 

digunakan ketika keluarga menghdapi masalah misalnya; marah-

marah, merusak alat rumah tangga, pelarian dengan melakukan 

aktivitas yang tidak bermanfaat, dan lain sebagainya. 

6) Pemeriksaan fisik 

Semua anggota keluarga diperiksa secara lengkap seperti prosedur 

pemeriksaan fisik di tempat pelayanan kesehatan.Pemeriksaan yang 

dilakukan meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, maupun auskultasi 

dari ujung kepala sampai ujung kaki (head to toe) (Fadhilla, 2018). 

7) Harapan keluarga yang dilakukan pada akhir pengkajian, 

menanyakan harapan keluarga terhadap petugas kesehatan yang 
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ada: harapan keluarga terhadap perawat (petugas kesehatan) untuk 

membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang terjadi. 

2.4.2 Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respons 

klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik 

yang berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan 

untuk mengidentifikasi respons klien individu, keluarga, dan komunitas terhadap 

situasi yang berkaitan dengan kesehatan. 

Kemungkinan diagnosa keperawatan yang muncul menurut Tim Pokja 

SDKI DPP PPNI (2017) : 

1) Defisit Pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi 

Definisi: Ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang berkaitan 

dengan topik tertentu. 

Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif 

(1) Menanyakan masalah yang dihadapi 

Objektif 

(1) Menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran 

(2) Menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif : (tidak tersedia) 

Objektif :  

(1) Menjalani pemeriksaan yang tidak tepat 
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(2) Menunjukkan perilaku berlebihan (mis. Apatis, bermusuhan, agitasi, 

histeria) 

2) Gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan 

Defini: Gangguankualitas dan kuantitaswaktutidurakibatfaktoreksternal.  

Gejala dan tanda mayor  

Subjektif : 

(1) Mengeluhsulittidur 

(2) Mengeluhseringterjaga 

(3) Mengeluhtidakpuastidur 

(4) Mengeluhpolatidurberubah 

(5) Mengeluhistirahattidakcukup 

Objektif : - 

Gejala dan tanda minor  

Subjektif : 

(1) Mengeluhkemampuanberaktivitasmenurun 

(2) Objektif : - 

Selain data dianalisa dan ditetapkan masalah keperawatan keluarga, 

selanjutnya masalah kesehatan keluarga yang ada, perlu diprioritaskan 

bersama keluarga dengan memperhatikan sumber daya dan sumber dana 

yang dimiliki keluarga. Prioritas masalah asuhan keperawatan keluarga 

dengan menggunakan skala perhitungan sebagai berikut: 
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2.4 Tabel skoring prioritas data 

1. N

O 

Kriteria Score Bobot Nilai Pembenaran 

1. Sifat masalah 

a. Aktual 

b. Resiko 

c. Tinggi  

 

3 

2 

1 

 

 

1 

  

2. Kemungkinan masalah 

untuk diubah 

a. Mudah 

b. Sebagian 

c. Tidak Dapat 

 

 

2 

1 

0 

 

 

2 

  

3. Potensi masalah untuk 

dicegah 

a. Tinggi 

b. Cukup 

c. Rendah 

 

 

3 

2 

1 

 

 

 

 

1 

  

4. Menonjolnya masalah 

a. Segera 

b.Tidak Perlu Segera 

c. Tidak Rasakan 

 

2 

1 

0 

 

 

1 

  

(sumber : Padila, 2012) 

Keterangan:  

Total Skor didapatkan dengan: 

   Skor (total nilai kriteria)   x    Bobot  = Nilai 

   Angka tertinggi dalam skor 

Cara Melakukan skoring adalah: 

1. Tentukan skor untuk setiap kriteria 

2. Skor dibagi dengan angka tertinggi dan kalikan dengan bobot 

3. Jumlah skor untuk semua kriteria 

4. Tentukan skor, nilai tertinggi menentukan uutan nomor diagnosa 

keperawatan keluarga. 
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2.4.3 Intervensi Keperawatan 

Perencanaan keperawatan keluarga merupakan kumpulan tindakan di 

tentukan oleh perawat bersama-sama sasaran, yaitu keluarga untuk dilaksanakan 

sehingga masalah kesehatan dan masalah keperawatan yang telah diidentifikasi 

dapat diselesaikan. Setelah menentukan prioritas diagnosa keperawatan keluarga 

maka perlu dibuat perencanaan intervensi keperawatan. Tujuan intervensi 

keperawatan adalah untuk menghilangkan, mengurangi dan mencegah masalah 

keperawatan klien. 
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2.5 Tabel Intervensi Keperawatan pada pasien Hipertensi 

No Dx Keperawatan Luaran Intervensi TTD 

1. Defisit Pengetahuan 

berhubungan dengan kurang 

terpapar informasi 

Luaran Utama 

Setelah dilaukan perawatan 2x24 jam 

diharapkan pengetahuan meningkat 

1. Tingkat pengetahuan 

a.Keluarga dan klien mampu memahami 
tanda dan gejala hipertensi 

b.Keluarga dan klien mampu memahami 

penyebab dari hipertensi 

c.Keluarga dan klien mampu memahami 

pencegahan dari hipertensi 

d.Keluarga dan klien mampu memahami 

penanganan hipertensi 

Luaran Tambahan 

1. Motivasi 

2. Proses informasi 

3. Tingkat pengetahuan 

Intervensi Utama 

Edukasi kesehatan 

1. Obesrvasi  

a. Identifikasi kesiapan dan 

kemampuan menerima informasi 
b. Identifikasi faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan dan menurunkan 

motivasi perilaku hidup bersih dan 

sehat 

2. Terapeutik  

a.Sediakan materi dan media pendidikan 

kesehatan 

b.Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai 

kesepakatan 

c.Berikan kesempatan untuk bertanya 

3. Edukasi  

a.Jelaskan faktor risiko yang dapat 
mempengaruhi kesehatan 

b.Ajarkan perilaku hidup bersih dan 

sehat 

c.Ajarkan strategi yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan perilaku hidup 

bersih dan sehat. 

Intervensi Pendukung 

1. Bimbingan sistem kesehatan 

2. Edukasi pengukuran tekanan darah 

3. Promosi kesiapan penerimaan 

informasi 
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2. Gangguan pola tidur 

berhubungan dengan 

hambatan lingkungan 

Luaran Utama 

Setelah dilakukan perawatan 2x24 jam 

diharapkan gangguan pola tidur berkurang 

1. Tingkat pengetahuan 

a.Keluhan tidak puas tidur menurun 

b.Istirahat tidur dari tidak cukup menjadi 

cukup 

c.Pola tidur dari berubah menjadi teratur 

d.Keluarga mampu mengenal masalah 

pengganggu pola tidur 
e.Keluarga mampu merawat klien dengan 

memahami faktor pengganggu tidur 

 

 

