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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Hipertensi di kategorikan ringan apabila tekanan sistoliknnya antara
95-104 mmHg, hipertensi sedang jika tekanan diatoliknnya antara 105 dan
114 mmHg dan hipertensi berat bila tekanan diatoliknnya 115 mmHg atau
lebih. Pembagain ini berdasarkan peningkatan tekanan diastoliknya karena di
anggap lebih serius dari peningkatan sistolik (Padila, 2013). Penyakit
hipertensi adalah peningkatan abnormal tekanan darah baik tekanan darah
sistolik maupun tekanan darah diastolik, secara umum seseorang dikatakan
menderita hipertensi jika tekanan darah sistolik/diastolik > 140/90 mmHg
(normalnya 120/80 mmHg) (Herwati, 2014). Secara alami tekanan darah
pada

orang

dewasa

akan

mengalami

peningkatan

sesuai

dengan

bertambahnya usia. Lanjut usia biasanya mengalami peningkatan tekanan
darah sistolik berhubungan dengan elastisitas pembuluh darah yang menurun
(Potter & Perry, 2010). Penurunan elastisitas pembuluh darah serta
penyempitan pembuluh darah arteri pada lanjut usia merupakan salah satu
factor risiko terjadinya hipertensi.
Penyakit ini menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia
maupun dunia sebab diperkirakan sekitar 80% kenaikan kasus hipertensi
terutama terjadi di Negara berkembang. pada tahun 2000 terdapat 639
kasus hipertensi diperkirakan meningkat menjadi 1,15 miliar kasus di
tahun 2025. Sedangkan hipertensi di Indonesia menunjukan bahwa di
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daerah pedesaan masih banyak penderita hipertensi yang belum terjangkau
oleh layanan kesehatan dikarenakan tidak adanya keluhan dari sebagian
besar penderita hipertensi (Adriansyah, 2012).
Badan Kesehatan Dunia (WHO, 2018) menyebutkan jumlah
penderita hipertensi akan terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk
yang bertambah pada 2025 mendatang diperkirakan sekitar 29% warga
dunia terkena hipertensi. WHO menyebutkan negara ekonomi berkembang
memiliki penderita hipertensi sebesar 40% sedangkan negara maju hanya
35%, kawasan Afrika memegang posisi puncak penderita hipertensi, yaitu
sebesar 40%. Kawasan Amerika sebesar 35% dan Asia Tenggara 36%.
Kawasan Asia penyakit ini telah membunuh 1,5 juta orang setiap tahunnya.
Hal ini menandakan satu dari tiga orang menderita hipertensi. Sedangkan di
Indonesia cukup tinggi, yakni mencapai 32% dari total jumlah penduduk.
Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018 ) prevalensi
hipertensi di Indonesia yang didapat melalui pengukuran pada umur 18
tahun sebesar 25,8%, tertinggi di Bangka Belitung (30,9%), diikuti
Kalimantan Selatan (30,8%), Kalimantan Timur (29,6%) dan Jawa Barat
(29,4%). Prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui kuesioner
terdiagnosis tenaga kesehatan sebesar 9,4%, yang di diagnosis tenaga
kesehatan atau sedang minum obat sebesar 9,5%. Jadi, ada 0,1% yang
minum obat sendiri. Hal ini menandakan bahwa masih ada kasus hipertensi
di masyarakat yang belum terdiagnosis dan terjangkau pelayanan kesehatan.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa timur pada tahun 2018 mencatat hipertensi
sebanyak 22,71% atau 2.360.592 penduduk. Dengan proporsi
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Laki-laki sebesar 18,99% dan perempuan sebesar 18,76%. Penyebab
hipertensi pada umumnya belum diketahui, namun ditemukan beberapa
faktor Risiko penyebab terjadinya hipertensi yaitu adanya riwayat tekanan
darah tinggi dalam keluarga dan usia lanjut, kelebihan berat badan yang
diikuti dengan kurangnya berolahraga, serta mengkonsumsi makanan yang
berlemak dan berkadar garam tinggi (Palmer, 2007).
Hipertensi sering disebut silent killer (pembunuh siluman), karena
sering kali penderita hipertensi tidak merasakan gangguan atau gejala saat
menderita hipertensi. Hipertensi baru disadari oleh penderita saat
mengalami komplikasi pada organ vital (Triyanto, 2014).
Pencegahan komplikasi dilakukan dengan cara terapi farmakologis dan
non farmakologis. Terapi non farmakologis bagi penderita hipertensi
berupa, modifikasi gaya hidup, mengurangi berat badan, pembatasan
asupan natrium, modifikasi diet rendah lemak, olahraga, pembatasan
alcohol, pembatasan kafein, teknik relaksasi, dan menghentikan kebiasaan
merokok (Black & Hawks, 2014).
Dalam Upaya penatalaksanaan klien dengan intoleransi aktivitas dalam
menangani hipertensi dengan melakukan terapi aktivitas yang sesuai
dengan kemampuan klien dan melatih keluarga untuk merawat klien dan
terapi non-farmakologis salah satunya dengan cara membatasi pola makan
yang sembarangan, mengurangi merokok, mempertahankan berat badan
ideal, kurangi asupan garam, melakukan olah raga dengan teratur sesuai
kemampuan pasien. Menganjurkan klien untuk istirahat yang cukup,
anjurkan klien untuk mengurangi merokok jika klien suka merokok,
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anjurkan pasien untuk memperhatikan pola makannya, anjurkan klien
untuk minum obat secara teratur ( Andra & Yessie, 2013).
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat karya
tulis ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Tn. S Dengan
Intoleransi Aktivitas Pada Diagnosa Medis Hipertensi Di Desa Ngadirejo
Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan
masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Asuhan Keperawatan Pada
Tn. S Dengan Intoleransi Aktivitas Pada Diagnosa Medis Hipertensi
Di Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang?
1.3 Tujuan Penulisan
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini
adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan Asuhan Keperawatan
Pada Tn. S Dengan Intoleransi Aktivitas Pada Diagnosa Medis
Hipertensi Di Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten
Malang.
1.3.2

Tujuan Khusus
1) Pengkajian Asuhan Keperawatan Pada Tn. S Dengan Intoleransi
Aktivitas Pada Diagnosa Medis Hipertensi Di Desa Ngadirejo
Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.
2) Merumuskan diagnosa keperawatan terkait Asuhan Keperawatan
Pada Tn. S Dengan Intoleransi Aktivitas Pada Diagnosa Medis
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Hipertensi Di Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten
Malang.
3) Menyusun perencanaan Asuhan Keperawatan Pada Tn. S Dengan
Intoleransi Aktivitas Pada Diagnosa Medis Hipertensi Di Desa
Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.
4) Melakukan pelaksanaan asuhan keperawatan terkait Asuhan
Keperawatan Pada Tn. S Dengan Intoleransi Aktivitas Pada Diagnosa
Medis Hipertensi Di Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan
Kabupaten Malang.
5) Melakukan evaluasi Asuhan Keperawatan Pada Tn. S Dengan
Intoleransi Aktivitas Pada Diagnosa Medis Hipertensi Di Desa
Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.
1.4 Manfaat Penulisan
1.4.1 Teoritis
1) Bagi Institusi Pendidikan
Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau
sumber

informasi

serta

dasar

pengetahuan

bagi

mahasiswa

keperawatan tentang Asuhan Keperawatan Pada Tn. S Dengan
Intoleransi Aktivitas Pada Diagnosa Medis Hipertensi Di Desa
Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.
2) Bagi Penulis
Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk
penulis-penulis berikutnya, khususnya yang menyangkut topik Asuhan
Keperawatan Pada Tn. S Dengan Intoleransi Aktivitas Pada Diagnosa
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Medis Hipertensi Di Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan
Kabupaten Malang.
1.4.2 Praktisi
1) Bagi Penulis
Hasil studi kasus ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
cukup jelas kepada penulis selanjutnya dan menambahkan wawasan
dalam Lansia dengan Hipertensi di Desa Ngadirejo Kabupaten malang.
2) Bagi Tempat Pelaksanaan Studi Kasus
Dengan penulisan karya tulis ilmiah ini, diharapkan dapat menambah
bacaan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik,
khususnya pada Lansia dengan Hipertensi di Desa Ngadirejo
Kabupaten malang
3) Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan
Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam
pengembangan ilmu keperawatan khususnya dalam bidang keperawatan
Gerontik dalam pemberian asuhan keperawatan pada Lansia dengan
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.
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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.
1.5.3 Sumber Data
1.5.3.1 Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh dari klien
1.5.3.2 Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga atau orang
terdekat klien, dan hasil hasil pemeriksaan kesehatan lainnya,
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
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Bagian ini terdiri dari lima bab, yang masing – masing bab terdiri dari sub
bab berikut ini
Bab 1: Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan, manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan studi kasus.
Bab 2: Tinjauan kasus berisi tentang diskripsi hasil pengkajian, diagnosa,
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
Bab 3: Tinjauan kasus, berisi tentang hasil pelaksanaan asuhan
keperawatan yang dimulai dari tahap pengkajian, diagnosa,
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada waktu dan ruang
yang digunakan pengambilan kasus.
Bab 4: Pembahasan, berisi tentang deskripsi kesenjangan yang terjadi
antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dalam asuhan
keperawatan.
Bab 5: Penutup, berisi tentang simpulan dan saran.
1.6.3

Bagian

akhir,

terdiri

dari

daftar

pustaka

dan

lampiran

BAB II
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, diagnose, perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi.
2.1 Konsep Hipertensi
2.1.1 Definisi Hipertensi
Hipertensi diartikan sebagai tekanan darah tinggi secara persisten, dengan
sistolik ≥140 mmHg dan distoliknya ≥ 90 mmHg. Yang dapat mengakibatkan angka
kesakitan dan juga angka kematian (Aspiani, 2016).
Hipertensi di kategorikan ringan apabila tekanan diastolik antara 95-104 mmHg,
hipertensi sedang jika tekanan diastoliknnya antara 105 dan 114 mmHg dan
hipertensi berat bila tekanan diastoliknnya 115 mmHg atau lebih. Pembagain ini
berdasarkan peningkatan tekanan diastoliknya karena di anggap lebih serius dari
peningkatan sistolik (Padila, 2013).
2.1.2 Klasifikasi Hipertensi
Berdasarkan penyebabnya hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi
esensial (primer) dan hipertensi sekunder. Hipertensi esensial (primer) merupakan
hipertensi yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak baik seperti makan yang tidak
tekontrol sehingga menyebabkan berat badan berlebih atau bahkan terjadi obesitas
dimana hal trsebut dapat mencetus terjadinya hipertensi. Hipertensi sekunder
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merupakan tekanan darah tinggi yang akibat dari seseorang yang mengalami
penyakit seperti gagal jantung, dan kerusakan system hormone dalam tubuh
(Pudiastuti, 2011). Kehamilan, tumor, serta penyempitan arteri renalis atau penyakit
parenkin ginjal juga dapat mengakibatkan hipertensi sekunder (Sucipto, 2014).
1. Klasifikasi Menurut Badan penelitian hipertensi di Amerika yaitu Join National
Comitmen On Detection Evolution and Treatment of High Blood Presure
menentukan batasan tekanan darah diklasifikasikan sebagai berikut:
Table 2.1 Kriteria Hipertensi menurut JPC-V AS
NO
1
2
3

Kriteria
Normal
Perbatasan (high normal)
Hipertensi
Derajat 1 : ringan
Derajat 2 : sedang
Derajat 3 : berat
Derajat 4 : sangat berat

Sistolik
<130
130-139

Diastolik
<85
85-89

140-159
160-179
180-209
>210

90-99
100-109
110-119
>120

Sumber: Dalaimartha dan Wijaya (2004) dalam Aspiani (2014)
2.

Klasifikasi Menurut Joint National Commite 8
Tabel 2.2 Klasifikasi menurut JNC (Joint National Committe on Prevention, Detection, Evaluatin,
and Treatment of High Blood Pressure) untuk usia ≥ 18 tahun
Klasifikasi
Normal
Pre Hipertensi
Stadium I
Stadium II

Tekanan
sistolik (mmHg)
<120
120-139
140-159
≥160

Tekanan
distolik (mmHg)
<80
80-89
90-99
≥100

Sumber: James et al.(2014)
2.1.3 Etiologi Hipetensi
Hipertensi dapat didiagnosa sebagai penyakit yang berdiri sendiri tetapi sering
dijumpai dengan penyakit lain, misalnya arterioskeloris, obesitas, dan diabetes
militus. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dapat dikelompokkan menjadi dua
golongan yaitu (WHO, 2014) :
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1)

Hipertensi esensial atau hipertensi primer
Hipertensi primer atau esensial adalah tidak dapat diketahui penyebabnya.