Intervensi Utama 

Dukungan Tidur 

1. Observasi 

a. Identifikasi pola aktivitas dan tidur 

b.Identifikasi faktor pengganggu tidur 

(fisik dan/atau psikologi) 

c.Identifikasi makanan dan minuman 

yang mengganggu tidur 

2. Terapeutik 

a.Modifikasi lingkungan 
b.Fasilitasi menghilangkan setres 

sebelum tidur 

c.Lakukan prosedur untuk meningkatkan 

kenyamanan 

3. Edukasi 

a.Anjurkan menepati kebiasaan waktu 

tidur 

b.Anjurkan menghimdari 

makanan/minuman yang mengganggu 

waktu tidur 

c.Ajarkan relaksasi otot autogenik atau 
cara nonfarmakologi 

Intervensi Pendukung 

1. Manajemen Lingkungan 

2. Pengaturan posisi 

3. Reduksi Ansietas 

4. Terapi relaksasi 
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2.4.4 Implementsi 

Implementasi adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan 

rencana asuhan keperawatan kedalam bentuk intervensi keperawatan guna 

membantu klien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perawat 

melaksanakan dan mendelegasikan tindakan keperawatan untuk intervensi 

yang disusun pada tahap perencanaan dan kemudian mengakhiri tahap 

implementasi dengan mencatat tindakan keperawatan dan respons klien 

terhadap tindakan tersebut (Koizer, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, 

2010). 

2.4.5 Evaluasi 

Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya dalam perencanaan, mebandingkan hasil tindakan 

keperawatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya dan menilai efektivitas proses keperawatan mulai dari tahap 

pengkajian, perencanaan dan pelaksanaan. Evaluasi disusun menggunkan 

SOAP. 

S : Respon subjektif klien terhadap tindakan keperawatan yang dilakukan. 

O : Respon objektif klien terhadap tindakan keperawatan yang dilakukan. 

A : Analisa ualang atas data subjektif dan objektif untuk menyimpulkan 

apakah masalah masih tetap muncul atau ada masalah baru atau ada masalah 

yang kontradiktif dengan masalah yang ada. 

P : Perencanaan atau tindakan lanjut berdasarkan hasil analisa respon klien. 
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BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

3.1 Pengkajian 

1) Pengumpulan data 

1. Data umum 

(1) Identitas kepala keluarga 

a) Kepala Keluarga (KK) : Ny.H 

b) Usia    : 55 

c) Pekerjaan KK  : Petani 

d) Pendidikan KK  : SD 

e) Alamat dan telepon : Kemantren rejo-Pasuruan 

(2) Komposisi keluarga : 

3.1Tabel Komposisi Anggota Keluarga 
No Nama J

K 

Hub.ke

luarga 

dengan 

KK 

Umur Pen- 

Didikan 

Status Imunisasi  

BC

G 

Polio DPT Hepatitis Campak Ket 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

1. Tn.A L  58 SD             Sehat 

2. Ny.H P  55 SD             Sehat 

3. Nn.S P  17 SMA             Sehat 

(3) Genogram   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1Gambar Genogram Keluarga 
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Keterangan : 

 =  = Laki-laki    

  = Perempuan 

  = Kawin 

  = Tinggal serumah 

  = Meninggal 

  = klien 

(4) Tipe Keluarga  : The nuclear family (keluarga inti) 

(5) Suku bangsa  : Jawa 

(6) Agama   : Islam 

(7) Status sosial ekonomi keluarga 

a) Jumlah pendapatan perbulan : 1.500.000 

b) Sumber pendapatan perbulan : sumber pendapatan berasal dari 

hasil kerja Tn.A 

c) Jumlah pengeluaran perbulan :  

(8) Aktivitas rekreasi keluarga 

Ny.H dan keluarga jarang sekali melakukan rekreasi ketempat hiburan. 

Saat santai dirumah keluarga sering duduk bersama menonton TV atau 

berkumpul dengan tetangga sekitar. 

2. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga 

(1) Tahap perkembangan keluarga saat ini 

Tahap perkembangan keluarga saat adalah keluarga dengan anak remaja 

(families with teenagers) 
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(2) Tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi 

Tugas perkembangan keluarga dengan anak remaja meliputi : 

a) Memberi kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab 

mengingat remaja yang sudah bertambah dewasa dan meningkat 

otonominya 

b) Mempertahankan hubungan yang intim dengan keluarga 

c) Mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua, 

hindari perdebatan, kecurigaan dan permusuhan. 

d) Perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang 

keluarga. 

(3) Riwayat kesehatan keluarga inti ini  

Ny.H mengatakan jika terlalu kecapekan biasanya kepalanya terasa 

pusing. Jika sakit kepala yang dirasakan terlalu berat dirasakan Ny.H 

memeriksakan kepuskesmas. 

(4) Riwayat kesehatan keluarga sebelumnya 

Ny.H mengatakan hanya Ny.H yang menderita penyakit hipertensi, 

karena keluarga sebelumnya baik dari pihak suami atau istri belum 

pernah ada yang mengalami keluhan/masalah kesehatan seperti Ny.H, 

dan dikeluarga Ny.H tidak memiliki penyakit menular. 

3. Data lingkungan 

(1) Karakteristik rumah 

Jenis rumah yaitu permanen, status kepemilikan rumah adalah milik 

pribadi Ny.H dengan jumlah 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur, 

atap rumah genteng tanah liat,  lantai keramik. Rumah mempunyai 
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ventilasi yang baik dan sirkulasi udara yang bagus serta pencahayaan 

yang baik.Sumber air keluarga sumur bor, dengan kondisi bersih dan 

tidak berbau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Gambar Denah Rumah 

 

(2) Karakteristik tetangga dan komunitasnya 

Keluarga Ny.H  saling tolong menolong dengan tetangga , dan jika ada 

kegiatan di daerah tempat tinggal biasanya keluarga Ny.H selalu 

berpartisipan. 

(3) Mobilitas geografis keluarga 

Mobilitas keluarga menggunakan sepeda motor. Ny.H jika ingin periksa 

ke puskesmas atau dokter umum diantar oleh Tn.A. Keluarga 

menempati rumah ini tahun 2005 dan tidak memiliki kebiasaan 

berpindah tempat 

(4) Perkumpulan keluarga dan interaksi dalam masyarakat 

Perkumpulan yang diikuti keluarga pengajian tahlil rutin tiap hari rabu 

untuk Ny.H dan pengajian tahlil rutin tiap hari kamis untuk Tn.A, 

 

 
Ruang  

Keluarga 

 

 

Kamar 1 

Kamar 2 

Kamar 

Mandi 

 
Ruang tamu 

Ruang 

sholat 

 

Dapur 
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interkasi keluarga dengan masyarakat terjalin baik, interaksi dengan 

masyarakat terjalin saat pagi hari atau sore hari. 

(5) Sistem pendukung keluarga 

Jika ada masalah maka keluarga akan menyelesaikan dengan 

musyawarah. Keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan yang 

tersedia di desa yaitu puskesmas dan KIS 

4. Struktur keluarga 

(1) Struktur peran 

Peran formal : Tn.A berperan sebagai kepala keluarga dan Ny.H 

berperan sebagai wakil kepala keluarga. 