Sebanyak 90-95 persen kasus hipertensi yang terjadi tidak diketahui dengan pasti apa
penyebabnya. Para pakar menemukan hubungana antara riwayat keluarga penderita
hipertensi (genetik) dengan resiko menderita penyakit ini. Selain itu juga para pakar
menunjukkan stress sebagai tertuduh utama, dan faktor lain yang mempengaruhinya.
Faktor-faktor lain yang dapat dimasukkan dalam penyebab hipertensi jenis ini adalah
lingkungan, kelainan metabolism, intra seluler, dan faktor-faktor yang meningkatkan
resikonya seperti obesitas, merokok, konsumsi alkohol, dan kelainan darah.
2) Hipertensi Sekunder
Hipertensi sekunder adalah kenaikan tekanan darah dengan penyebab tertentu.
Pada 5-10 persen kasus sisanya penyebab khususnya sudah diketahui, yaitu
gangguan hormonal, penyakit diabetes, jantung, ginjal, penyakit pembuluh darah
atau berhubungan dengan kehamilan. Kasus yang sering terjadi adalah karena tumor
kelenjar adrenal. Garam dapur akan memperburuk resiko hipertensi tetapi bukan
faktor penyebab. Sedangkan menurut Wijaya & Putri (2013), penyebab hipertensi
sekunder diantaranya berupa kelainan ginjal seperti tumor, diabetes, kelainan
adrenal, kelainan aorta, kelianan endokrin lainnya seperti obesitas, resistensi insulin,
hipertiroidisme

dan

pemakaian

obat-obatan

seperti

kontasepsi

oral

dan

kartikosteroid.
2.1.4 Patofisiologi
Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah
terletak di pusat vasomotor, pada medulla di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula
jaras saraf simpatis, yang berlanjut kebawah ke korda spinalis dan keluar dari
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kolumna medulla spinalis ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat
vasomotor dihantarkan di dalam bentuk implus yang bergerak ke bawah melalui
sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion
melepaskan asetikolin, yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke
pembuluh darah, di mana dengan di lepaskannya noreepineprin mengakibatkan
kontriksi pembuluh darah. Berbagai factor seperti kecemasan dan ketakutan dapat
mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokontriksi. Individu
dengan hipertensi sangat sensitive terhadap norepineprin, meskipun tidak di ketahui
dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi.
Pada saat bersamaan dimana sistem saraf simpatis merangsang pembuluh
darah sebagai respon saraf emosi, kelenjar adrenal juga terangsang, mengakibatkan
tambahan aktivitas vasokontriksi. Korteks adrenal mensekri kortisol dan steroid
lainnya, yang dapat memperkuat respons vasokontriktor pembuluh darah.
Vasokontriktor yang mengakibatkan pelepasan rennin. Rennin merangsang
pembetukan angiotensin I yang kemudian di ubah menjadi angiotensin II, sesuatu
vasokontriktor kuat, yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron oleh
korteks adrenal. Hormone ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus
ginjal, menyebabkan peningkatan volume intra vaskuler. Semua factor ini cenderung
mencetuskan keadaan hipertensi.
Untuk pertimbangkan gerontologi. Perubahan structural dang fungsional pada
sistem pembuluh perifer bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah yang
terjadi pada usia lanjut. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnnya
elastisitas jaringan ikat dan penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah,
yang pada gilirannya menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh
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darah. Konsekuensinya, aorta dan arteri besar berkurang kemampuannya dalam
mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung, mengakibatkan
penurunan curah jantung dan peningkatan tahanan perifer (Padila, 2013).
2.1.5 Manifestasi klinis
Manifestasi klinis yang ditemukan pada penderita hipertensi yaitu : sakit kepala, jantung
berdebar-debar, sulit bernapas setelah bekerja keras atau menangkat beban berat, mudah lelah,
penglihatan kabur, wajah memerah, hi0dung berdarah atau mimisan, sering buang air kecil
terutama di malam hari, telinga berdenging (tinutis), vertigo, mual, muntah, gelisah
(Ruhyanudin,2007).
Hipertensi sulit disadari oleh seseorang karena hipertensi tidak memiliki gejala khusus.
Menurut Sutanto (2009) gejala-gejala yang mudah diamati antara lain yaitu : gejala ringan
seperti pusing atau sakit kepala, sering gelisah, wajah merah, tengkuk teras pegal, mudah
marah, telinga berdeging, sukar tidur, sesak napas, tengkuk rasa berat, mudah lelah, mata
berkunang-kunang dan mimisan (darah keluar dari hidung).
2.1.6 Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan penunjang menurut (Kowalak, 2011) yaitu :
1) Urinalisis : dapat melihatkan protein, sedimen, sel darah merah atau sel
darah putih yang menunjukkan kemungkinan penyakit renal; keberadaan
ketokolamin dalam urine yang berkaitan dengan feokromositoma; atau
keberadaan glukosa dalam urine, yang menunjukkan diabetes.
2) Pemeriksaan laboratorium dapat mengungkapkan kenaikan kadar ureum
dan kreatinin serum yang memberi kesan penyakit ginjal atau keadaan
hipoklemia yang menunjukkan disfungsi adrenal (hiperaldosteronnisme
primer)
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3) Hitungan darah lengkap dapat mengungkapkan penyebab hipertensi yang
lain seperti polisitmia atau anemia.
4) Urografi ekskretorik dapat mengungkapkan atrofil renal, menunjukkan
penyakit renal yang kronis. Ginjal yang satu lebih kecil daripada yang lain
memberi kesan penyakit renal unilateral.
5) Elektrokardiografi dapat memberlihatkan hipertraofi ventrikel kiri atau
iskmenia.
6) Foto rotgen dapat melihatkan kardiomegali.
Sedangkan pemeriksaan labolatrorium menurut (Askandar, 2015) Meliputi:
1) Tes rutin
1. Hemoglobin dan atau Hematokrit
2. Glukosa Puasa
3. Kolestrol total, kolestrol LDL, kolestrol HDL
4. Trigliserida
5. Kalium dan natrium
6. Asam urat
7. Keratiinin (dengan estimasi GFR)
8. Analisis urin : pemeriksaan mikroakopik, protein urin dengan tes dipstik,
uji untuk mkrialbuminuria.
2) Uji tambahan, berdasarkan riwayat, pemeriksaan fisik, dan temuan hasil
labolatorium urin.
3) Penilaian Lanjut (ranah dokter spesialis)
Penilaian lebih lanjut pada kerusakaan otak, jantung, ginjal dan veskuler.
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2.1.7 Komplikasi
Menurut Priscilla Lemone, 2015
a. Gagal Jantung
Hipertensi menetap mempengaruhi sistem kardiovaskuler, saraf
dan ginjal. Laju aterosklerosis meningkat, menignkatkan resiko penyakit
jantung coroner dan stroke. Beban kerja ventrikel kiri meningkat,
menyebabkan hipertropi ventrikel yang kemudian meningkatkan resiko
penyakit jantung coroner, disritmia, dan gagal jantung.
b. Stroke
Percepatan

aterosklerosis

yang

terkait

dengan

hipertensi

meningkatkan resiko infark cerebral (stroke). Peningkatan tekanan pada
pembuluh serebral dapat menyebabkan perkembangan mikroneurisme
dan peningkatan resiko hemoragi cerebral.
c. Ensefalopati hipertensi
Suatu sindrom yang di tandai dengan tekanan darah yang sangat
tinggi, perubahan tingkat kesadaran, peningkatan tekanan intracranial,
papilledema, dan kejang dapat berkembang.
d. Nefrosklerosis dan insufisiensi ginjal
Proteinuria dan hematuria mikroskopik berkembang, serta gagal
ginjal kronik.
2.1.8 Penatalaksanaan
Intervensi pada pasien hipertensi ada 2 yaitu Non Farmakologi dan
Farmakologi.
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a. Terapi Non Farmakolog
Hipertensi dapat diatasi dengan melakukan terapi nonfarmakologi,
seperti mengurangi berat badan bagi penderita dengan obesitas dengan
cara membatasi asupan kalori serta melakukan olahraga, mengehentikan
merokok, menghindari minuman alkohol, melakukan aktifitas fisik secara
aman, dan membatasi konsumsi garam (Pudiastuti, 2011). Pengurangan
konsumsi garam dapat mencegah stimulasi sistem renin-angiotensin.
Asupan natrium dalam satu hari dianjurkan sebanyak 50-100 mmol atau
sama debgab 3-6 gram (Aspiani, 2014).
Mengatasi hipertensi juga dapat dilakukan dengan cara relaksasi,
dimana relaksasi digunakan untuk mengurangi faktor stres yang dapat
menyebabkan peningkatan tekanan darah. Setelah dilakukan relaksasi
penderita merasakan tenang dan lebih rileks (Ayunani, 2016).
b. Terapi Farmakologi
Mengatasi hipertensi dapat dilakukan dengan pemberian obat
sesuai dengan keadaan penderita hipertensi. Hal tersebut dilakukan untuk
meminimalkan dampak hipertensi pada organ lain seperti fungsi ginjal,
otak,jantung, serta kualitas hidup (Pudiastuti, 2011).
Obat yang diberikan terdapat beberapa golongan: Pertama, obat
diuretik merupakan obat hipertensi untuk mengurangi curah jantung
dengan cara menekankan ginjal sehingga terjadi peningkatan pengeluaran
garam dan air melalui urin. Kedua, Beta-blockers (Atenol (Tenorim),
Capoten (Captopril), yang berfungsi untuk mengontrol tekanan darah
dengan cara menurunkan kecepatan denyut dan curah jantung (Aspiani,
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2014). Ketiga, Calcium Channel Blockers (Norvasc) (amlodipine),
Angiotensin Converting Enzyme (ACE) merupakan obat yang digunakan
untuk mengontrol darah tinggi dengan cara proses relaksasi serta
memperlebar pembuluh darah (Pudiastuti, 2011).
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2.1 PATHWAY
Umur

Gaya hidup

Jenis kelamin

Obesitas

Elastisitas
pembuluh darah

HIPERTENSI
Kerusakan vaskuler pembuluh darah

Perubahan situasi
Informasi yang minim

Perubahan struktur
Penyumbatan pembuluh darah

Defisiensi
pengetahuan

vasokontriksi

Gangguan sirkulasi

Otak
Suplai O2 ke otak
turun

Resiko
ketidakefektifan
perfusi jaringan

Pembuluh darah
sistemik
vasokontriksi

Iskemia

Fatigue

Nyeri Kronis

Intoleransi
Aktivitas

Gambar 2.1 Pathway Hipertensi
(Sumber: kusuma dan Nurarif, 2015)
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2.2 Konsep Lansia
2.2.1 Defenisi Lansia
Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.
Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang
berangsur- angsur mengakibatkan perubahan kumulatif, merupakan
proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari
dalam dan luar tubuh, seperti didalam Undang-Undang No 13 tahun 1998
yang isinya menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang
bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi
sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin
meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah. Banyak
diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya
peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada hakikatnya merupakan
pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa.
Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaaan yang terjadi di
dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang
hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak
permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah yang
berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupan, yaitu anak, dewasa
dan tua (Nugroho, 2006).
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2.2.2 Batasan Lansia
1) WHO (1999) menjelaskan batasan lansi adalah sebagai berikut :
a) Usia lanjut (elderly) antara usia 60-74 tahun
b) Usia tua (old) : 75-95 tahun, dan
c) Usia sangat tua (very old) adalah usia >90 tahun
2) Depkes RI (2005) menjelaskan bahwa batasan lansia dibagi
menjadi tiga kategori, yaitu :
a) Usia lanjut presenalis yaitu antara usia 45-59 tahun
b) Usia lanjut yaitu usia 60 ke atas,
c) Usia lanjut beresiko yaitu usia 70 tahun ke atas atau usia 60
tahun ke atas dengan masalah kesehatan
2.2.2 Ciri Lansia
Ciri-ciri lansia adalah sebagai berikut :
a). Lansia merupakan periode kemunduran.
Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor
fisik dan faktor psikologis. Motivasi memiliki peran yang penting
dalam kemunduran pada lansia. Misalnya lansia yang memiliki
motivasi yang

rendah

dalam

melakukan

kegiatan,

maka

akan mempercepat proses kemunduran fisik, akan tetapi ada juga
lansia yang memiliki motivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik
pada lansia akan lebih lama terjadi.
b).Lansia memiliki status kelompok minoritas.
Kondisi ini sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak
menyenangkan terhadap lansia dan diperkuat oleh pendapat yang
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kurang baik,

misalnya

lansia

yang

lebih

senang

mempertahankan pendapatnya maka sikap sosial di masyarakat
menjadi negatif, tetapi ada juga lansia yang mempunyai tenggang
rasa kepada orang lain sehingga sikap sosial masyarakat menjadi
positif.
c). Menua membutuhkan perubahanperan.
Perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia mulai
mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada
lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan atas
dasar tekanan dari lingkungan. Misalnya lansia menduduki jabatan
sosial dimasyarakat sebagai Ketua RW, sebaiknya

masyarakat

tidak memberhentikan lansia sebagai ketua RW karena usianya.
d).Penyesuaian yang buruk pada lansia.
Perlakuan yang buruk terhadap lansia membuat mereka
cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga
dapat memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari
perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi
buruk pula. Contoh : lansia yang tinggal bersama keluarga
sering tidak dilibatkan untuk pengambilan keputusan karena
dianggap pola pikirnya kuno, kondisi inilah yang menyebabkan
lansia menarik diri dari lingkungan, cepat tersinggung dan bahkan
memiliki harga diri yang rendah.
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2.2.4 Perkembangan Lansia
Usia lanjut merupakan usia yang mendekati siklus kehidupan
manusia didunia. Tahap ini dimulai dari 60 tahun

sampai

akhir

kehidupan. Lansia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan.
Semua orang akan

mengalami

proses

penuaan.Masa tua merupakan masa

menjadi

hidup

tua atau tahap

manusia

yang

terakhir,

dimana pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental
dan sosial sedikit demi sedikit

sehingga

tidak

dapat

melakukan

tugasnya sehari-hari lagi (tahap penurunan). Penuaan merupakan
perubahan

kumulatif

pada

makhluk

hidup,

termasuk

tubuh,

jaringan dan sel, yang mengalami penurunan kapasitas fungsional.
Pada manusia, penuaan dihubungkan dengan perubahan degeneratif
pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah,
jaringan

tubuh

lainnya.

Dengan

paru-paru,

kemampuan

saraf

regeneratif

dan
yang

terbatas,mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit, sindroma dan
kesakitan dibandingkan dengan orang dewasa lain. Untuk menjelaskan
penurunan pada tahap

ini,

terdapat

berbagai

perbedaan

teori,

namun para ahli pada umumnya sepakat bahwa proses ini lebih
banyak ditemukan pada faktor genetik.
2.2.5 Permasalahan Lansia Di Indonesia
Pendapat lain menjelaskan bahwa lansia mengalami perubahan
dalam kehidupannya sehinngga menimbulkan beberapa masalah.
Permasalahan tersebut diantaranya yaitu :
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a)

Masalah fisik
Masalah yang dihadapi oleh lansia adalah fisik yang mulai

melemah, sering terjadi radang persendian ketika melakukan aktivitas
yang cukup berat, indera penglihatan yang mulai kabur, indra
pendengaran yang mulai berkurang serta daya tahan tubuh yang
menurun sehinggasering sakit.
b)

Masalahkognitif (intelektual)
Masalah

yang

dihadapi

lansia

terkait

dengan

perkembangan kognitif, adalah melemahnya daya ingat terhadap
sesuatu hal (pikun), dan sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat
sekitar.
c)

Masalah spiritual
Masalah yang dihadapi terkait dengan perkembangan spiritual,

adaalah kesulitan untuk menghafal kitab suci karea daya ingat yang
mulai menurun, merasa kurang tenang ketika mengetahui anggota
keluarganya belum mengerjakan ibadah, dan merasa gelisah ketika
menemui permasalahan hidup yang cukup serius.
2.2.6 Tujuan pelayanan kesehatan pada lansia
Pelayanan pada umumnya selalu memberikan arah dalam
memudahkan petugas kesehatan dalam membeikan pelayanan sosial,
kesehatan, perawatan dalam meningkatkan mutu pelayanan bagi
lansia. Tujuan pelayanan kesehatan pada lansia terdiri dari :
1)

Mempertahankan derajat kesehatan pada lansia pada taraf yang
setinggi-tingginya, sehingga terhindar dari penyakit atau
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gangguan.
2)

Memelihara kondisi kesehatan dengan aktivitas-aktivitas fisik dan
mental

3)

Mencari upaya semaksimal mungkin agar para lansia yang
menderita

suatu

penyakit

atau

gangguan,

masih

dapat

mempertahankan kemandirian yang optimal
4)

Mendampingi dan memberikan bantuan moril dan perhatian para
lansia yang berada pada fase terminal sehingga lansia dapat
menghadapi kematian dengan tenang dan bermartabat.