Peran informal : Tn.A memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah, 

Ny.H sebagai ibu rumah tangga dan Nn.S berperan sebagai anak 

(2) Nilai atau norma keluarga 

Ny.H mengatakan tidak ada nilai atau norma khusus yang mengikat 

anggota keluarga, sistem nilai yang dianut keluarga Ny.H dipengaruhi 

oleh adat dan agama. 

(3) Pola komunikasi keluarga 

Keluarga Ny.H selalu berkomunikasi dengan baik, bahasa sehari-hari 

yang digunakan adalah bahasa jawa. Komunikasi dilakukan dengan 

cara terbuka, anggota keluarga bebas menyampaikan keluhan dan jika 

ada masalah maka keluarga akan menyelesaikan dengan musyawarah. 

(4) Struktur kekuatan keluarga 

Pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan dengan cara 

bermusyawarah seluruh anggota keluarga. Ny.H selaku kepala keluarga 



47 

 

 

 

memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan mempengaruhi anggota 

keluarga untuk merubah perilaku. 

5. Fungsi keluarga 

(1) Fungsi ekonomi 

Kebutuhan pokok keluarga sehari-hari cukup terpenuhi dari penghasilan 

Tn.A  

(2) Fungsi mendapatkan status sosial 

Anggota keluarga Ny.H biasanya sering membantu ketika tetangga atau 

saudranya ada yang mempunyai hajatan atau sebagainya, keluarga 

Ny.H dapat bersosialisasi dan bertoleransi dengan baik antar warga. 

(3) Fungsi pendidikan 

Ny.H dan Suami hanya menempuh pendidikan SD, sedangkan anak 

pertama Nn.S menempuh pendidikan SMA. 

(4) Fungsi sosialisasi 

Seluruh anggota keluarga Ny.H dapat bersosialisasi dengan baik kepada 

tetangga ataupun masyarakat sekitar. 

(5) Fungsi pemenuhan kesehatan 

Ny.H mengatakan jika ada anggota keluarga yang sakit akan dibawah 

ke puskemas atau dokter praktik umum terdekat, dan jika dirasa tidak 

terlalu parah biasanya membeli obat di toko terdekat. 

(6) Fungsi religious 

Ny.H mengatakan keluarganya tidak ada perebedaan keyakinan dan 

perbedaan praktik ibadah. Keluarga Ny.H selalu berpegang teguh pada 

ajaran agama islam dan selalu sholat 5 waktu.  
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(7) Fungsi rekreasi 

Ny.H dan keluarga jarang sekali melakukan rekreasi ketempat 

hiburan.Saat santai dirumah keluarga sering duduk bersama menonton 

TV atau berkumpul dengan tetangga sekitar. 

(8) Fungsi reproduksi 

Ny.H memiliki 1 anak, keluarga mengendalikan jumlah anak dengan 

mengikuti program keluarga berencana (KB) 

(9) Fungsi afeksi 

Hubungan Ny.H dengan Suami dan anak-anaknya terjalin dengan baik, 

anggota keluarga saling menghormati, memperhatikan, menyayangi dan 

menyemangati meskipun terkadang terjadi perselisihan pendapat. 

6. Stress dan koping keluarga 

(1) Stressor jangka pendek dan panjang 

a) Jangka pendek : keluarga mengatakan sementara tidak mempunyai 

masalah berat, hanya saja Ny.H sering mengalahami keluhan sakit 

kepala 

b) Jangka panjang : keluarga mengatakan stressor jangka panjang yaitu 

memikirkan masalah biaya untuk kehidupan sehari-hari  dan untuk 

biaya sekolah anaknya agar bisa sekolah setinggi mungkin serta 

meningkatkan taraf hidup keluarganya 

(2) Kemampuan keluarga berespon terhadap stressor 

Keluarga sangat khawatir dalam menghadapi masalah kesehatan jika 

dialami oleh salah satu anggota keluarga, dan untuk mengatasi masalah 
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tersebut biasanya keluarga membeli obat di apotek sesuai dengan resep 

dokter yang pernah di berikan saat periksa. 

(3) Strategi koping yang digunakan 

Keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada untuk 

mengatasi keluhan masalah Ny.H dan Ny.H mengatakan beliau 

berpasarah diri dan berdoa kepada Allah SWT, dan berusaha untuk 

tetap menjaga kesehatan dengan mengatur pola makan dan berolahraga. 

(4) Strategi adaptasi disfungsional 

Keluarga Ny.H tidak pernah melakukan perilaku kasar atau kejam 

terhadap anggota keluarganya dan tidak pernah melakukan ancaman 

dalam menjelaskan masalah 

7. Pemeriksaan kesehatan tiap individu anggota keluarga 

3.2 Tabel Pemeriksaan Fisik Keluarga 
NO Jenis 

Pemeriksaan  

Tn.A Ny.H Nn.S 

1.  Riwayat penyakit 

sekarang 

- Hipertensi - 

2. Keluhan yang 

dirasakan saat ini  

- Sakit kepala - 

3. Tanda dan gejala  - Pusing, badan 

lemas, kesulitan 
tidur 

- 

4.  Riwayat penyakit 

sebelumnya 

- Tidak ada - 

5.  Tanda - tanda 

vital 

Kesadaran 

composmentis 

TD : 120/80mmHg 

N   : 80x/menit 

RR : 22x/menit 

S    : 36,6°C 

Kesadaran 

composmentis 

TD : 

160/100mmHg 

N   : 88x/menit 

RR : 20x/menit 

S    : 36,5°C 

Kesadaran 

composmentis 

TD : 110/70mmHg 

N   : 74x/menit 

RR : 20x/menit 

S    : 36,3°C 
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6. Kepala dan leher Bentuk kepala 

simetris, kulit 

kepala tidak ada 

lesi dan tidak ada 

benjolan.  Rambut 

berwarna hitam 

tidak beruban. 

Bentuk mata 

simetris, 

konjungtiva tidak 
anemis, pupil 

isokor, sclera tidak 

ikterik, ketajaman 

pengelihatan baik. 

Bentuk hidung 

simetris, tidak ada 

benjolan,  tidak ada 

pernapasan cuping 

hidung. Bentuk 

leher simetris, tidak 

ada serum dan 

ketajaman 

pendengaran baik.  

Bentuk kepala 

simetris, kulit 

kepala tidak ada 

lesi dan tidak ada 

benjolan.  Rambut 

berwarna hitam 

tidak beruban. 

Bentuk mata 

simetris, 

konjungtiva tidak 
anemis, pupil 

isokor, sclera tidak 

ikterik, ketajaman 

pengelihatan baik. 

Bentuk hidung 

simetris, tidak ada 

benjolan,  tidak ada 

pernapasan cuping 

hidung. Bentuk 

leher simetris, tidak 

ada serum dan 

ketajaman 

pendengaran baik.  

Bentuk kepala 

simetris, kulit 

kepala tidak ada 

lesi dan tidak ada 

benjolan.  Rambut 

berwarna hitam 

tidak beruban. 

Bentuk mata 

simetris, 

konjungtiva tidak 
anemis, pupil 

isokor, sclera tidak 

ikterik, ketajaman 

pengelihatan baik. 