2.2.7 Pendekatan Perawatan Lansia
1)

Pendekatan fisik
Perawatan pada lansia juga dilakukan dengan pendekatan fisik

melalui perhatian terhadap kesehatan, kebutuhan, kejadian yang
dialami klien lansia semasa hidupnya, perubahan fisik pada organ
tubuh, tingkat kesehatan yang masih dapat dicapai dan dikembangkan,
dan penyakit yang dapat dicegah atau progersifitas penyakitnya.
a)

Pendekatan fisik secara umum bagi klien lanjut usia dapat

dibagi dua bagian : Klien yang masiih aktif dan memiliki keadaan
fisik yang masih mampu bergerak tanpa bantuan orang lain sehingga
dalam kebutuhan sehari-hari ia masih mampu melakukan dengan
sendirinya.
b)

Klien

lansia

yang

pasif,

keadaan

fisiknya

mengalami

kelumpuhan atau sakit. Perawata harus mengetahui dasar perawatan
klien lansia ini, terutama yang berkaitan dengan kebersihan
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perseorangan untuk mempertahankan kesehatann.
2)

Pendekatan psikoogis
Perawat mempunyai peranan penting untuk mengadakan

pendekatan edukatif pada klien lansia. Perawat dapat berperan sebagai
pendukung terhadap segala sesuatu yang asing, penampung rahasia
pribadi dan sahabat yang akrab. Perawat hendaknya memiliki
kesabaran dan ketelitian dalam member kesempatan dan waku yang
cukup banyak untuk menerima berbagai bentuk keluhan agar lansia
merasa puas. Perawat harus memegang prinsip triple S yaitu sabar,
simpatik, dan service. Bila ingin merubah tingkah laku dan pandagan
mereka terhadap kesehatan, perawat bisa melakukannya secara
perlahan dan bertahap.
3)

Pendekatan sosial
Berdiskusi serta bertukar pikiran dan cerita merupakan salah

satu upaya perawat dalam melakukan pendekatan sosial. Member
kesempatan untuk berkumpul bersama dengan sesama klien lansia
berari menciptakan sosialisasi. Pendekatan sosial ini merupakan
pegangan bagi perawat bahwa lansia adalah makhluk sosial yang
membutuhkan orang lain. Dalam pelaksanaanya, perawat dapat
menciptakan hubungan sosial, baik antara lansia maupun lansia
dengan perawat. Perawat member kesempatan seluas-luasnya kepada
lansia untuk mengadakan komunikasi dan melakukan rekreasi. Lansia
perlu dimotivasi untuk membaca surat kabar danmajalah.
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2.2.8 Prinsip Etika Pada Pelayanan Kesehatan Lansia
Beberapa prinsip etika yang harus dijalankan dalam pelayanan
pada lansia adalah :
1). Empati: istilah empati menyangkut pengertian “simpati atas dasar
pengertian yang dalam”artinya upaya pelayanan pada lansia harus
memandang seorang lansia yang sakit dengan pengertian, kasih
sayang dan memahami rasa penderitaan yang dialami oleh penderita
tersebut. Tindakan empati harus dilaksanakan dengan wajar, tidak
berlebihan, sehingga tidak memberi kesan over protective dan belaskasihan. Oleh karena itu semua petugas geriatrik harus memahami
peroses fisiologis dan patologik dari penderita lansia.
Non maleficence dan beneficence. Pelayanan pada lansia selalu
didasarkan pada keharusan untuk mengerjakan yang baik dan harus
menghindari tindakan yang menambah penderitaan (harm). Sebagai
contoh, upaya pemberian posisi baring yang tepat untuk menghindari
rasa nyeri, pemberian analgesik (kalau perlu dengan derivate morfina)
yang cukup, pengucapan kata-kata hiburan merupakan contoh
berbagai hal yang mungkin mudah dan praktis untuk dikerjakan.
2). Otonomi yaitu suatu prinsip bahwa seorang individu mempunyai hak
untuk menentukan nasibnya, dan mengemukakan keinginannya
sendiri. Tentu saja hak tersebut mempunyai batasan, akan tetapi di
bidang geriatri hal tersebut berdasar pada keadaan, apakah lansia
dapat membuat keputusan secara mandiri dan bebas. Dalam etika
ketimuran, seringakali hal ini dibantu (atau menjadi semakin rumit ?)
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oleh pendapat keluarga dekat. Jadi secara hakiki, prinsip otonomi
berupaya untuk melindungi penderita yang fungsional masih kapabel
(sedangkan

non-maleficence

dan

beneficence

lebih

bersifat

melindungi penderita yang inkapabel). Dalam berbagai hal aspek etik
ini seolah-olah memakai prinsip paternalisme, dimana seseorang
menjadi wakil dari orang lain untuk membuat suatu keputusan
(misalnya seorang ayah membuat keputusan bagi anaknya yang belum
dewasa).
2.2.9 Teori Proses Menua
a. Teori – teori biologi
1) Teory genetik dan mutasi ( somatic mutatie theory)
Menurut teori ini menua telah terprogram secara genetik
untuk spesies– spesies tertentu. Menua terjadi sebagai akibat dari
perubahan biokimia yang diprogram oleh molekul – molekul/DNA
dan setiap sel pada saatnya akan mengalami mutasi. Sebagai contoh
yang khas adalah mutasi dari sel – sel kelamin (terjadi penurunan
kemampuan fungsional sel)
2) Pemakaian dan rusak
Kelebihan usaha dan stres menyebabkan sel – sel tubuh lelah
(rusak).
3) Reaksi dari kekebalan sendiri (auto immune theory)
Di dalam proses metabolisme tubuh, suatu saat diproduksi
suatu zat khusus. Ada jaringan tubuh tertentu yang tidak tahan
terhadap zat tersebut sehingga jaringan tubuh menjadi lemah dan
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sakit.
4) Teori “immunology slow virus” (immunology slow virus theory)
Sistem immune menjadi efektif dengan bertambahnya usia dan
masuknya virus kedalam tubuh dapat menyebabkan kerusakan
organ tubuh.
5) Teori stres
Menua terjadi akibat hilangnya sel-sel yang biasa digunakan
tubuh. Regenerasi jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan
lingkungan internal, kelebihan usaha dan stres menyebabkan sel-sel
tubuh lelah terpakai.
6) Teori radikal bebas
Radikal bebas dapat terbentuk dialam bebas, tidak stabilnya
radikal bebas (kelompok atom) mengakibatkan osksidasi oksigen
bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan protein. Radikal bebas
ini dapat menyebabkan sel-sel tidak dapat regenerasi.
7) Teori rantai silang
Sel-sel yang tua atau usang , reaksi kimianya menyebabkan
ikatan yang kuat, khususnya jaringan kolagen. Ikatan ini
menyebabkan kurangnya elastis, kekacauan dan hilangnya fungsi.
8) Teori program
Kemampuan organisme untuk menetapkan jumlah sel yang
membelah setelah sel-sel tersebut mati.
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b. Teori kejiwaan sosial
1) Aktivitas atau kegiatan (activity theory)
Lansia mengalami penurunan jumlah kegiatan yang dapat
dilakukannya. Teori ini menyatakan bahwa lansia yang sukses
adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan sosial.
2) Ukuran optimum (pola hidup) dilanjutkan pada cara hidup dari
lansia. Mempertahankan hubungan antara sistem sosial dan
individu agar tetap stabil dari usia pertengahan ke lanjut usia.
3) Kepribadian berlanjut (continuity theory)
Dasar kepribadian atau tingkah laku tidak berubah pada
lansia. Teori ini merupakan gabungan dari teori diatas. Pada
teori ini menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada
seseorang yang lansia sangat dipengaruhi oleh tipe personality
yang dimiliki.
4) Teori pembebasan (disengagement theory)
Teori ini menyatakan bahwa dengan bertambahnya usia,
seseorang secara berangsur-angsur mulai melepaskan diri dari
kehidupan sosialnya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi
sosial lanjut usia menurun, baik secara kualitas maupun
kuantitas sehingga sering terjadi kehilangan ganda (triple loss),
seperti: Kehilangan peran, Hambatan kontak sosial dan
Berkurangnya kontak komitmen
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c. Faktor Yang Mempengaruhi Ketuaan
Penuaan dapat terjadi secara fisiologis dan patologi. Bila
seseorang mengalami penuaan fisiologis (fisiological aging),
diharapkan mereka dapat tua dalam keadaan sehat. Penuaan ini
sesuai dengan kronologis usia dipengaruhi oleh faktor endogen.
Perubahan ini dimulai dari sel jaringan organ sistem pada
tubuh. Sedangkan faktor lain yang juga berpengaruh pada proses
penuaan adalah faktor eksogen seperti lingkungan, sosial budaya,
dan gaya hidup. Mungkin pula terjadi perubahan degeneratif yang
timbul karena stress yang dialami individu (Pudjiastuti& Utomo,
2003). Yang termasuk faktor lingkungan antara lain pencemaran
lingkungan akibat kendaraan bermotor, pabrik, bahan kimia, bising,
kondisi lingkungan yang tidak bersih, kebiasaan menggunakan obat
dan jamu tanpa kontrol, radiasi sinar matahari, makanan berbahan
kimia, infeksi virus, bakteri dan mikroorganisme lain.
Faktor endogen meliputi genetik, organik dan imunitas.
Faktor organik yang dapat ditemui adalah penurunan hormone
pertumbuha

,penurunan

hormone

testosterone,

peningkatan

prolaktin, penurunan melatonin, perubahan folicel stimulating
hormon dan luteinizing hormone). Menurut Wahyudi Nugroho
(2008), faktor yang mempengaruhi penuaan adalah hereditas
(keturunan), nutrisi/makanan, status kesehatann,
hidup, lingkungan dan stress.

pengalaman
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d. Perubahan Yang Terjadi Pada Lansia
Semakin bertambahnya umur manusia, terjadi proses penuaan
secara degeneratif yang akan berdampak pada perubahanperubahan pada diri manusia, tidak hanya perubahan fisik, tetapi
juga kognitif, perasaan, sosial dan sexual (Azizah dan Lilik M,
2011,).
1) Perubahan Fisik
• Sistem Indra
Sistem

pendengaran;

Prebiakusis

(gangguan

pada

pendengaran) oleh karena hilangnya kemampuan pendengaran pada
telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang
tinggi, suara yang tidak jelas, sulit dimengerti kata-kata, 50%
terjadi pada usia diatas 60 tahun.
• Sistem Intergumen
Pada lansia kulit mengalami atropi, kendur, tidak elastis
kering dan berkerut. Kulit akan kekurangan cairan sehingga
menjadi tipis dan berbercak. Kekeringan kulit disebabkan atropi
glandula sebasea dan glandula sudoritera, timbul pigmen berwarna
coklat pada kulit dikenal dengan liver spot.
• Sistem Muskuloskeletal
Perubahan sistem muskuloskeletal pada lansia: Jaaringan
penghubung (kolagen dan elastin), kartilago, tulang, otot dan sendi.
Kolagen sebagai pendukung utama kulit, tendon, tulang, kartilago
dan jaringan pengikat mengalami perubahan menjadi bentangan
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yang tidak teratur. Kartilago: jaringan kartilago pada persendian
menjadi lunak dan mengalami granulasi, sehingga permukaan sendi
menjadi rata. Kemampuan kartilago untuk regenerasi berkurang
dan

degenerasi

yang

terjadi

cenderung

kearah

progresif,

konsekuensinya kartilago pada persendiaan menjadi rentan
terhadap gesekan. Tulang: berkurangnya kepadatan tulang setelah
diamati adalah bagian dari penuaan fisiologi, sehingga akan
mengakibatkan osteoporosis dan lebih lanjut akan mengakibatkan
nyeri, deformitas dan fraktur. Otot: perubahan struktur otot pada
penuaan sangat bervariasi, penurunan jumlah dan ukuran serabut
otot, peningkatan jaringan penghubung dan jaringan lemak pada
otot mengakibatkan efek negatif. Sendi; pada lansia, jaringan ikat
sekitar sendi seperti tendon, ligament dan fasia mengalami penuaan
elastisitas.
• Sistem kardiovaskuler
Perubahan pada sistem kardiovaskuler pada lansia adalah
massa jantung bertambah, ventrikel kiri mengalami hipertropi
sehingga peregangan jantung berkurang, kondisi ini terjadi karena
perubahan

jaringan

ikat.

Perubahan

ini

disebabkan

oleh

penumpukan lipofusin, klasifikasi SA Node dan jaringan konduksi
berubah menjadi jaringan ikat.
• Sistem respirasi
Pada proses penuaan terjadi perubahan jaringan ikat paru,
kapasitas total paru tetap tetapi volume cadangan paru bertambah
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untuk mengkompensasi kenaikan ruang paru, udara yang mengalir
ke paru berkurang. Perubahan pada otot, kartilago dan sendi torak
mengakibatkan gerakan pernapasan terganggu dan kemampuan
peregangan toraks berkurang.
• Pencernaan dan Metabolisme
Perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan, seperti
penurunan produksi sebagai kemunduran fungsi yang nyata karena
kehilangan gigi, indra pengecap menurun, rasa lapar menurun
(kepekaan rasa lapar menurun), liver (hati) makin mengecil dan
menurunnya tempat penyimpanan, dan berkurangnya aliran darah.
• Sistem perkemihan
Pada sistem perkemihan terjadi perubahan yang signifikan.
Banyak fungsi yang mengalami kemunduran, contohnya laju
filtrasi, ekskresi, dan reabsorpsi oleh ginjal.
• Sistem saraf
Sistem susunan saraf mengalami perubahan anatomi dan
atropi yang progresif pada serabut saraf lansia. Lansia mengalami
penurunan koordinasi dan kemampuan dalam melakukan aktifitas
sehari-hari.
• Sistem reproduksi
Perubahan sistem reproduksi lansia ditandai dengan
menciutnya ovary dan uterus. Terjadi atropi payudara. Pada lakilaki testis masih dapat memproduksi spermatozoa, meskipun
adanya penurunan secara berangsur-angsur.
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2)

Perubahan Kognitif
Memory (Daya ingat, Ingatan), IQ (Intellegent Quotient),

Kemampuan

Belajar

(Comprehension),
Pengambilan

(Learning),

Pemecahan

Keputusan

Kemampuan

Masalah

(Decision

Pemahaman

(Problem

Making),

Solving),

Kebijaksanaan

(Wisdom), Kinerja (Performance), Motivasi
3)

Perubahan mental

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental :
Pertama-tama perubahan fisik, khususnya organ perasa,
Kesehatan umum, Tingkat pendidikan, keturunan (hereditas),
lingkungan, gangguan syaraf panca indera, timbul kebutaan dan
ketulian, gangguan konsep diri akibat kehilangan kehilangan
jabatan, rangkaian dari kehilangan , yaitu kehilangan hubungan
dengan teman dan famili, hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik,
perubahan terhadap gambaran diri.
4)

Perubahan konsep diri.
Agama

atau

kepercayaan

makin

terintegrasi

dalam

kehidupannya. Lansia semakin matang (mature) dalam kehidupan
keagamaan, hal ini terlihat dalam berfikir dan bertindak sehari-hari.
5)

Perubahan Psikososial

1).