Bentuk hidung 

simetris, tidak ada 

benjolan,  tidak ada 

pernapasan cuping 

hidung. Bentuk 

leher simetris, tidak 

ada serum dan 

ketajaman 

pendengaran baik.  

7. Integumen (kulit) Kulit teraba hangat, 

warna kulit sawo 

matang, lembab, 

tidak ada kelainan 

pada kulit 

 

Kulit teraba hangat, 

warna kulit sawo 

matang, lembab, 

tidak ada kelainan 

pada kulit 

Kulit teraba hangat, 

warna kulit sawo 

matang, lembab, 

tidak ada kelainan 

pada kulit 

8. Thorax dan fungsi 

pernapasan  

Dada simetris, 

irama pernapasan 
regular, suara napas 

vesikuler dan tidak 

terdengar suara 

napas tambahan 

Dada simetris, 

irama pernapasan 
regular, suara napas 

vesikuler dan tidak 

terdengar suara 

napas tambahan 

Dada simetris, 

irama pernapasan 
regular, suara napas 

vesikuler dan tidak 

terdengar suara 

napas tambahan 

9. Ekstremitas atas  

 

Tidak oedema, 

pergerakan baik 

Tidak oedema, 

pergerakan baik 

Tidak oedema, 

pergerakan baik 

10.  Ekstermitas 

bawah 

Tidak oedema, 

varises tidak ada, 

turgor kulit baik. 

Tidak oedema, 

varises tidak ada, 

turgor kulit baik. 

Tidak oedema, 

varises tidak ada, 

turgor kulit baik. 

8. Harapan keluarga 

Keluarga berharap petugas kesehatan agar memberikan informasi, 

pelayanan kesehatan dan pengobatan untuk kesembuhan Ny.H 
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3.2 Analisis Data 

3.3 Tabel Analisa Data 
No Data Penyebab Masalah 

1.  DS :  

- Keluarga dan klien 

mengatakan tidak 

mengetahui tanda dan gejala 

dari penyakit Ny.H 

- Keluarga dan klien 

mengatakan tidak 
mengetahui penyebab dari 

penyakit Ny.H 

- Keluarga dan klien 

mengatakan tidak 

mengetahui pencegahan dari 

penyakit Ny.H 

- Keluarga dan klien tidak 

mengetahui penanganan dari 

penyakit Ny.H 

DO: 

- Ny.H memiliki riwayat 

penyakit hipertensi 
- TTV: 160/100 mmHg 

 

Kurang Terpaparnya 

Informasi 

Defisit Pengetahuan 

2. DS :  

- Ny.H mengatakan sudah 

lama mengalami hipertensi 

- Ny.H mengatakan sering 

sakit kepala 

- Ny.H mengatakan kepala 

bagian belakang terasa berat 

- Ny.H mengatakan kesulit 

tidur 

- Ny.H mengatakan disekitar 
rumahnya banyak 

keramaian karna anak-anak 

sering bermain disekitar 

rumah 

- Keluarga mengatakan jarang 

membawa Ny.H ke fasilitan 

pelayanan kesehatan  

DO : 

- Ny.H tampak lesu 

- Keluarga hanya mengerti 

hipertensi sebatas tensi yang 

tinggi 
- Keluarga tampak 

kebingungan dengan 

penyakit yang dideriita 

Ny.H 

- TTV : 

TD : 160/100mmHg 

N   : 88x/menit 

RR : 20x/menit 

S    : 36,5°C 

Hambatan Lingkungan Gangguan Pola Tidur 
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3.3 Diagnosa Keperawatan sesuai dengan Prioritas Masalah 

1)Skoring Diagnosa Keperawatan Keluarga 

3) Defisit Pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi 

3.4 Tabel skoring Diagnosa Keperawatan Defisit Pengetahuan 
Kriteria Score Bobot Nilai Pembenaran 

Sifat masalah 

a. Aktual 

b. Resiko 

c. Tinggi  

 

3 

2 

1 

 

 

1 

 

 

3/3 x 1= 1 

Keluarga dan klien 

tidak tahu tentang 

penyakit Ny.H  

Kemungkinan masalah 

dapat diubah 

a. Tinggi  

b. Sedang 

c. Rendah 

 

 

2 

1 

0 

 

 

2 

 

 

2/2 x 2=  2 

Keluarga dan klien 

sangat kooperatif  

saat pengkajian dan 

ingin tau tentang 

penyakit Ny.H  

Potensi masalah untuk 

dicegah 

a. Mudah 

b. Cukup 

c. Tidak Dapat 

 

 

3 

2 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3/3 x 1= 1 

Ny.H membeli obat 

dari warung  penyakit 

yang diderita oleh 

Ny.H sejak 3 tahun 

yang lalu 

Menonjolnya masalah 

a. Masalah dirasakan 
dan perlu segera 

ditangani 

b. Masalah dirasakan 

c. Masalah tidak di 

rasakan 

 

2 
 

1 

0 

 

 
 

1 

 

 
 

1/2 x 1= ½ 

Keluarga dan klien 

menyadari adanya 
masalah dan ingin 

segera mengatasi  

masalah kesehatan 

Ny.H 

Jumlah   4.5  
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2. Gangguan Pola Tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan 

3.5 Tabel skoring Diagnosa keperawatan Pola Tidur 
Kriteria Score Bobot Nilai Pembenaran 

Sifat masalah 

a. Aktual 

b. Resiko 

c. Tinggi  

 

3 

2 

1 

 

 

1 

 

 

3/3 x 1= 1 

Ny.H mengatakan 

sering merasakan 

pusing pada kepala 

bagian belakang dan 

kesulitan tidur 

Kemungkinan masalah 

dapat diubah 

a. Tinggi  

b. Sedang 

c. Rendah 

 

 

2 

1 

0 

 

 

2 

 

 

1/2 x 2= 1 

Ny.H mengatakan 

susah-susah mudah 

untuk tidak 

melakukan aktivitas 

berat 

Potensi masalah untuk 

dicegah 

a. Mudah 

b. Cukup 

c. Tidak Dapat 

 

 

3 

2 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2/3 x 1= 0.6 

Potensial masalah 

Ny.H terhadap 

gangguan pola tidur 

cukup untuk dicegah     

Menonjolnya masalah 

a. Masalah dirasakan 
dan perlu segera 

ditangani 

b. Masalah dirasakan 

c. Masalah tidak di 

rasakan 

 

2 
 

 

1 

0 

 

 
 

1 

 

 
 

2/2 x 1= 1 

Masalah gangguan 

pola tidur terhadap 
Ny.H harus segera 

ditangani 

Jumlah   3.6  
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3.4 DAFTAR DIAGNOSA KEPERAWATAN 

NAMA PASIEN : Ny.H 

UMUR  : 55 tahun 

NO.REGISTER : 

3.6 Tabel Daftar Diagnosa Keperawatan 

NO TGL MUNCUL DIAGNOSA KEPERAWATAN TGL 

TERATASI 

TT 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

07-03-21 

 

 

 

 

 

 

07-03-21 

 

Defisit Pengetahuan berhubungan 

dengan Kurang Terpapar Informasi 

dibuktikan dengan ketidaktahuan 

keluarga mengenai penyebab dari 

penyakit hipertensi 

 