Kesepian
Terjadi pada saat pasangan hidup atau teman dekat

meninggal terutama jika lansia mengalami penurunan kesehatan,
seperti menderita penyakit fisik berat, gangguan mobilitas atau
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gangguan sensorik terutama pendengaran.
2). Duka cita (Bereavement)
Meninggalnya pasangan hidup, teman dekat atau bahkan
hewan kesayangan dapat meruntuhkan pertahanan jiwa yang telah
rapuh pada lansia. Hal tersebut dapat memicu terjadi gangguan
fisik dan keshatan.
3).

Depresi
Duka cita yang berlanjut akan menimbulkan perasaan

kosong, lalu diikuti dengan keinginan untuk menangis yang
berlanjut menjadi suatu episode depresi. Depresi juga dapat
disebabkan karena stres lingkungan dan menurunnya kemampuan
adaptasi.
4).

Gangguan cemas
Dibagi dalam beberapa golongan: fobia, panik, gangguan

cemas umum, gangguan stress setelah trauma dan gangguan obsesif
kompulsif, gangguan-gangguan tersebut merupakan kelanjutan dari
dewasa muda dan berhubungan dengan sekunder akibat penyakit
medis, depresi, efek samping obat, atau gejala penghentian
mendadak dari suatu obat.
5).

Parafrenia
Suatu bentuk skizofrenia pada lansia, ditandai dengan

waham (curiga), lansia sering merasa tetangganya mencuri barangbarangnya atau berniat membunuhnya. Biasan ya terjadi pada
lansia yang terisolasi/diisolasi atau menarik diri dari kegiatan
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sosial.
6).

Sindroma Diogenes
Suatu kelainan dimana lansia menunjukkan penampilan

perilaku sangat mengganggu. Rumah atau kamar kotor dan bau
karena lansia bermain-main dengan feses dan urin nya, sering
menumpuk

barang

dengan

tidak

teratur.

Walaupun

telah

dibersihkan, keadaan tersebut dapat terulang kembali.
2.3 Konsep dasar aktivitas
2.3.1 Definisi
Suatu energi atau keadaan bergerak dimana manusia memerlukan
untuk dapat memenuhi kebutuhan hidúp (Tarwoto & Wartonah, 2009)
dimana aktivitas sebagai suatu aksi energi atau keadaan bergerak.
2.3.2 Batasan karakteristik
Menurut Carpenito (2009), batasan karakteristik aktivitas terdiri dari
batasan karakteristik mayor dan batasan karakteristik minor. Mayor (80%100%) yaitu terganggunya kemampuan untuk bergerak secara sengaja
didalam lingkungan (misalnya, mobilitas ditempat tidur, berpindah
tempat, ambulasi), dan keterbatasan rentang gerak (range of motion /
ROM).
1. Minor (50%-80%) yaitu keterbatasan gerak dan keenggangan untuk
bergerak (kelelahan, kelemahan), batasan karakteristik :
1.

Mayor

Selama aktivitas:
a. Klien merasa lemah
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b. Klien merasa pusing
c. Dispneu setelah beraktivitas
Tiga menit setelah aktivitas:
a. Pusing
b. Dispneu
c. Keletihan akibat aktivitas
d. Frekuensi nafas >24 kali/menit dan frekuensi nadi >95 kali/menit
2.

Minor
a. Pucat atau sianosis
b. Konfusi
c. Vertigo
Pengkajian kemampuan aktivitas dilakukan dengan tujuan untuk

menilai kemampuan gerak, duduk, berdiri, bangun dan berpindah tanpa
bantuan. Kategori tingkat kemampuan aktivitas adalah sebagai berikut:
(Potter &Perry, 2005)
Tabel 2.4 tingkat aktivitas
Tingkat akivitas

kategori

Tingkat 0

Mampu merawat diri sendiri secara mandiri.

Tingkat 1

Memerlukan penggunaan alat atau memerlukan bantuan
dan pengawasan orang lain.
Memerlukan bantuan dan pengawasan orang lain /

Tingkat 2

peralatan.
Memerlukan bantuan dan pengawasan orang lain dan

Tingkat 3
Tingkat 4

peralatan atau alat.
Semua tindakan tergantung dan
tidak

dapat

perawatan.

melakukan

atau

berpartisipasi

dalam
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Pengkajian terhadap intoleransi aktivitas meliputi tingkat aktivitas
sehari- hari, tingkat kelelahan, gangguan pergerakan, pemeriksaan fisik
utama pada postur, ekstremitas perubahan seperti nadi, tekanan darah
serta perubahan tanda-tanda vital selama melakukan aktivitas dan
perubahan posisi. Pengkajian terhadap kekuatan otot, juga perlu
diperhatikan, untuk menentukan derajat kekuatan otot atau kemampuan
otot perlu dilakukan pemeriksaan derajat kekuatan otot yang di buat ke
dalam enam derajat (0– 5). Derajat ini menunjukan tingkat kemampuan
otot yang berbeda- beda sebagai berikut (Nikmatur& Saiful, 2012)
2.4 Tabel Derajat kekuatan otot
Skala

2.4

0
1

Kenormalan
kekuatan %
0
10

2

25

3

50

4

75

5

100

Ciriciri
Paralis total
Tidak ada gerakan teraba
/terlihat ada
Gerakan
otot
penuh
menentang
gravitasi
dengan sokongan
Gerakan
normal
menentang gravitasi
Gerakan normal penuh
menentang
gravitasi
dengan
sedikit
pernahanan
Gerakan normal penuh
mennetang
gravitasi
dengan penahanan penuh

Konsep Intoleransi

2.4.1 Definisi
Ketidakmampuan bergerak terlalu banyak untuk menyelesaikan aktivitas
sehari-hari karena tubuh tidak mampu memproduksi energi yang cukup (Nanda,
2015-2017).
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2.4.2 Batasan karakteristik
a. Keletihan setelah beraktivitas
b. Dispnea setelah beraktivitas
c. Ketidaknyamanan setelah melakukan aktivitas
d. Perubahan elektrokardiogram (EKG) (misalnya: aritmia, abnormalitas
konduksi, iskemia).
e. Respons frekuensi jantung abnormal terhadap aktivitas
f.Respons tekanan darah abnormal terhadap aktivitas
2.4.3 Faktor yang berhubungan:
a. Gaya hidup kurang gerak
b. imobilitas
c. ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen.
2.5

Konsep Proses Keperawatan Lansia dengan Gangguan
Sistem Kardiovaskuler : Hipertensi

2.5.1 Pengkajian Keperawatan
Pengkajian merupakan tahap awal dan landasan dalam proses keperawatan,
untuk itu diperlukan kecematan dan ketelitian tentang masalah-masalah klien
sehingga dapat memberikan arah terhadap tindakan keperawatan. Keberhasilan
proses keperawatan sangat bergantung pada tahap ini. Tahap ini terbagi atas :
a. Pengumpulan Data (Anamnesa)
1) Data Demografis
Identitas klien : meliputi nama, jenis kelamin, umur, alamat, agama,
bahasa yang dipakai, status perkawinan, pendidikan, riwayat pekerjaan,
tanggal masuk panti, diagnosa medis.
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2) Keluhan Utama
Pada umumnya keluhan utama pada Lansia dengan Hipertensi adalah
sakit kepala, lemah, tengkuk terasa tegang, episode berkeringat,
kecemasan,

palpitasi

(feokromositoma),

episode

lemah

otot

(aldosteronisme). Untuk memperoleh pengkajian yang lengkap tentang
rasa nyeri klien digunakan :
a) Provoking Incident : apakah ada peristiwa yang menjadi faktor presipitasi
nyeri.
b) Quality of Pain : seperti apa rasa nyeri yang dirasakan atau digambarkan
klien. Apakah seperti terbakar, berdenyut, atau menusuk.
c) Region : radiation, relief. Apakah rasa sakit bisa reda, apakah rasa sakit
menjalar atau menyebar, dan dimana rasa sakit terjadi.
d) Severity (Scale) of Pain : seberapa jauh rasa nyeri yang dirasakan klien,
bisa berdasarkan skala nyeri atau klien menerangkan seberapa jauh rasa
sakit mempengaruhi kemampuan fungsinya.
e) Time : berapa lama nyeri berlangsung, kapan, apakah bertambah buruk
pada malam hari atau siang hari
3) Riwayat Penyakit Sekarang
Pengumpulan data yang dilakukan untuk menentukan sebab dari
hipertensi, yang nantinya membantu dalam membuat rencana tindakan
terhadap klien. Ini bisa berupa keluhan sakit kepala, pusing, tengkuk
terasa tegang, lemas, berkeringat dan kronologi terjadinya penyakit
tersebut sehingga nantinya bisa ditentukan kekuatan yang terjadi dan
dapat menegakan diagnose serta tindakan keperawatan.
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4) Riwayat Penyakit Keluarga
Ada peran genetik pada penyakit Hipertensi, dimana keluarga memiliki
Hipertensi maka kemungkinan untuk mengalami Hipertensi juga semakin
besar genetik.
5) Riwayat Psikososial
Merupakan respons emosi klien terhadap penyakit yang dideritanya dan
peran klien dalam keluarga dan masyarakat serta respon atau
pengaruhnya dalam kehidupan sehari- harinya baik dalam keluarga
ataupun dalam masyarakat.
b. Pola-Pola Fungsi Kesehatan
1) Aktivitas/ istirahat
Gejala : Kelemahan, Letih, Napas pendek, Gaya hidup monoton.
Tanda : Frekuensi jantung meningkat, perubahan irama jantung, takipnea.
2) Sirkulasi
Gejala : Riwayat hipertensi, aterosklerosis, penyakit jantung koroner/
katup, penyakit serebrovaskuler.
Tanda : Kenaikan TD, Nadi : denyutan jelas, Frekuensi/ irama :
takikardia, berbagi disritmia, Bunyi jantung : murmur, Distensi vena
jugularis, Ekstremitas Perubahan warna kulit, suhu dingin (vasokontriksi
perifer), pengisian kapiler mungkin lambat.
3) Integritas ego
Gelaja : Faktor-faktor stress akut/kronis misal finansial, pekerjaan,
ketidakmampuan,

faktor-faktor

hubungan

sosial,

keputusan

dan

ketidakberdayaan. Ancaman pada konsep diri, citra tubuh, identitas diri
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misal ketergantungan pada orang lain, dan perubahan bentuk anggota
tubuh.
4) Makanan / cairan
Gejala : Ketidakmampuan untuk menghasilkan atau mengonsumsi
makanan atau cairan adekuat : mual, anoreksia, dan kesulitan untuk
mengunyah.
Tanda : Penurunan berat badan, dan membrane mukosa kering.
5) Hygiene
Gejala : Berbagai kesulitan untuk melaksanakan aktivitas perawatan
pribadi secara mandiri, ketergantungan pada orang lain.
6) Neurosensory
Gejala : Keluhan pusing / pening, sakit kepala, kebas, kelemahan pada
suatu sisi tubuh, gangguan penglihatan (penglihatan kabur, diplopia).
Tanda : Perubahan orientasi, pola nafas, isi bicara, afek, proses pikir atau
memori (ingatan), respon motorik : penurunan kekuatan genggaman,
perubahan retinal optik.
7) Nyeri/kenyamanan
Gejala : Nyeri hilang timbul pada kepala terutama daerah oksipital.
8) Keamanan
Gejala : Gangguan koordinasi, cara jalan.
Tanda : Episode paresthesia unilateral transien.
9) Interaksi sosial
Gejala : Kerusakan interaksi dengan keluarga / orang lain, perubahan
peran, isolasi.
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2.5.2 Diagnosa Keperawatan
Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respons
klien terhadap masalah
Menurut Nurarif & Kusuma (2015) dan Tim pokja SDKI PPNI (2017)
a.

Intoleransi aktifitas b.d kelemahan

Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan toleransi
aktivitas meningkat
Kriteria hasil : toleransi aktivitas (L.05047)
1)

Pasien mampu melakukan aktivitas sehari-hari

2)

Pasien mampu berpindah tanpa bantuan

3)

pasien mengatakan keluhan lemah berkurang

Rencana tindakan : (Manajemen energi I.050178)
1)

Monitor kelelahan fisik dan emosional

2)

Monitor pola dan jam tidur

3)

Sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus (mis: cahaya,
suara, kunjungan)

4)

Berikan aktifitas distraksi yang menenangkan

5)

Anjurkan tirah baring

6)

Anjurkan melakukan aktifitas secara bertahap

7)

Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara

8)

meningkatkan asupan makanan

b.

Nyeri Kronis b.d gangguan fungsi metabolik

Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tingkat nyeri
menurun
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Kriteria hasil : Tingkat nyeri ( L.08066)
1)

Pasien mengatakan nyeri berkurang dari skala 7 menjadi 2

2)

Pasien menunjukan ekspresi wajah tenang

3)

Pasien dapat beristirahat dengan nyaman

Rencana tindakan : (Manajemen nyeri I.08238)
1)

Identifikasi lokasi, karakteristik nyeri, durasi, frekuensi, intensitas nyeri

2)

Identifikasi skala nyeri

3)

Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri

4)

Berikan terapi non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis:
akupuntur,terapi

musik

hopnosis,

biofeedback,

teknik

imajinasi

terbimbing,kompres hangat/dingin)
5)

Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis: suhu ruangan,
pencahayaan,kebisingan)

6)

Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri

7)

Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi nyeri

8)

Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

c.