 
Gangguan Pola Tidur berhubungan 

dengan Hambatan Lingkungan 

dibuktikan dengan keadaan lingkungan 

yang kurang tenang 

 

08 Maret 2021 

 

 

 

 

 

 

08 Maret 2021 
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3.5 RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN 

NAMA PASIEN : Ny.H 

UMUR  : 55 tahun 

NO.REGISTER : 

3.7 Tabel Rencana Asuhan Keperawatan 

TGL NO. DIAGNOSA 

KEPERAWATAN 

LUARAN INTERVENSI TT 

07Maret 2021 1 Defisit Pengetahuan 

berhubungan dengan 

kurang terpapar 

informasi dibuktikan 

dengan ketidaktahuan 

keluarga mengenai 

penyebab dari penyakit 

hipertensi 

 

Setelah dilakukan perawatan 2x24 jam 

diharapkan keluarga mampu mengenal 

masalah kesehatan klien agar tingkat 

pengetahuan meningkat, meliputi: 

 

Dengan kriteria Hasil: 

1) Kemampuan Keluarga dan klien 

menjelaskan pengetahuan tentang 

hipertensi meningkat 

2) Perilaku sesuai dengan pengetahuan 

tentang hipertensi meningkat 

 

Intervensi Utama 

Edukasi kesehatan 

Obesrvasi  

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. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 

3. Berikan kesempatan untuk bertanya 
Edukasi  

1. Jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi 

kesehatan 

2. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat 

3. Ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. 

Intervensi Pendukung 

1. Edukasi Aktivitas/Istirahat 

2. Edukasi pengukuran tekanan darah 

3. Promosi kesiapan penerimaan informasi 
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07Maret 2021 2 Gangguan pola tidur 

berhubungan dengan 

hambatan lingkungan 

dibuktikan dengan 

keadaan lingkungan yang 

kurang tenang 

 

Setelah dilakukan perawatan 2x24 jam 

diharapkan keluarga mampu merawat klien  

gangguan pola tidur berkurang, meliputi: 

 

Dengan kriteria Hasil: 

1. Pola tidur 

1)Keluhan sulit tidur dari menurun 

menjadi cukup meningkat 

2) Keluhan Istirahat tidak cukup dari 

menurun menjadi meningkat 
3) Keluhan pola tidur berubah dari 

menurun menjadi cukup meningkat 

 

Intervensi Utama 

Dukungan Tidur 

Observasi 

1. Identifikasi pola aktivitas dan tidur 

2. Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan/atau 

psikologi) 

3. Identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu 

tidur 

Terapeutik 

1. Modifikasi lingkungan 
2. Fasilitasi menghilangkan setres sebelum tidur 

3. Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan 

Edukasi 

1. Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur 

2. Anjurkan menghimdari makanan/minuman yang 

mengganggu waktu tidur 

3. Ajarkan relaksasi otot autogenik atau cara 

nonfarmakologi 

Intervensi Pendukung 

1. Manajemen Lingkungan 

2. Pengaturan posisi 

3. Reduksi Ansietas 
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3.6 CATATAN KEPERAWATAN 

 

NAMA PASIEN: Ny.H 

UMUR     : 55 tahun 

NO.REGISTER : 

3.8 Tabel Catatan Keperawatan 

NO TGL/JAM NO. DX. 

KEP 

TINDAKAN TT 

1. 07-03-21/ 

08.00 

1 1. Memberi salam 

 

Respon: keluarga dan klien menjawab salam 

dengan senang 

 

2. Membina hubungan saling percaya pada klien 

dan keluarga klien  

 

Respon: Keluarga dan klien menerima dengan 

ramah kedatangan perawat 
 

3. Menjelaskan kontrak waktu dan tujuan 

pertemuan 

 

Respon: keluarga dan klien menyetujui kontrak 

yang telah dibuat dengan perawat  

 

4. Memberikan pendidikan kesehatan 

 

5. Menjelaskan kepada klien  dan keluarga tentang 

penyakit hipertensi 

 
6. Menganjurkan klien untuk mengonsumsi obat 

hipertensi  

 

7. Menganjurkan klien untuk tidak beraktivitas 

terlalu berat 

 

8. Menjelaskan kepada keluarga cara perawatan 

pada penderita hipertensi  

 

Respon: klien memperhatikan saat diberi 

penjelasan 
 

9. Mendiskusikan cara perawatan atau pola hidup 

yang bsehat untuk klien 

 

Respon: keluarga mampu mengatur pola 

hidupsehat untuk klien 

 

10. Menganjurkan kepada keluarga untuk memberi 

dukungan kepada anggota keluarga yang sakit 

 

Respon: Keluarga mengikuti hal yang duanjurkan 
oleh perawat 

 

11. Menganjurkan kepada keluarga untuk melakukan 

pemeriksaan secara rutin ke pelayanan kesehatan 
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terdekat 

 

Respon: keluarga mengikuti hal yang dianjurkan 

oleh perawat 

 

12. Mengobservasi tanda-tanda vital 

TD : 160/100 mmHg 

N : 88x/menit 

RR :20x/menit 

      S :36,5°C 

2. 07-03-21/ 

08.00 

2 1. Memberi salam 

 

Respon: keluarga dan klien menjawab salam 

dengan senang 

 

2. Membina hubungan saling percaya pada klien 

dan keluarga klien  

 

Respon: Keluarga dan klien menerima dengan 
ramah kedatangan perawat 

 

3. Menjelaskan kepada klien tentang pentingnya 

tidur yang adekuat 

 

Respon: klien memperhatikan saat diberi 

penjelasan 

 

4. Menganjurkan klien untuk makan yang cukup 

satu jam sebelum tidur 

 
Respon: klien mengikuti hal yang dianjurkan 

perawat 

 

5. Menganjurkan untuk memposisikan klien dengan 

senyaman mungkin 

 

Respon klien: Klien mengatakan nyaman dengan 

posisinya 

 

6. Menganjurkan klien untuk tidak melakukan 

aktivitas sebelum tidur 
 

Respon: klien tidak melakukan aktifitas sebelum 

tidur 

  

7. Mengajurkan kepada keluarga untuk melakukan 

pemeriksaan secara rutin ke pelayanan kesehatan 

terdekat  

8. Mengobservasi tanda-tanda vital 

TD :150/90 

N :80x/menit 

RR :20x/menit 

S :36, 0°C 
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3. 08-03-21/ 

08.00 

1 1. Memberi salam 

 

Respon: keluarga dan klien menjawab salam 

dengan senang 

 

2. Mendiskusikan cara perawatan atau pola hidup 

yang sehat untuk klien 

 

Respon:Keluarga mampu mengatur pola hidup 

sehat untuk klien 
 

3. Menganjurkan klien untuk mengonsumsi obat 

hipertensi 

 

Respon: Keluarga mengikuti hal yang dianjurkan 

perawat  

 

4. Menganjurkan klien untuk tidak beraktivitas 

terlalu berat  

 

Respon: klien tidak melakukan aktivitas berat 

 
5. Menganjurkan kepada keluarga untuk melakukan 

pemeriksaan secara rutin ke pelayanan kesehatan 

terdekat  

 

Respon: keluarga mengikuti hal yang dianjurkan 

perawat 

 

6. Mengobservasi tanda-tanda vital 

TD : 160/100 mmHg 

N : 88 

RR :20 
      S :36,5°C 

 

4 08-03-21/ 

08.00 

2 1. Memberi salam 

 

Respon: klien dan keluarga menjawab salam 

perawat 

 

2. Menciptakan lingkungan yang tenang dengan 

lampu yang redup dan suhu ruangan yang 

nyaman dan hangat 

 

3. Menganjurkan klien untuk tidak melakukan 

aktivitas sebelum tidur 

 
4. Menganjurkan klien untuk mengambil  posisi 

yang  nyaman dengan pakaian longgar 

 

5. Menganjurkan klien untuk meningkatkan istirahat 

 

Respon: klien mengikuti hal yang dianjurkan 

perawat 

 

6. Mengobservasi tanda-tanda vital 

TD :150/90 

N :80x/menit 
RR :20x/menit 

 



60 

 

 

 

S :36, 0°C 
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3.7 Evaluasi 

3.9 Tabel Evaluasi  
No Diagnosa  

Keperawatan 

TANGGAL 

07-03-2021 

TANGGAL 

08-03-2021 

1.  Defisit 

Pengetahuan 
berhubungan 

dengan kurang 

terpapar 

informasi 

dibuktikan 

dengan 

ketidaktahuan 

keluarga 

mengenai 

penyebab dari 

penyakit 
hipertensi 

S : keluarga dan klien tidak mampu 

memahami masalah kesehatan klien 
 

O : 1.  Keluarga dan klien  tampak 

banyak bertanya tentang penyakit 

klien  

TTV  

    TD : 160/100mmHg 

     N  :88x/menit 

    RR :20/menit 

    S    : 36,5°C 

A : Masalah belum teratasi 

 
P : Intervensi dilanjutkan 

1. Mendiskusikan 

cara perawatan atau pola hidup sehat 

2. Memotivasi 

keluarga cara perawatan pada 

penderita hipertensi 

3. Memganjurkan 

kepada keluarga untuk melakukan 

pemeriksaan rutin ke pelayanan 

kesehatan terdekat 

S : keluarga dan klien 

mengatakan 
mampu memahami 

masalah kesehatan 

klien  

 

O :keluarga dan klien 

terlihat mampu 

mengaplikasikan 

yang telah 

diajarkan 

TTV  

    TD : 
150/90mmHg 

     N  :88x/menit 

    RR :20x/menit 

    S    : 36,0°C 

A : Masalah teratasi  

 

P : Intervensi 

dihentikan 

2. Gangguan Pola 

Tidur 
berhubungan 

dengan 

hambatan 

lingkungan 

dibuktikan 

dengan keadaan 

lingkungan yang 

kurang tenang 

S :  klien mengatakan kepala bagian 

belakang terasa berat dan mengatakan 
sulit tidur 

 

O : 1.  keadaan umum  lesu 

TTV  

    TD : 160/100mmHg 

     N  :88x/menit 

    RR :20x/menit 

    S    : 36,5°C 

 

 

A : Masalah belum teratasi 

 
P : Intervensi dilanjutkan 

 

 

S :  Klien mengatakan 

kepala bagian 
belakang rasa 

sakitberkurang dan 

mengatakan 

kesulitan tidur 

mulai membaik 

O : 1. Keadaan umum 

baik 

TTV 

  TD : 

150/90mmHg 

    N  :88x/menit 

    RR :20x/menit 
    S    : 36,0°C 

 

A : Masalah gangguan 

pola tidur teratasi 

sebagian 

P : Intervensi 

dilanjutkan 
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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 keperawatan 

pada pasien Hipertensi dengan masalah keperawatan defisit pengetahuan didesa 

kemantren yang meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. 

 

4.1 Pengkajian 

Pengkajian merupakan suatu tahapan dimana perawat mengambil data 

ditandai dengan pengumpulan informasi terus menerus. Pengumpulan data berasal 

dari beberapa sumber seperti wawancara, observasi, dan fasilitas rumah yang 

dimiliki. Sesuai dengan teori yang dijabarkan diatas, penulis melakukan 

pengkajian pada Ny.H dengan menggunakan format pengkajian KMB individu 

melalui metode wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik untuk menambah 

data yang diperlukan. 

Saat dilakukan pengkajian pada tanggal 07 Maret 2021 klien bernama Ny.H 

dengan umur 55 tahun berjenis kelamin perempuan menunjukkan mengalami 

masalah kesehatan yaitu dimana klien dan keluarga tidak mampu memahami 

masalah kesehatan klien akibat hipertensi  yang dialami, dan didapatkan hasil 

pemeriksaan fisik : tekanan darah : 160/ 100 mmHg, suhu : 36,5°C, nadi : 

88x/menit, dan RR : 20x/menit. 

Ny.H mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit turunan hipertensi, 

namun klien beserta keluarga mengatakan kurang paham betul mengenai masalah 
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kesehatan yang dialami Ny.H sehingga dengan hal tersebut dapat 

memperparah kondisi kesehatan Ny.H. 

Pada pengkajian tidak mengalami kesenjangan antara tinjauan pustaka dan 

tinjuan kasus, dikarenakan klien mengalami tanda dan gejala penyakit hipertensi 

seperti keluarga dan klien tidak mampu memahami masalah kesehatan. 

 

4.2 Diagnosa Keperawatan 

Berdasarkan pengkajian keperawatan pada kasus yang diambil terdapat 2 

diagnosa keperawatan yang muncul pada klien yaitu defisit pengetahuan 

berhubungan dengan kurang terpapar informasi dan gangguan pola tidur 

berhubungan dengan  hambatan lingkungan dengan hasil data : 

4.2.1 Diagnosa 1 : defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi. 

Masalah keperawatan ini ditegakkan berdasarkan data subjektif dan 

data objektif dimana data subjektif, Ny.H dan keluarga belum paham betul 

mengenai hipertensi, seperti tanda dan gejala, penyebab serta 

pencegahannya. Data objektif didapatkan klien dan keluarga menunjukkan 

persepsi yang salah terhadap hiperyensi dan tampak kebingungan saat 

ditanya mengenai hipertensi.  

Defisit pengetahuan adalah ketiadaan atau kurangnya informasi 

kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu (PPNI, T. P. 2017. Standar 

Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)). 

Penulis memilih defisit pengetahuan menjadi diagnosa keperawatan 

yang high priority (prioritas pertama) dikarenakan nilai skoring prioritas 
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masalah defisit pengetahuan 4,5 lebih tinggi dari nilai skoring prioritas 

masalah gangguan poa tidur dengan nilai 3,6. 

Diagnosa yang ada dalam tinjauan pustaka tetapi tidak muncul dalam 

tinjauan kasus yaitu resiko penurunan curah jantung. Menurut Widyawati, 

(2014) untuk menegakkan diagnosa tersebut diperlukan data-data yang 

mendukung yaitu tekanan darah rendah, nadi cepat, sianosis, dan oliguria. 