Defisit pengetahuan b.d kurang terpapar imformasi Tujuan
setelah

:

dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tingkat

pengetahuan meningkat
Kriteria Hasil : Tingkat pengetahuan (L.12111)
1)

Pasien melakukan sesuai anjuran

2)

Pasien tampak mampu menjelaskan kembali materi yang disampaikan

3)

Pasien mengajukan pertanyaan

Rencana Tindakan : Edukasi kesehatan ( I.12383)
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1)

Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi

2)

identifikasi factor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan
motivasi perilaku hidup bersih dan sehat

3)

sediakan materi dan media pendidikan kesehatan

4)

jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan

5)

berikan kesempatan untuk bertanya

6)

jelaskan factor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan

7)

ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat

8)

ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup
bersih dan sehat afterload

d. Risiko perfusi serebral tidak efektif b.d hipertensi
Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan perfusi serebral
meningkat
Kriteria Hasil : Perfusi Serebral (L.02014)
1) Tekanan intra kranial menurun
2) Sakit kepala menurun
3) Gelisah menurun
4) Nilai rata-rata tekanan darah meningkat
5) Kesadaran meningkat
Rencana Tindakan : Pemantauan Tanda Vital (1.02060)
1) Monitor tekanan darah
2) Monitor nadi (frekuensi, kekuatan, irama)
3) Monitor pernapasan (frekuensi, kedalaman)
4) Monitor suhu tubuh
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5) Monitor oksimetri nadi
6) Monitor tekanan nadi (selisih TDS dan TDD)
7) Identifikasi penyebab perubahan tanda vital
8) Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien
9) Dokumentasikan hasil pemantauan
10) Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan
11) Informasikan hasil pemantauan, jika perlu
2.5.3 Intervensi Keperawatan
Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat
didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran (outcome)
yang diharapkan. Sedangkan tindakan keperawatan adalah perilaku atau aktivitas
spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi
keperawatan. Tindakan pada intervensi keperawatan terdiri atas observasi, terapeutik,
edukasi dan kolaborasi (PPNI, 2018)

2.4 Tabel Intervensi Keperawatan
Diagnose Keperawatan

Kode

D. 0056

Diagnosis

SLKI

Kode

Intoleransi Aktivitas
L.0510178

L.01004
L.09088
L.02008

SIKI

Luaran

Setelah dilakukan kunjungan sebanyak tiga kali
selama 45-60 menit
Luaran Utama
1. Toleransi aktivitas
1. Frekuensi nadi
2. Saturasi oksigen
3. Kemudahan dalam melakukan
aktivitas seahari-hari
4. Jarak berjalan
5. Keluhan lelah
6.
Kekuatan tubuh
bagian atas
7. Kekuatan tubuh bagian bawah
8. Toleransi dalam menaiki
tangga
Luaran Tambahan
9. Pola nafas
10. Status koping keluarga
11. Curah jantung

Kode

I.09265

Intervensi

47

Interensi Utama
Managemen Energi
Observasi.
a) Identifikasi gangguan fungsi tubuh
yang mengakibatkan kelelahan
b) Monitor
kelelahan fisik dan
emosional
c) Monitor pola dan jam tidur
d) Monitor lokasi dan ketidakyamanan
selama melakukan aktivitas
Terapeutik
e) Sediakan lingkungan nyaman dan
rendah stimulus (mis. Cahaya, suara,
kunjungan)
f) Lakukan gerkan alatihan rentang
gerak pasif dan/atau aktif
g) Berikan aktivitas distraksi yang
menenangkan
h) Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur,
jika tidak adapat berpindah atau
berjalan
Edukasi
i) Anjurkan tirah baring
j) Anjurkan melakukan aktivitas secara
bertahap
k) Anjurkan menhubungi perawat jika

D. 0077

Nyeri kronis

L.08066

L.06063
L.05045
L.08064

Setelah dilakukan kunjungan sebanyak tiga kali
selama 45-60 menit
Luaran Utama
1. Tingkat nyeri
a) Keluhan nyeri dari meningkat menjadi
menurun
b) Meringis dari meningkat menjadi menurun
c) Kesulitan tidur dari meningkat menjadi
menurun
d) Gelisah dari meningkat menjadi menurun
e) Frekuensi nadi dari memburuk menjadi
membaik
f) Tekanan darah dari memburuk menjadi
membaik
g) Nafsu makan dari memburuk menjadi
membaik
h) Pola Tidur dari memburuk menjadi
membaik
Luaran Tambahan
1. Kontrol nyeri
2. Pola tidur
3. Status kenyamanan

I.08238

48

tanda
gejala
kelelahantidak
berkurang
l) Ajarkan strategi koping untuk
mengurangi kelelahan
Kolaborasi
m) Kolaborasi dengan ahli gizi tentang
cara meiningkatkan asuhan makan
Intervensi Utama
1. Manajemen nyeri
Obesrvasi
a) Identifikasi lokasi, karekteristik,
durasi, frekuensi, intensitas nyeri
b) Identifikasi skala nyeri
c) Identifikasi faktor yang memperberat
dan memperingan nyeri
d) Identifikasi
pengetahuan
dan
keyakinan tentang nyeri
e) Identifikasi pengaruh nyeri pada
kualitas hidup
Terapeutik
a) Berikan teknik nonfarmakologis
untuk mengurangi rasa nyeri
b) Kontrol
lingkungan
yang
memperberat rasa nyeri
c) Fasilitasi istirahat dan tidur
d) Pertimbangkan jenis dan sumber
nyeri dalam pemilihan strategi
meredakan nyeri
Edukasi
a) Jelaskan penyebab, periode, dan
pemicu nyeri
b) Jelaskan strategi meredakan nyeri
c) Anjurkan memonitor nyeri secara
mandiri

I.12391
I.12444
I.108237
I.08242
D.0111

Defisit
pengetahuan
tentang hipertensi
L.12111

Setelah dilakukan kunjungan sebanyak tiga kali
selama 45-60 menit
Luaran Utama
1. Tingkat pengetahuan
a) Perilaku sesuai anjuran verbalisasi minat
dalam belajar dari menurun menjadi
meningkat
b) Kemampuan menjelaskan pengetahuan
tentang suatu topik dari menurun menjadi
meningkat
c) Perilaku sesuai dengan pengetahuan dari
menurun menjadi meningkat
d) Pertanyaan tentang masalah yang dihadapi
dari meningkat menjadi menurun
e) Persepsi yang kleiru terhadap masalah dari
mrningkat menjadi menurun
Luaran Tambahan
1. Motivasi
2. Proses informasi
3. Tingkat pengetahuan

Intervensi Utama
1. Edukasi kesehatan
Obesrvasi
a) Identifikasi
kesiapan
dan
kemampuan menerima informasi
b) Identifikasi faktor-faktor yang dapat
meningkatkan dan menurunkan
motivasi perilaku hidup bersih dan
sehat
Terapeutik
a) Sediakan
materi
dan
media
pendidikan kesehatan
b) Jadwalkan pendidikan kesehatan
sesuai kesepakatan
c) Berikan kesempatan untuk bertanya
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.
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L.09080
L.10100
L.12111

I.12383

d) Anjurkan menggunakan analgetik
secara tepat
e) Anjurkan teknik nonfarmakologis
untuk mengurangi rasa nyeri
Intervensi Pendukung
1. Edukasi manajemen nyeri
2. Edukasi proses penyakit
3. Manajemen kenyamanan lingkungan
4. Pemantauan nyeri

I.12360
I.12415
I.12470

Intervensi Pendukung
1. Bimbingan sistem kesehatan
2. Edukasi pengukuran tekanan darah
3. Promosi
kesiapan
penerimaan
informasi
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2.5.4 Implementasi Keperawatan
Implementasi adalah proses keperawatan dengan melaksanakan berbagai
strategis keperawatan (tindakan keperawatan) yaitu telah direncanakan (Aziz,
2013).
Tujuan dari pelaksanaan adalah membantu klien dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan yang mencakup peningkatan kesehatan pencegahan
penyakit. Pemulihan kesehatan dan mempasilitas koping perencanaan tindakan
keperawatan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Jika klien mempunyai
keinginan untuk berpatisipasi dalam pelaksanaan tindakan keperawatan selama
tahap pelaksanaan perawat terus melakukan pengumpulan data dan memilih
tindakan perawatan yang paling sesuai dengan kebutuhan klien tindakan.
2.5.5 Evaluasi Keperawatan
Evaluasi adalah tahap terakhir proses keperawatan dengan cara menilai
sejauh mana tujuan diri rencana keperawatan tercapai atau tidak (Aziz, 2013).
Tujuan evaluasi adalah untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai tujuan.
Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengadakan hubungan dengan klien
berdasarkan respon klien terhadap tindakan keperawatan yang diberikan sehingga
perawat dapat mengambil keputusan:
1) Mengakhiri tindakan keperawatan (klien telah mencapai tujuan yang
ditetapkan).
2) Memodifikasi rencana tindakan keperawatan (klien memerlukan waktu yang
lebih lama untuk mencapai tujuan) (Aziz, 2013).

BAB 3
TINJAUAN KASUS
Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan asuhan
keperawatan pada lansia dengan Hipertensi, maka penulis menyajikan suatu kasus
yang penulis mulai tanggal sampai dengan data pengkajian pada tanggal 22
Februari – 24 Februari 2021. Anamnesa di peroleh dari klien dan keluarga.
3.1 Pengkajian
Hari/ Tgl

: Senin, 22 Februari 2021

Jam

: 10.00 WIB

Nama Mahasiswa

: Risky Purnama Aji

1. Identitas
a. Nama

: Tn. S

b. Tempat /tgl lahir

: Malang, 06 Oktober 1960

c. Jenis Kelamin

: Laki-laki

d. Status Perkawinan : Duda
e. Agama

: Islam

f. Suku

: Jawa

g. Struktur keluarga

:
Tabel 3.1 Struktur Keluarga

No. Nama

Umur

Jenis
kelamin

Hub. Dg
klien

Pekerjaan

1.

Tn. S

61 th

Laki-laki

Petani

2.

Sdr.

25 th

Perempuan

Kepala
keluarga
Anak
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Swasta

Ket.
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2. Riwayat Pekerjaan dan Status Ekonomi
a.

Pekerjaan saat ini

: Tidak Bekerja

b.

Pekerjaan sebelumnya

c.

Sumber pendapatan

d.

Kecukupan pendapatan : Cukup

: Petani
: dapat uang bulanan dari anaknya

3. Lingkungan tempat tinggal
a. Kebersihan dan kerapihan ruangan : lantai bersih dan rapih karena
disapu setiap hari
b.

Penerangan: Baik menggunakan listrik, dan semua
ruangan mendapatkan penerangan

c. Sirkulasi udara : baik dan ada jendela disetiap ruangan
d. Keadaan kamar mandi dan WC : bersih dan tidak licin
e. Pembuangan air kotor : Tersedia dibelakang rumah
f. Sumber air minum : Air minum dimasak dengan baik
g. pembuangan sampah : Tempat pembuangan berada disamping rumah
seperti lubang sampah
h. sumber pencemaran : Tidak ada
i. Privasi : Tn.S memiliki privasi baik
j. Risiko injuri : Di depan rumah tedapat jalan yang menurun dan terlalu
curam
4. Riwayat Kesehatan
a. Status Kesehatan saat ini
1) Keluhan utama dalam 1 tahun terakhir : klien mengalami hipertensi.

Klien mengatakan sering Sakit kepala sampai tengkuk belakang jika
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kelelahan
2) Gejala yang dirasakan : Klien mengatakan sakit kepala pada tengkuk

dan merasa lemas, lelah dan sulit tidur
3) Faktor pencetus :
4) Timbulnya keluhan : (

) Mendadak ( ) Bertahap

5) Upaya mengatasi : membiarkan nyeri hilang dengan sendiri nya
6) Pergi ke RS/Klinik pengobatan/dokter praktek/bidan/perawat : Iya
7) Mengkomsumsi obat-obatan sendiri ?, obat tradisional ? : Iya minum

jamu herbal
b. Riwayat Kesehatan Masa Lalu
1) Penyakit yang pernah diderita : tidak ada
2) Riwayat alergi ( obat, makanan, binatang, debu dll ): Tidak Ada
3) Riwayat kecelakaan : Tidak Ada
4) Riwayat pernah dirawat di RS : Tidak Ada
5) Riwayat pemakaian obat : Tidak Ada

c. Riwayat penyakit keluarga : keluarga Tn. S tidak memiliki riwayat
penyakit menular
d. Genogram :

Gambar 3.1 Genogram Tn.S
Keterangan

:
: klien
: perempuan

: tinggal serumah

: laki-laki
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1. Pola Fungsional
Tabel 3.2 Fungsional
No.
a.

Pola kesehatan
Persepsi dan pola
manajemen kesehatan

b.

Pola makan/nutrisi

Pasien makan 3x1hari dengan gizi seimbang,
frekuensi 1 porsi habis, pasien tidak memiliki alergi
terhadap makanan, minum +/- 8 gelas/hari, frekuensi
minum +/-2000ml/hari

c.

Pola eliminasi

d.

Pola aktivitas

e.

Pola istirahat tidur

BAK : +/- 5x/hari, warna kencing kuning cerah, bau
khas kencing
BAB : 2x/hari lancar, padat dengan bau khas,
berwarna kecoklatan
Pasien membersihkan kamar dan beribadah kemasjid
setiap hari
Frekuensi pola tidur
Tidur siang 3 jam/hari,
Malam ± 5 jam/hari
Tidur tidak nyaman

f.

Pola kognitif

g.

Pola
hygiene

h.

Pola keyakinan

personal

Pasien tampak kurang baik, karena klien tidak tahu
makanan yang harus di hindari

Penglihatan pasien mengalami
pendengaran yang kurang tajam
Mandi 2x perhari, pakai
sabun, mandi pagi dan sore
secara mandiri

kabur,

dengan

Pasien tetap menjalankan sholat karena dengan sholat
dan tetap dekat dengan Allah maka pasien yakin akan
jika dia selalu sehat

2. Pemeriksaan Fisik
a.

Keadaan umum : Lemah

b.

TTV:

TD

: 170/100 mmHg

Nadi

: 90x/mnt

RR

: 20x/mnt

c. BB/TB

: 61 kg / 159 cm

d. Kepala

: Bentuk simetris

Rambut

: kulit kepala tidak ada lesi dan tidak ada benjolan, Rambut

beruban.
Mata

: Bentuk mata simetris, konjungtiva tidak anemis, pupil
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isokor, sclera tidak ikterik, ketajaman pengelihatan baik
Telinga : Bentuk hidung simetris, tidak ada benjolan, tidak ada
pernapasan cuping hidung. Bentuk leher simetris, tidak ada serum dan
ketajaman pendengaran baik.
Mulut, gigi dan bibir : mukosa bibir lembab, tidak ada lesi, tidak ada
karies pada gigi
e. Dada :
Tabel 3.3 Pemeriksaan Thorax, Cardiovaskuler dan Abdomen
Pemeriksaan
Palpasi

f. Thorak
Tidak
ada
benjolan, tidak
terdapat nyeri
tekan,
fokal
fremitus simetris
bilateral

g. Cardiovascular
Denyutan aorta teraba,
terdapat nyeri tekan,
letak ictus cordis teraba
di ICS mid clavicula line
sinista.

Perkusi

Terdengar sonor
diseluruh lapang
paru.