Namun pada klien Ny.H tidak ditemukan data tersbut, maka terdapat 

kesenjangan yang terjadi antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus. 

Diagnosa tersebut tidak muncul karena penulis tidak menemukan adanya 

kriteria pada pengkajian yang menuju pada diagnosa resiko penurunan 

curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload. 

4.2.2 Diagnosa 2 :Gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan 

lingkungan 

Masalah keperawatan ini ditegakkan berdasarkan data subjektif dan 

data objektif dimana data subjektif, klien mengatakan kepala bagian 

belakang terasa berat dan sulit tidur. Data objektif, klien tampak lesu, 

tekanan darah : 160/ 100 mmHg, suhu : 36,5°C, nadi : 88x/menit, dan RR : 

20x/menit. 

Penulis memilih gangguan pola tidur menjadi diagnosa keperawatan 

dengan kedua yang harus diselesaikan dikarenakan pada tahap skoring 

prioritas masalah gangguan pola tidur memiliki nilai 3,6 lebih rendah dari 

pada defisit pengetahuan dengan nilai 4,5.  
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4.3 Perencanaan Keperawatan 

Menurut UU Keperawatan No. 38 tahun 2014 perencanaan 

merupakan semua tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah 

keperawatan yang diberikan pada klien. Adapun intervensi yang rumuskan 

sesuai dengan SIKI PPNI, 2018 yaitu sebagai berikut : 

4.3.1 Diagnosa 1 : defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi yaitu dengan dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 

2x24 jam diharapkan keluarga mampu mengenal masalah kesehatan klien 

melalui rencana asuhan keperawatan meliputi : 1). Identifikasi kesiapan 

dan kemampuan menerima informasi, 2). Sediakan materi dan media 

pendidikan kesehatan, 3). Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai 

kesepakatan, 4). Berikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi dan beri 

waktu untuk mengulang kembali, 5). Ajarkan strategi yang dapat 

digunakan untuk mengubah perilaku hidup bersih dan sehat.Semua 

intervensi tersebut telah penulis lakukan pada saat kunjungan rumah Ny,H. 

 Pada intervensi tidak ada kesenjangan, karena rencana tindakan 

yang akan dilakukan sesuai dengan tinjauan pustaka berdasarkan SIKI 

PPNI, 2018. 

4.3.2 Diagnosa 2 : gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan 

lingkungan yaitu dengan dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 

2x24 jam diharapkan keluarga mampu merawat anggota keluarga yang 

sakit melalui rencana asuhan keperawatan meliputi : 1). Identifikasi pola 

aktivitas dan tidur, 2). Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik dan/atau 

psikologi), 3). Identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur, 
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4). Modifikasi lingkungan, 5). Fasilitasi menghilangkan setres sebelum 

tidur, 6). Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan. 

 

4.4 Tindakan Keperawatan 

Implementasi keperawatan merupakan kategori dari perilaku 

keperawatan dimana tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan dan hasil yang 

diperkirakan dari asuhan keperawatan yang telah dilakukan dan diselesaikan 

(Suprajitno, 2014). Pada pelaksanaan tindakan keperawatan telah dilaksanakan 

dengan rencana yang telah di tetapkan oleh penulis dibutuhkan pelaksanaan 

selama 2 hari. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi. 

4.4.1 Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. 

 Implementasi yang dilakukan berdasarkan intervensi yang 

direncanakan yaitu : 1). Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan 

menerima informasi, 2). Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai 

kesepakatan, 3). Memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi dan 

beri waktu untuk mengulang kembali, 4). Menjelaskan tentang hipertensi 

dan faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan. 

Menurut Kemenkes RI (2011), peilaku hidup bersih dan sehat 

meliputi beberapa indikator antara lain : penggunaan air bersih untuk 

memasak dan mencuci baju, selalu membiasakan mencuci kedua tangan 

menggunakan sabun dan air mengalir, dan melakukan pemberantasan 

jentik. Rencana tindakan mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat 
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tidak dilaksanakan karena keluarga Ny.H sudah memenuhi syarat dalam 

pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat. 

4.4.2  Gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan 

 Implementasi yang dilakukan berdasarkan intervensi yang 

direncanakan yaitu : 1). Bina hungan saling percaya pada klien dan 

keluarga, 2). Identifikasi pola aktivitas dan tidur, 3). Identifikasi faktor 

pengganggu tidur (fisik dan/atau psikologi), 4). Identifikasi makanan dan 

minuman yang mengganggu tidur, 5). Modifikasi lingkungan, 6). Fasilitasi 

menghilangkan setres sebelum tidur, 7). Lakukan prosedur untuk 

meningkatkan kenyamanan. 

 

4.5 Evaluasi keperawatan 

Evaluasi pada proses keperawatan meliputi kegiatan mengukur 

pencapaian tujuan klien dan menentukan keputusan dengan cara membandingkan 

data yang terkumpul dengan tujuan dan pencapaian tujuan (Nursalam, 2011). Pada 

kasus ini evaluasi dilakukan dengan mode SOAP secara oprasional.Subjektif (S) 

adalah hal-hal yang ditemukan pada keluarga secara subjektif setelah dilakukan 

intervensi keperawatan.Objektif (O) adalah hal-hal yang ditemukan oleh perawat 

secara objektif setelah dilakukan intervensi keperawatan. Analisis (A) adalah 

analisis dari hasil yang telah dicapai dengan mengacu pada tujuan yang terkait 

dengan diagnosis. Perencanaan (P) adalah perencanaan yang akan datang setelah 

melihat respon keluarga pada tahap evaluasi (Nursalam, 2011). 

Setelah melakukan implementasi diatas selama 2 kali kunjungan rumah, 

didapatkan catatan perkembangan pada evaluasi hari terakhir sebagai berikut : 
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4.5.1 Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. 

 Perkembangan yang muncul pada saat evaluasipada Ny.H terdapat 

data subjektif : 1). Klien dan keluarga mengatakan sudah paham mengenai 

penyakit hipertensi, seperti tanda dan gejala, penyebab serta 

pencegahannya. Data objektif : 1). Klien dan keluarga sudah dapat 

menjawab apabila ditanyai tentang hipertensi, seperti tanda dan gejala, 

penyebab serta pencegahannya.  

 Menurut kriteria hasil, evaluasi yang diharapkan yaitu : 

1).Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang hipertensi meningkat., 

2). Perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat, 3). Perilaku sesuai 

anjuran meningkat 4). TD: 150/90 mmHg 

4.5.2 Gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan 

 Perkembangan yang muncul pada saat evaluasi pada Ny.H terdapat 

data subjektif : 1). Klien mengatakan kepala bagian belakang rasa sakit 

berkurang dan mengatakan kesulitan tidur mulai membaik 2. Data objektif 

: 1). Klien tampak rileks, 2).TD: 150/90 mmHg  

Menurut kriteria hasil, evaluasi yang diharapkan yaitu 1). Keluhan 

sulit tidur dari menurun menjadi baik, 2) Keluhan Istirahat tidak cukup 

dari menurun menjadi membaik, 3) Keluhan pola tidur berubah dari 

menurun menjadi baik, 4).Tanda-tanda vital dalam batas normal, 

5)Keluarga mampu merawat klien dengan masalah gangguan pola tidur. 

Pada akhir evaluasi semua tujuan dan kriteria hasil dapat dicapai, 

karena adanya kerjasama yang baik antara keluarga dan klien.Hasil 

evaluasi pada Ny.H sudah sesuai dengan harapan, masalah teratasi
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BAB 5 

PENUTUP 

 Setelah melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan keperawatan secara 

langsung pada pasien dengan kasus Hipertensi didesa kemantren, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu 

asuhan keperawatan pasien dengan Hipertensi. 

 

5.1 Simpulan 

Setelah pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien dengan Hipertensi, maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Pengkajian  

 Berdasarkan hasil pengkajian ditemukan data Ny.H tidak mampu 

memahami masalah kesehatan akibat hipertensi yang dialami, klien juga 

mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit keturunan hipertenai. Klien beserta 

keluarga mengatakan belum paham betul mengenai masalah keseahatan yang 

dialami oleh Ny.H 

5.1.2 Diagnosa Keperawatan 

 Diagnosa keperawatan yang didapat yaitu defisit pengetahuan berhubungan 

dengan kurang terpapar informasi dan gangguan pola tidur berhubungan dengan 

hambatan lingkungan. 

5.1.3 Perencanaan Keperawatan 

 Intervensi keperawatan yang akan dilakukan, dengan cara mengintruksikan 

bagaimana agar keluhan gangguan pola tidur klien berkurang serta meningkatkan 

tingkat pengetahuan klien dan keluarga mengenai penyakit hipertensi. 

5.1.4 Tindakan Keperawatan 
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Tindakan untuk diagnosa keperawatan defisit pengetahuan berhubungan dengan 

kurang terpapar informasi dan gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan 

lingkungan, dilakukan 2 kali kunjungan dimulai dari tanggal 07-08 Februari 2021 

dengan tujuan agar keluhan gangguan pola tidur klien berkurang serta tingkat 

pengetahuan klien dan keluarga mengenai penyakit hipertensi meningkat. 

5.1.5 Evaluasi Keperawatan 

 Evaluasi dilakukan dalam bentuk SOAP. Dari dua diganosa keperawatan 

yang terjadi pada Ny.H didapatkan dua masalah teratasi, salah satunya karena 

keluarga bersikap kooperatif dan terbuka serta tanggapan yang baik dari keluarga.  

 

5.2 Saran 

Penulis memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1. Untuk pencapaian hasil keperawatan yang diharapkan, diperlukan hubungan yang 

baik dan keterlibatan klien dan keluarga. 

5.2.2. Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai pengetahuan, 

keterampilan yang cukup dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien 

dengan hipertensi. 

5.2.3. Pendidikan dan pengetahuan perawat secara berkelanjutan perlu ditingkatkan baik 

secara formal dan informal. 

5.2.4. Kembangkan dan tingkatkan pemahaman perawat terhadap konsep manusia secara 

komprehensif sehingga mampu menerapkan asuhan keperawatan dengan baik. 
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Lampiran 3 

 

SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) 

HIPERTENSI 

 

 

 

1. PokokBahasan : Hipertensi 

 

2. SubPokokBahasan  : Menjelaskan tentang pengertian hipertensi, penyebab, 

 

tanda dan gejala, pencegahan, pengobatan, akibat lanjut jika 

hipertensi tidak diobati 

3. Sasaran :Keluarga 

 

4. Hari/Tanggal : Minggu, 07 Maret 2021 

5. Waktu :31 Menit 

6.Tempat :Rumah Ny.H 

 

Penyuluh : Safira Nurus Saidah 

 

 

 

I. Tujuan Umum 

 

Setelah diberikan penyuluhan kesehatan selama 31 menit, diharapkan keluarga 

memahami dan dapat menerapkan pola hidup sehat bagi anggota keluarga nya 

yang menderita hipertensi 

II. Tujuan Khusus 

 

Setelah dilakukan pembelajaran tentang hipertensi pada keluarga diharapkan 

keluarga mampu: 
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A. Menyebutkan pengertian hipertensi 

B. Menyebutkan faktor penyebab hipertensi 

C. Menyebutkan minimal 3 dari 5 tanda dan gejala hipertensi 

D. Menyebutkan cara pencegahan hipertensi 

E. Menyebutkan akibat lanjut tidak diobatinya hipertensi 

F. Menyebutkan 3 dari 7 cara merawat anggota keluarga dengan hipertensi 

  

 

III. Materi Penyuluhan 

 

A. Pengertian hipertensi 

B.  Penyebab hipertensi 

C.  Tanda dan gejala hipertensi 

D. Pencegahan hipertensi 

E.  Bahaya hipertensi 

F. Cara merawat anggota keluarga dengan hipertensi 

 

 

IV. Metode 

 

A. Tanya jawab 

B. Pemeriksaan Tekanan Darah 

C. Konseling 

 

V. Media 

 

Leaflet 
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VI. Kegiatan Penyuluhan 

 

 

 

 

Kegiatan penyuluhan 
 

Kegiatan Audience 

 

Waktu 

Pembukaan: 

 

1. Mengucapkan salam pembukaan 

2. Menyampaikan tujuan 

3. Membuat kontrak waktu 

 

- Menjawab salam 

- Menyimak 

- Mendengarkan 

- Menyepakatikontrak 

 

3 menit 

Kegiataninti: 

 

A. Menjelaskan materi 

 pengertian hipertensi 

 penyebab hipertensi 

 tanda dan gejala dari 

hipertensi 

 pencegahan dan pengobatan 
hipertensi 

 akibat tidak diobatinya 
hipertensi 

B. Memberikan pertanyaan 

C. Menjawab pertanyaan 

 

- Menyimak & meperhatikan 

- Menjawab pertanyaan 

- Mengajukan pertanyaan 

 

25 menit 

Penutup : 

 

1. Menyimpulkan hasil penyuluhan 

2. Memberikan motivasi 

3. Mengakhiri dengan Salam 

- Memperhatikan 

- Mendengarkan 

- Menjawabsalam 

 

3 menit 
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VII. Evaluasi 

A. Evaluasi Struktur 

1. Kesiapan Panitia 

2. Kesiapan media dan tempat 

3. Pengorganisasian 1 hari sebelumnya 

B. Evaluasi Proses 

1. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan waktunya 

2. Peserta antusias terhadap penjelasan 

3. Peserta tidak meninggalkan tempat sebelum acara kegiatan selesai 

4. Peserta terlihat aktif dalam kegiatan diskusi 

C. Evaluasi Hasil 

Peserta mampu mengerti dan memahami tentang : 

1. Menjelaskan tentang pengertian Hipertensi 

2. Menjelaskan tentang penyebab Hipertensi 

3. Menjelaskan tentang tanda dan gejala Hipertensi 

4. Menjelaskan tentang cara menentukan asupan yang cocok pada 

penderita Hipertensi 

5. Menjelaskan tentang penanganan bila tanda dan gejala muncul 
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Lampian 4 
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