Auskultasi

Tidak ada bunyi
nafas tambahan

Inspeksi

Bentuk
dada
normal
chest,
pergerakan dada
simetris,
Dipsnea
(-),
tidak
ada
penggunaan alat
bantu otot nafas

Batas jantung atas di ICS
2, batas jantung kiri
bawah di ICS 5 suara
pekak.
bunyi jantung di ICS IV
line sternalis sinistra
tidak terdengar bunyi
jantung tambahan.
Pulsasi ictus cordis tidak
nampak, warna kulit
sawo matang, tidak ada
lesi, tidak ada massa.

i. Kulit

Bising
12x/mnt

usus

Bentuk
abdomen flat,
tidak ada massa,
tidak ada lesi,
tidak
ada
bayangan vena
abdomen.

: Warna kulit sawo matang, turgor < 2 dtk, tidak ada lesi, integritas

kulit utuh, akral hangat.
j.

h. Abdomen
Tidak ada masa,
tidak
ada
pembesaran
hepar, tidak ada
pembesaran
limpa, ada nyeri
tekan, tidak ada
asites.
Terdengar suara
tympani.

Muskuloskeletal
Rentang Gerak : gerak terbatas
1) Ekstremitas bawah :
Edema Kaki : iya tampak ada edema
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Gaya Berjalan : Tidak normal, klien berjalan pincang dan pegangan ke benda
sekitar.

3. Pengkajian Khusus
a. Fungsi kognitif SPMSQ : kerusakan intelektual sedang
Tabel 3.4 Pengkajian Kognitif (SPMSQ)
Skor
+

-

Pertanyaan

Jawaban

1.

Tanggal berapa hari ini?

Lupa

2.

Hari apa sekarang?

Sabtu

3.

Apa nama tempat ini?

Ngadirejo

4.

Dimana alamat rumah anda?

Ngadirejo

5.

Berapa umur anda?

Lupa

6.

Kapan anda lahir?

Lupa

7.

Siapa presiden Indonesia saat ini?

Pak Jokowi

8.

Siapa presiden sebelumnya?

Pak Jokowi

9.

Siapa nama ibu anda?

Siti

10.

Kurang 3 dari 20 dan tetap

17, 14,11, 8, 5

No.

pengurangan 3 dari setiap angka
baru, semua secara menurun
Jumlah

Salah : 3

kesalahan total

Benar : 7

Hasil interpretasi :
Kesalahan 0-2 = fungsi intelektual utuh
Kesalahan 3-4 = kerusakan intelektual ringan
Kesalahan 5-7 = kerusakan intelektual sedang
Kesalahan 8-10 = kerusakan inelektual berat
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b. Status fungsional (Katzl Indeks ) : klien mandiri
Tabel 3.5 Pengkajian Katz Indeks
No.

Fungsi

Skor

Keterangan

1.

Mengontrol BAB

0

Inkontinensia

1

Kadang-kadang inkontinensia

2

Inkontinensia teratur

0

Inkontinensia

1

Kadang-kadang inkontinensia

2

Inkotinensia teratur

2.

3.

4.

5.

6.

Mengontrol BAK

K.1

2

2

Membersihkan diri
(lap muka, sikat
gigi, sisir rambut)

0

Butuh pertolongan oral

1

Mandiri

Toileting

0

Tergantungan pertolongan oral

1

2

Perlu pertolongan pada beberapa
aktivitas, tetapi beberapa aktivitas
masih dapat dikerjakan sendiri
Mandiri

0

Tidak mampu

1

Butuh pertolongan
penuh

2

Bantuan minimal

3

Mandiri

0

Tidak mampu

1

Perlu pertolongan
duduk

2

Bantuan minimal 2 orang

3
0
1
2
3
0
1
2
0
1
0

Mandiri
Tidak mampu
Menggunakan kursi roda
Berjalan dibantu oral
Mandiri
Tergantung pertolongan oral
Sebagian dibantu
Mandiri
Tergantung pertolongan oral
Mandiri
Tergantung pertolongan
orang lain

3

1

Mandiri

1
20

Makan

Berpindah
kursi ke
tidur

7.

Berjalan

8.

Berpakaian

9

Mandi

10.

Mandi

Total

dari
tempat

1

2

orang lain

3

untuk dapat

3

2
1
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Nilai Status Fungsional : 20 : Mandiri
12-19: Ketergantungan ringan
9-11 : Ketergantungan sedang
5-8 : Ketergantungan berat
0-4 : Ketergantungan total

c. APGAR Keluarga : keluarga peduli dengan klien
Tabel 3.6 Pengkajian APGAR Keluarga
No.
1.

Uraian
Saya puas bahwa saya dapat kembali pada
keluarga saya untuk membantu pada waktu
sesuatu menyusahkan saya
2.
Saya puas dengan cara keluarga saya
membicarakan sesuatu dengan saya dan
mengungkapkan masalah dengan saya
3.
Saya puas bahwa keluarga saya menerima
dan mendukung keinginan saya untuk
melakukan aktivitas atau kegiatan baru
4.
Saya puas dengan cara keluarga saya
mengekspresikan afek dan berespon terhadap
emosi-emosi saya seperti marah, sedih, atau
mencintai
5.
Saya puas dentgan cara teman-teman saya
dan saya menyediakan waktu untuk bersamasama
Keterangan :
Selalu : 2
Kadang-kadang : 1
Hampir tidak pernah : 0

Fungsi
Adaption

Skor
1

Partnership

1

Growth

2

Affection

2

Resolve

2

Total

8
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d. Skala Depresi : depresi ringan
Tabel 3.7 Pengkajian Skala Depresi
No.

Keadaan yang dirasakan selama seminggu terakhir

Nilai Respon
Ya

1.
2.

Apakah anda sebenarnya puas dengan kehidupan anda?
Apakah anda telah meninggalkan banyak kegiatan dan
minat atau kesenangan anda?
3.
Apakah anda merasa kehidupan anda kosong?
4.
Apakah anda sering merasa bosan?
5.
Apakah anda masih memiliki semangat hidup?
6.
Apakah anda takut bahwa sesuatu yang buruk akan
terjadi pada anda?
7.
Apakah anda merasa bahagia untuk sebagian besar
hidup anda?
8.
Apakah anda sering merasa tidak berdaya?
9.
Apakah anda lebih suka tinggal dirumah, daripada
pergi keluar untuk mengerjakan sesuatu yang baru?
10.
Apakah anda merasa mempunyai banyak masalah
dengan daya ingat anda dibanding kebanyakan orang?
11.
Apakah anda pikir bahwa hidup anda sekarang ini
menyenangkan?
12.
Apakah anda merasa tidak berharga?
13.
Apakah anda merasa penuh semangat?
14.
Apakah anda merasa keadaan anda tidak ada harapan?
15.
Apakah anda pikir bahwa oranglain lebih baik
keadaannya daripada anda?
SKOR
Interpretasi hasil :
1. Skor 10-15 = depresi berat
2. Skor 6-9
= depresi sedang
3. Skor 0-5
= depresi ringan

Tidak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
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3.2 Analisa Data
Nama Pasien

: Tn. S

Umur

: 61 Tahun

No. Register

:-

Tabel 3.9 Analisa Data Pada Ny. S Dengan Diagnos Medis Hipertensi Di Desa Ngadirejo
Data
DS :
Klien mengatakan nyeri kepala
Klien merasa tertekan ketika nyeri
datang
P : nyeri karena Hipertensi
Q : tertimpa benda berat
R : kepala sampai tengkuk
belakang
S: skala 3
T : hilang timbul
DO :
Wajah grimace (+)
Klien tampak gelisah
Klien kesulitan tidur
Klien
bersikap
protektif,
menghindari nyeri dengan memegang
tengkuk lehernya
DS :
Klien mengatakan sering pusing
Klien mengatakan badannya terasa
lemah
Klien mengatakan sering dibantu
oleh keluarga
DO :
- Keadaan umum: lemah
- TTV:
TD : 170/ 100 mmHg
N : 90 x/menit
R : 20x/menit
- Postur klien ketika berjalan mebungkuk.
- Kelelahan setelah beraktivitas

Etologi
Hipertensi

Masalah
Nyeri Kronis

Kerusakan vaskuler
pembuluh darah
Peningkatan Tahanan
Pembuluh darah Otak
Sirkulasi serebral
terganggu
Tekanan
intrakranial
meningkat
Nyeri Kronis
Hipertensi

Intoleransi
Aktivitas

Tekanan pembuluh darah
perifer meningkat
Sirkulasi sistemik
menurun
Ketidakseimbangan
suplai O2 & kebutuhan
jaringan
Metabolisme menurun
Energi menurun
Kelemahan umum
Intoleransi aktivitas

DS :
- Klien mengatakan tidak mengerti tentang
penyakitnya dan makanan apa saja yang
harus dihindari.
DO :
- Perilaku klien dan keluarga tidak sesuai
anjuran
- Klien dan keluarga menunjukkan presepsi
yang keliru terhadap masalah
- Klien bertanya tentang makanan apa saja
yang harus dia hindari.

Hipertensi
Perubahan status
kesehatan
Kurangnya informasi
tentang Penyakit yang
diderita
Keterbatasan kognitif
Defisit pengetahuan

Defisit
pengetahuan
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3.3

Diagnosa Keperawatan

Nama Pasien

: Tn. S

Umur

: 61 Tahun

No. Register

:-

Tabel 3.10 Diagnosa Keperawatan Pada Ny. S Dengan Diagnos Medis Hipertensi Di
Desa Ngadirejo

1.

TGL.
MUNCUL
22-02-2021

DIAGNOSA
KEPERAWATAN
Nyeri kronis berhubungan
dengan gangguan fungsi
metabolik dibuktikan dengan
mengeluh nyeri

TGL.
TERATASI
24-02-2021

2.

22-02-2021

Intoleransi Aktivitas
berhubungan dengan kelemahan
fisik dibuktikan dengan merasa
lelah

24-02-2021

3.

22-02-2021

Defisit pengetahuan
berhubungan dengan kurang
terpapar informasi dibuktikan
dengan menunjukkan perilaku
yang tidak sesuai anjuran

24-02-2021

NO.

TT

3.4 Intervensi
Nama Pasien

: Tn. S

Umur

: 61 Tahun

No. Register

:-

Tabel 3.11 Intervensi Pada Ny. S Dengan Diagnos Medis Hipertensi di Desa Ngadirejo
TGL.
22-02-2021

NO.
1.

DIAGNOSA
KEPERAWATA
N
Nyeri kronis
berhubungan
dengan gangguan
fungsi metabolik
dibuktikan dengan
mengeluh nyeri

SIKI

Setelah dilakukan perawatan 3x24 jam
diharapkan nyeri berkurang.
Luaran Utama
1. Tingkat Nyeri
1) Kemampuan menuntaskan aktivitas
meningkat.
2) Keluhan nyeri menurun.
3) Ekspresi meringis atau grimace
berubah menjadi tidak grimace.
4) Skala nyeri menurun dari 5 menjadi
3.
Luaran Tambahan
1. Kontrol Gejala
2. Kontrol Nyeri

Interensi Utama
Manajemen Nyeri
Observasi
1. Identifiksi lokasi, karakteristik,durasi, frekuensi,
kualitas, intensitas nyeri.
2. Ientifiksi skala nyeri.
3. Identifikasi respon nyeri non verbal.
4. Identifiksi yang memperberat dan memperingan
nyeri.
5. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang
nyeri.
Terapeutik
6. Berikan
teknik
nonfarmakologis
unrtuk
mengurangi ras nyeri (mis. TENS, hipnosis,
akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat,
aromaterpi, teknik imajinasi terbimbing, kompres,
hangat/dingin, terapi bermain dan relaksasi napas
dalam.
7. Kontrol lingkungan yang memperberat nyeri (mis.
Suhu ruangan,pencahyaan, kebisingan).
8. Fasilitasi istirahat dan tidur.

TT
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SLKI

22-02-2021

2.

Intoleransi aktivitas
berhubungan
kelemahan
dibuktikan dengan
merasa lelah
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Setelah dilakukan perawatan 3x24 jam
diharapkan klien dapat melakukan aktivitas
bertahap secara mandiri, dengan kriteria
hasil :
Luaran Utama
1. Toleransi aktivitas
12. Frekuensi nadi
13. Saturasi oksigen
14. Kemudahan dalam melakukan
aktivitas sehari-hari
15. Jarak berjalan
16. Keluhan lelah
17.
Kekuatan
tubuh bagian atas
18. Kekuatan tubuh bagian bawah
19. Toleransi dalam menaiki
tangga
Luaran Tambahan
1. Pola nafas

9. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam
pemilihan strategi meredakan nyeri.
Edukasi
10. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri.
11. Jelaskan strategi meredakan nyeri.
12. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri.
13. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat.
14. Anjurkan
teknik
nonfamakologis
untuk
mengurangi rasa nyeri.
Kolaborasi
15. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu.
Intervensi Tambahan
1. Perawatan Kenyamanan
2. Terapi Relaksasi
Interensi Utama
Managemen Energi
Observasi.
1. Identifikasi
gangguan fungsi tubuh yang
mengakibatkan kelelahan
2. Monitor kelelahan fisik dan emosional
3. Monitor pola tidur
4. Monitor lokasi dan ketidakyamanan selama
melakukan aktivitas
Terapeutik
5. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus
(mis. Cahaya, suara, kunjungan)
6. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan
Edukasi
7. Anjurkan tirah baring
8. Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap
9. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi
kelelahan
Kolaborasi
10. Kolaborasi dengan ahli gizi Cara meiningkatkan

2. Status koping keluarga
3. Curah jantung
22-02-2021

3.

Defisit
pengetahuan
berhubungan
dengan
kurang
terpapar informasi
dibuktikan dengan
menunjukkan
perilaku yang tidak
sesuai anjuran

Setelah dilakukan perawatan 2x24 jam
diharapkan pengetahuan meningkat dengan
Kriteria Hasil :
Luaran Utama
1. Tingkat Pengetahuan
1) Perilaku yang diajarkan sudah
sesuai anjuran.
2) Kemampuan
menjelaskan
pengetahuan tentang Hipertensi
meningkat.
3) Perilaku sudah sesuai dengan
pengetahuan yang telah diajarkan.
Luaran Tambahan
1. Memori
2. Motivasi

asuhan makan
Interensi Utama
Edukasi Kesehatan
Observasi
1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima
informasi.
2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan
dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih
dan sehat.
Terapeutik
3. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan.
4. Jadwalkan
pendidikan
kesehatan
sesuai
kesepakatan.
5. Berikan kesempatan untuk bertanya.
Edukasi
6. Jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi
kesehatan.
7. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk
meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Intervensi Tambahan
1. Bimbingan Sistem Kesehatan.
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3.5

Implementasi
Nama Pasien

: Tn. S

Umur

: 61 Tahun

No. Register

:-

Tabel 3.12 Intervensi Pada Ny. S Dengan Diagnos Medis Hipertensi Di Desa
Ngadirejo
NO

TGL./JAM

1.

22-02-2021
08.00 WIB

2.

NO.
DX.
KEP
1

TINDAKAN

1.

08.05WIB

2.

08.10 WIB

3.

08.10 WIB

4.

08.15 WIB

5.

08.30 WIB

6.

08.45 WIB

7.

09.00 WIB

8.

09.15 WIB

09.25 WIB
09.28 WIB
09.35 WIB

09.40 WIB
09.55 WIB

2

TT

Membina hubungan saling percaya pada klien dan
keluarga.
Menanyakan nyeri yang dirasakan klien termasuk
lokasi, karakteristik, durasi frekuensi dan kualitas nyeri.
Respon : klien menjawab pertanyaan yang diberikan.
Melihat reaksi nonverbal klien terhadap nyeri.
Respon : klien memberikan reaksi.
Mengidentifikas hal-hal yang memperberat dan
memperngan nyeri.
Respon : klien menjawab pertanyaan yang diberikan
Mengkaji tingkat pengetahuan klien dan keluarga
tentang nyeri.
Respon : klien menjawab pertanyaan yang diberikan
Memberikan terapi nonfarmakologis untuk mengurangi
rasa nyeri.
Respon : klien mmeperhatikan penjelasan yang
diberikan.
Memberi tahu tentang nyeri dan faktor penudukungnya
apa saja.
Respon : klien mmeperhatikan penjelasan yang
diberikan.
Mengobservasi nyeri yang dirasakan klien.
P : Nyeri karena Hipertensi
Q : seperti terimpa benda berat
R : kepala sampai tengkuk belakang
S:3
T : Hilang timbul.

1. Menjelaskan kontrak waktu dan tujuan pertemuan.
Respon : Klien dan keluarga memperhatikan dan
menyetujui kontrak.
2. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang
mengakibatkan kelelalahan
3. Mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan dan
memberikan informasi mengenai pemulihan.
4. Mengkaji pengetahuan pasien dan keluarga tentang
Intoleransi Aktivitas.
Respon : klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan
yang diberikan.
5. Mengajarkan teknik penghematan energi
Respon : klien dan keluarga memperhatikan penejelasan
yang diberikan
6. Memberikan pemahaman mengenai manfaat tindakan
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1

yang didahulukan.
Respon : klien dan keluarga mendengarkan penjelasan
7. Mengajak keluarga untuk toleransi aktivitas yang
dilakukan klien.
8. Mengobservasi tanda-tanda vital.
Tekanan darah : 170/ 100 mmHg
Nadi : 90 x/menit
Respirasi : 20 x/menit
1. Melihat kesiapan klien untuk menerima informasi.
Respon : klien dan keluarga terlihat antusias
2. Menilai tingkat pengetahuan klien tentang penyakitnya
dengan cara bertanya.
Respon : klien dan keluarga menjawab pertanyaan yang
diberikan.
3. Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan.
4. Membuat jadwal pendidikan kesehatan sesuai perjanjian.
Respon : klien dan keluarga menyetujui jadwal yang
dibuat.
5. Memberikan kesempatan bertanya kepada klien dan
keluarga.
Respon : klien bertanya beberapa kali.
1. Mengobservasi nyeri yang dirasakan klien.
P : Nyeri karena hipertensi
Q : tertimpa benda berat sedikit berkurang
R : kepala sampai tengkuk belakang
S:2
T : Hilang timbul.
2. Melihat reaksi nonverbal terhadap nyeri.
Respon : klien memberikan reaksi.
3. Mengevaluasi pengetahuan klien dan keluarga tentang
nyeri dan faktor pendukungnya.
Respon : klien dan keluarga dapat menjelaskan dengan
baik.
4. Mengevaluasi kenyamanan klien ketika diberi kompres
dingin pada dahi, pijat punggung, dan leher
Respon : klien terlihat nyaman dengan posisi yang
disarankan.
5. Mengevaluasi hasil terapi nonfarmakologis berupa
kompres dingin dan teknik relaksasi
Respon : klien dan keluarga dapat mendemonstrasikan
terapi nonfarmakologis dengan baik.
6. Kolaborasi pemberian terapi obat :
- Amlodipine Besylate 1x1

2

1.

10.00 WIB
10.05 WIB

3.

10.10 WIB

3

10.15 WIB

10.20 WIB
10.25 WIB

10.30 WIB

4.

23-022021
08.00 WIB

08.05WIB
08.10 WIB

08.30 WIB

08.35 WIB

08.40 WIB
5.

08.45 WIB

08.55 WIB

2.

3.
09.00 WIB

09.05 WIB

4.

Mengobservasi tanda-tanda vital.
Tekanan darah : 160/ 90 mmHg
Nadi : 84 x/menit
Respirasi : 20 x/menit
Mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan dan
memberikan informasi mengenai pemulihan.
Respon : klien mengikuti arahan.
Membantu klien menggunakan alat bantu seperti
tongkat benda sekitar seperti pinggiran tempat tidur
dan dinding untuk peningkatan aktifitas.
Respon : klien mengikuti arahan yang telah
dicontohkan.
Mengajak keluarga untuk toleransi aktivitas yang
dilakukan klien.
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6.

7.

8.

09.10 WIB

3

1.

09.15 WIB

2.

09.20 WIB

3.

09.25 WIB

4.

09.30 WIB

5.

09.45 WIB

6.

24-02-2021
15.00 WIB

1

1.

15.05 WIB
15.10 WIB

2.
3.

15.20 WIB

4.

15.25 WIB

5.

15.30 WIB

6.

15.35 WIB

2

1.

15.40 WIB

2.

15.45 WIB

3.

Respon : keluarga turut memegangi klien jika
keseimbangan klien hilang.
Menjelaskan tentang Hipertensi
Respon : klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan
yang diberikan.
Menjelaskan faktor resiko apa saja yang dapat
mempengaruhi kesehatan.
Respon : klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan
yang diberikan.
Menjelaskan makanan apa saj yang harus dihindari dan
dikonsumsi
Respon : klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan
yang diberikan.
Mengajarkan klien cara hidup bersih dan menjelaskan
apa saja makanan yang harus dihindari.
Respon : klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan
yang diberikan.
Beri kesempatan bertanya kepada pasien dan kelurga.
Respon : klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan
yang diberikan.
Evaluasi pengetahuan pasien dan keluarga.
Respon : klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan
yang diberikan.
Mengobservasi nyeri yang dirasakan klien.
P : Nyeri karena hipertensi
Q : tertimpa benda berat berkurang
R : kepala sampai tengkuk belakang
S:1
T : Hilang timbul berkurang
Melihat reaksi nonverbal terhadap nyeri.
Mengevaluasi pengetahuan klien dan keluarga tentang
nyeri dan faktor pendukungnya.
Respon : klien menjawab beberapa pertanyaan dengan
benar.
Mengevaluasi kenyamanan klien ketika diberi kompres
dingin pada dahi, pijat punggung, dan leher
Respon : klien terlihat nyaman dengan posisi yang
disarankan.
Mengevaluasi hasil terapi nonfarmakologis berupa
kompres dingin dan teknik relaksasi
Respon : klien dan keluarga dapat mendemonstrasikan
terapi nonfarmakologis dengan baik.
Mengobservasi tanda-tanda vital.
Tekanan darah : 140/ 90 mmHg
Nadi : 80 x/menit
Respirasi : 20x/menit
Mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan dan
memberikan informasi mengenai pemulihan.
Respon : klien mengikuti arahan.
Mengevaluasi kegiatan klien saat menggunakan alat
untuk peningkatan aktifitas.
Respon : klien dapat mendemonstrasikan penggunaan
alat bantu dengan baik.
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3.6

Evaluasi
Nama Pasien

: Tn. S

Umur

: 61 Tahun

No. Register

:-

Tabel 3.13 Evaluasi Pada Ny. S Dengan Diagnos Medis Hipertensi Di Desa Ngadirejo
N
O
1.

Hari/ Tgl,
Jam
Selasa , 22
Februari 2021
15.00 WIB

No. Dx
Kep
1

2.

2

3.

3

4.

Rabu, 23

1

Evaluasi
S:
Klien mengatakan sering sakit kepala
P : nyeri karena Hipertensi
Q : seperti tertimpa benda berat
R : Kepala sampai tengkuk belakang
T : hilang timbul
O:
Skala nyeri : 3
Wajah terlihat meringis
- Klien terlihat nyaman setelah kompres dingin pada dahi, pijat
punggung dan leher
A:
- Masalah teratasi sebagian
P:
Intervensi dilanjutkan
S:
Klien mengatakan sakit kepala
Klien mengatakan masih lemah
Klien nampak dibantu oleh keluarga
O:
- Wajah grimace (+)
- TTV:
TD : 170/ 100 mmHg
N : 90 x/menit
R : 20 x/menit
- Klien dalam berpindah tempat berpegangan dengan benda
sekitar(mis. Tembok, pinggiran tepat tidur dan juga tongkat).
Postur klien ketika berjalan mebungkuk.
A:
- Masalah teratasi sebagian
P:
Intervensi dilanjutkan
S:
- Klien dan keluarga mengatakan tidak mengerti tentang
Hipertensi
- Klien dan keluarga mengatakan tidak mengerti makanan apa
saja yang harus dihindari.
O:
- Tingkat pengetahuan klien tentang Hipertensi dan kebutuhan
perawatan belum baik.
A:
- Masalah teratasi sebagian
P:
- Intervensi dilanjutkan
S:
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Klien mengatakan Sakit kepala berkurang
P : nyeri karena hipertensi
Q : tertimpa benda berat berkurang
R : kepala sampai tengkuk belakang
T : hilang timbul
O:
Skala nyeri : 2
Wajah terlihat relaks saat melangkah.
- Klien terlihat nyaman setelah kompres dingin pada dahi, pijat
punggung dan leher
A:
- Masalah teratasi
P:
Intervensi diberhentikan.

Februari 2021
16.00 WIB

5.

2

6.

3

7

Kamis ,24
Februari 2021
16.00

1

S:
Klien mengatakan sakit kepala berkurang
Klien mengatakan lemah berkurang
Masih nampah dibantu oleh keluarga
O:
- Wajah grimace
- TTV:
TD : 160/ 90 mmHg
N : 80 x/menit
R : 24 x/menit
- Klien dalam berpindah tempat berpegangan dengan benda
sekitar(mis. Tembok, pinggiran tepat tidur dan juga tongkat).
Postur klien ketika berjalan mebungkuk.
A:
- Masalah teratasi sebagian
P:
Intervensi dilanjutkan
S:
- Klien dan keluarga mengatakan mengerti tentang hipertensi
- Klien dan keluarga mengatakan mengerti makanan apa saja
yang harus dihindari.
O:
- Tingkat pengetahuan klien tentang hipertensi dan kebutuhan
perawatan sudah baik.
A:
- Masalah teratasi.
P:
Intervensi diberhentikan.

S:
Klien mengatakan nyeri kepala berkurang
P : nyeri karena hipertensi
Q : tertimpa benda berat berkurang
R : kepala sampai tengkuk belakang
T : hilang timbul
O:
Skala nyeri : 1
Wajah terlihat relaks saat melangkah.
- Klien terlihat nyaman setelah kompres dingin pada dahi, pijat
punggung dan leher
A:
- Masalah teratasi
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P:
Intervensi dihentkan
8

16.00

2

S:
Klien mengatakan nyeri kepala berkurang
Klien mengatakan lemah
Sudah tidak nampak dibantu oleh keluarga
O:
- Wajah grimace (-)
- Klien tidak sulit tidur
- TTV:
TD : 140/ 90 mmHg
N : 80 x/menit
R : 20 x/menit
A:
- Masalah teratasi
P:
Intervensi dihentikan

BAB 4
PEMBAHASAN
Dalam pembahasan ini penulis akan mengurai tentang kesenjangan yang terjadi
antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dalam asuhan keperawatan pada pasien
Hipertensi di Desa Ngadirejo yang meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan,
penatalaksanaan dan evaluasi.
4.1

Pengkajian
Penulis melakukan pengkajian pada keluarga Tn.S dengan menggunakan

format pengkajian keluarga, metode wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik
untuk menambah data yang diperlukan. Saat dilakukan pengkajian pada tanggal
22 Februari 2021 Tn. S yang berusia 61 tahun mengeluh kepala sakit kepala dan
merasa lemah. Tn.S mengatakan timbulnya keluhan karena kemungkinan
tekananan darahnya yang naik, keluhan yang dirasakan seperti kepala bagian
belakang terasa sakit seperti tertekan benda berat, dan merasa sangat lemah
melakukan kegiatan. Tn.S mengatakan kepala terasa sakit disertai pusing dan
kesulitan untuk tidur Saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah didapatkan hasil
170/100 mmHg, Nadi 90 x/menit. Keluhan yang disampaikan Tn. S tersebut
sesuai dengan tinjauan pustaka tanda dan gejala hipertensi Menurut (Aspiani,
2014) namun tidak semua tanda dan gejala muncul dalam kasus yang dirasakan
oleh Tn. S , berdasarkan tinjauan pustaka (Aspiani, 2014) tanda dan gejala
hipertensi hipertensi yaitu sakit kepala, rasa pegal dan tidak nyaman pada
tengkuk, perasaan berputar seperti tujuh keliling serasa ingin jatuh, berdebar atau
detak jantung terasa cepat, telinga berdenging.
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Pada pengkajian keperawatan keluarga diatas didapatkan data Tn.S
mengatakan masih mengkonsumsi makanan yang mengandung garam yang
berlebihan, ikan asin, makanan bersantan dan makanan yang mengandung banyak
lemak, Tn. S juga mengatakan tidak mengkonsumsi obat secara rutin. Hal tersebut
sesuai dengan tinjauan pustaka menurut (Padhila, 2012) pada klien dengan
Hipertensi dijelaskan makanan yang disukai yang mengandung tinggi garam,
tinggi kolestrol, tinggi lemak dan tinggi kalori.
Dalam proses pengkajian ini penulis mengalami sedikit hambatan
dikarenakan kurangnya pengetahuan keluarga terhadap perawatan dan pengobatan
ditandai dengan Tn.S mengalami Hipertensi sudah 3 tahun namun tidak ada
perubahan dan penulis menghawatirkan akan timbulnya komplikasi pada Tn.S
seperti stroke, gagal jantung dan gagal ginjal.
4.2 Diagnosa Keperawatan
Pada tinjauan kasus penulis mengambil 3 diagnosa yaitu, nyeri kronis
berhubungan dengan gangguan fungsi metabolik, intoleransi aktivitas berhubungan
dengan kelemahan fisik, dan defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang
terpapar informasi. Karena dari hasil pengkajian pada klien, penulis menemukan data
yang mengarah pada 2 diagnosa tersebut. Diagnosa pertama ditandai dengan klien
mengeluh nyeri pada tengkuk lehernya, diagnosa kedua ditandai dengan kelemahan
fisik saat beraktivitas dan diagnosa ketiga ditandai dengan tidak mengikuti anjuran
perawatan atau pengobatan.
Pada tinjauan pustaka diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada
pasien dengan hipertensi menurut PPNI, 2017 sebagai berikut:
1)

Nyeri kronis berhubungan dengan gangguan fungsi metabolik
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2)

Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik

3)

Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi

4)

Risiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi
Terdapat kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus pada

bagian diagnosa yaitu terdapat 1 diagnosa yang tidak muncul pada tinjauan kasus
yaitu risiko perfusi serebral tidak efektif karena penulis tidak menemukan adanya
gejala dan tanda pada pengkajian yang menuju pada diagnosa risiko perfusi serebral
tidak efektif.
4.3 Intervensi Keperawatan
Intervensi keperawatan lansia adalah suatu penyusunan berbagai intervensi
keperawatan yang berguna untuk mencegah, menurunkan atau mengurangi masalahmasalah lansia (Kholifah, 2016).
Intervensi yang dirumuskan sesuai menurut Tim Pokja SLKI dan SIKI DPP
PPNI (2017) pada diagnosa keperawatan pertama yaitu nyeri kronis berhubungan
dengan sirkulasi serebral yaitu setelah dilakukan perawatan 3x24 jam diharapkan
nyeri berkurang, dengan kriteria hasil : Kemampuan klien dalam menuntaskan
aktivitas meningkat, keluhan nyeri klien menurun, ekspresi meringis atau grimace
klien berubah menjadi tidak grimace dan skala nyeri klien menurun dari 7 menjadi 3.
Melalui

rencana

asuhan

keperawatan

meliputi

:

Identifiksi

lokasi,

karakteristik,durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifiksi skala nyeri,
identifikasi respon nyeri non verbal, identifiksi yang memperberat dan memperingan
nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, berikan teknik
nonfarmakologis unrtuk mengurangi ras nyeri (mis. kompres hangat dan relaksasi
napas dalam), kontrol lingkungan yang memperberat nyeri (mis. Suhu
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ruangan,pencahyaan, kebisingan), fasilitasi istirahat dan tidur, pertimbangkan jenis
dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri, jelaskan penyebab,
periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor
nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat dan anjurkan
teknik nonfamakologis untuk mengurangi rasa nyeri.
Intervensi yang dirumuskan sesuai menurut Tim Pokja SLKI dan SIKI DPP
PPNI (2017) pada diagnosa keperawatan kedua yaitu Intoleransi Aktivitas
berhubungan dengan kelemahan fisik yaitu setelah dilakukan perawatan 3x24 jam
diharapkan klien dapat melakukan aktivitas bertahap secara mandiri dengan kriteria
hasil : klien tidak mengalami kelemahan, klien dapat melakukan ADL secara
mandiri, rentang gerak (ROM) klien meningkat dan klien dapat menggunakan alat
bantu dengan baik. Melalui rencana asuhan keperawatan meliputi :Indetifikasi
gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, identifikasi pengetahuan
klien dan keluarga tentang Intoleransi aktivitas, Kaji kemampuan klien dalam
beraktivitas, kaji respon pasien terhadap aktivitas, ajarkan teknik penghematan
energy, berikan dorongan untuk melakukan aktivitas bertahap jika dapat ditoleransi
dan berikan bantuan sesuai kebutuhan.
Intervensi yang dirumuskan sesuai menurut Tim Pokja SLKI dan SIKI DPP
PPNI (2017) pada diagnosa ketiga defisit pengetahuan berhubungan dengan
kurang terpapar informasi yaitu setelah dilakukan perawatan 2x24 jam diharapkan
pengetahuan meningkat, dengan kriteria hasil :Perilaku klien yang dilakukan
sudah sesuai anjuran, kemampuan klien dan keluarga menjelaskan pengetahuan
tentang hipertensi meningkat dan perilaku klien sudah sesuai dengan pengetahuan
yang telah diajarkan. Melalui rencana asuhan keperawatan meliputi : Identifikasi
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kesiapan dan kemampuan menerima informasi, identifikasi pengetahuan klien dan
keluarga tentang hipertensi, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan,
jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk
bertanya, jelaskan pengertian hipertensi , jelaskan penyebab hipertensi, jelaskan
tanda-tanda hipertensi dan jelaskan diit hipertensi.
Pada intervensi ketiga diagnosa keperawatan tidak terdapat kesenjangan,
namun masing-masing intervensi tetap mengacu pada sasaran.
4.4 Implementasi Keperawatan
Pada implementasi diagnosa pertama yaitu nyeri kronis berhubungan dengan
gangguan fungsi metabolik diperluka waktu 3 hari pelaksanaan yaitu
mengidentifikasi nyeri, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi,
kualitas, intensitas nyeri, skala nyeri, klien mengeluh nyeri pada tengkuk
lehernya, berikan teknik nonfarmakologis seperti teknik relaksasi napas dalam,
menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri yaitu merupakan tekanan darah
tingginya, jelaskan strategi meredakan nyeri seperti teknik relaksasi napas dalam.
Pada implementasi diagnosa kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan
dengan kelemahan fisik diperlukan pelaksanaan 3 hari yaitu mengidentifikasi
gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, mengidentifikasi
pengetahuan klien dan keluarga tentang Intoleransi aktivitas, Mengkaji
kemampuan klien dalam beraktivitas, memfasilitasi istirahat tidur.
Pada implementasi diagnosa ketiga yaitu defisit pengetahuan berhubungan
dengan kurang terpapar informasi diperlukan pelaksanaan 2 hari yaitu pada
implementasi hari pertama melihat kesiapan klien untuk menerima informasi
dengan respon klien dan keluarga terlihat antusias, menilai tingkat pengetahuan
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klien tentang penyakitnya dengan cara bertanya dengan respon klien dan keluarga
menjawab pertanyaan yang diberikan, menyediakan materi dan media pendidikan
kesehatan, membuat jadwal pendidikan kesehatan sesuai perjanjian dengan respon
klien dan keluarga menyetujui jadwal yang dibuat, memberikan kesempatan
bertanya kepada klien dan keluarga dengan respon klien bertanya beberapa kali.
Dan untuk implementasi hari kedua yaitu menjelaskan tentang hipertensi dengan
respon klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan,
menjelaskan penyebab hipertensi dengan respon klien mendengarkan dan
menjawab pertanyaan yang diberikan, menjelaskan tanda-tanda hipertensi dengan
respon klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan,
menjelaskan diit hipertensi dengan respon klien mendengarkan dan menjawab
pertanyaan yang diberikan, beri kesempatan bertanya kepada pasien dan kelurga
dengan respon klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan,
evaluasi pengetahuan pasien dan keluarga dengan respon klien mendengarkan dan
menjawab pertanyaan yang diberikan.
Pada pelaksanaan implementasi keperawatan tidak ditemukan hambatan
dikarenakan pasien dan keluarga kooperatif dengan perawat, sehingga rencana
tindakan dapat dilaksanakan. Pada implementasi keperawatan penulis tidak
menemukan hambatan, dikarenakan klien dan keluarga kooperatif dengan
perawat, sehingga rencana tindakan dapat dilakukan.
4.5 Evaluasi Keperawatan
Evaluasi keperawatan keluarga adalah proses untuk menilai keberhasilan
keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatannya sehinga memiliki produktivitas
yang tinggi dalam mengembangkan setiap anggota keluarga. Sebagai komponen
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kelima dalam proses keperawatan, evaluasi adalah tahap yang menetukan apakah
tujuan yang telah ditetapkan akan menentukan mudah atau sulitnya dalam
melaksanakan evaluasi (Sudiharto,2012).
Pada evaluasi diagnosa pertama yaitu nyeri kronis berhubungan dengan
gangguan fungsi metabolik, pada hari ke 3 didapatkan data subjektif Tn. S
mengatakan nyeri kepalanya sudah berkurang dan data objektif wajah grimace (-),
TD: 140/90 mmHg, Nadi: 80 x/menit, RR: 20 x/menit, klien tidak kesulitan tidur.
Pada evaluasi diagnosa kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan
dengan kelemahan fisik, Tn.S mengatakan sering sakit kepala dan merasa lemah,
pada hari pertama TD : 170/100 mmHg, N : 90x/menit, RR : 20x/menit, pada hari
kedua Ny.M mengatakan sakit kepala berkurang dan masih lemah dengan TD :
120/90 mmHg, N : 86x/menit, RR : 20x/menit, pada hari ketiga Ny.M
mengatakan sakit kepala berkurang dan lemah sedikit berkurang dengan TD :
140/90 mmHg, N : 86x/menit, RR : 20x/menit.
Pada diagnosa ketiga yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang
terpapar informasi. setelah dilakukan tindakan 3 x 24 jam keluarga dan klien
mampu memahami pengertian, tanda- tanda, dan perawatan hipertensi.
Pada akhir evaluasi semua tujuan, kriteria hasil dan masalah dapat diteratasi,
karena adanya kerjasama yang baik antra keluarga dan klien.

BAB 5
PENUTUP
Setelah penulis melakukann pengamatan dan melaksanakan asuhan
keperawatan secara langsung pada klien dengan diagnosa medis Hipertensi di
Desa Ngadirejo, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sekaligus
saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan pada
klien dengan diagnosa medis Hipertensi.
1.1 Simpulan
Dari hasil uraian yang telah diuraikan tentang asuhan keperawatan pada
klien dengan diagnosa medis Hipertensi, maka penulis dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut :
1.1.1 Pengkajian, berdasarkan hasil pengkajian ditemukan data Tn.S dengan
keluhan sakit kepala sampai bagian tengkuk belakang dan mersa lemah
Klien mengatakan bahwa dari anggota keluarga dari tidak ada yang
memiliki riwayat hipertensi hanya Tn.S yang mengalami hipertensi.
1.1.2 Diagnosa Keperawatan priortias klien yaitu : Nyeri kronis berhubungan
dengan gangguan fungsi metabolik.
1.1.3 Dalam perencanaan penulis melibatkan keluarga dalam menentukan
prioritas masalah memilih tindakan yang tepat dalam proses keperawatan
Hipertensi. Pada tahap ini intervensi yang dilaksanakan disesuaikan dengan
intervensi yang terdapat dalam teori.
1.1.4 Semua tindakan yang diimpementasikan kepada klien sesuai dengan
rencana tindakan yang telah dibuat oleh penulis.
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1.1.5 Pada akhir evaluasi dari dua diagnosa keperawatan yang terjadi pada Tn. S
semua tujuan dapat tercapai karena adanya kerjasama yang baik antara
klien, keluarga dan perawat. Hasil evaluasi pada Tn.S didapatkan 3 masalah
teratasi dan intervensi dihentikan.
1.2 Saran
Penulis memberikan seran sebagai berikut :
1.2.1 Untuk pencapaian hasil keperawatan yang diharapkan, diperlukan hubungan
yang baik dan keterlibatan klien, keluarga dan tim kesehatan lainnya.
1.2.2 Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai
pengetahuan, keterampilan yang cukup serta dapat bekerjasama dengan tim
kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan pada Klien
dengan Hipertensi.
1.2.3 Dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang profesional alangkah
baiknya diadakan suatu seminar atau suatu pertemuan yang membahas
tentang masalah kesehatan yang ada pada klien.
1.2.4 Pendidikan

dan

pengetahuan

perawat

secara

berkelanjutan

perlu

ditingkatkan baik secara formal dan informal.
1.2.5 Kembangkan dan tingkatkan pemahaman perawat terhadap konsep manusia
secara komprehensif sehingga mampu menerapkan asuhan keperawatan
dengan baik
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Lampiran 1
SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)
HIPERTENSI
Pokok Bahasan : Hipertensi
Sasaran

: Pasien dankeluarga

Tempat

: Rumah Tn. S

Hari/Tanggal

: Senin, 22 Febuari 2021

Waktu

: 1 x 30menit

I. Tujuan
A. Tujuan Intruksional Umum (TIU)
Setelah di lakukan tindakan pendidikan kesehatan selama 1 x 30 menit di
harapkan pasien dan keluarga mampu mengerti tentang penyakitHipertensi
B. Tujuan Intruksional Khusus (TIK)
Setelah mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan 1x pertemuan, diharapkan
klien dan keluarga :
1.

Menjelaskan tentang pengertian Hipertensi

2.

Menjelaskan tentang penyebab Hipertensi

3.

Menjelaskan tentang tanda dan gejala Hipertensi

II.

Materi Pembelajaran

Pokok Bahasan : Hipertensi
III.

MetodePembelajaran

A. Ceramah
B. Tanya jawab/Diskusi
IV.

Sasaran

Pasien dan keluarga pasien penderita Hipertensi
V.
Leaflet

Media
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VI. SusunanAcara
No

Waktu

Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan Peserta

Pembukaan :
1

2 menit 1. Memberisalam
2. Menjelaskan tujuanpenyuluhan

Menjawab salam
Mendengarkan dan
memperhatikan

Pelaksanaan :
Menjelaskan materi penyuluhan

Mendengarkan dan

secara berurutan dan teratur Materi: menyimak pembicara
1. Menjelaskan tentangpengertian
Hipertensi
2. Menjelaskan tentangpenyebab
Hipertensi
2

25 menit 3. Menjelaskan tentang tanda dan
Hipertensi
Evaluasi :

3

2 menit Meminta kepada audiens untuk
mengulang

kembali apa yang

Bertanya dan
menjawabpertanyaan

disampaikan pembicara
Penutup :
4

1 menit Mengucapkan terima kasih dan salam Menjawab salam

VII.

Evaluasi

A.

EvaluasiStruktur

1. KesiapanPanitia
2. Kesiapan media dantempat
3. Pengorganisasian 1 harisebelumnya
B.

EvaluasiProses

1. Kegiatan dilaksanakan sesuai denganwaktunya
2. Peserta antusias terhadappenjelasan
3. Peserta tidak meninggalkan tempat sebelum acara kegiatanselesai
4. Peserta terlihat aktif dalam kegiatandiskusi
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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
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Lampiran 2 Surat Ijin
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Lampiran 3
INFORMED CONSENT
“ASUHAN

Judul:

KEPERAWATAN

PADA

TN.

S

DENGAN

INTOLERANSI AKTIVITAS PADA DIAGNOSA MEDIS HIPERTENSI DI
DESA

NGADIREJO

KECAMATAN

KROMENGAN

KABUPATEN

MALANG”.
Tanggal pengambilan studi kasus 24 januari 2021. Sebelum tanda tangan
dibawah, saya telah mendapatkan informasi tentang tugas pengambilan studi
kasus ini dengan jelas dari mahasiswa yang bernama Risky Purnama Aji proses
pengambilan studi kasus ini dan saya mengerti semua yang telah dijelaskan
tersebut.
Saya setuju untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan studi kasus ini
dan saya telah menerima salinan dari form ini.
Saya, Tuan S dengan ini saya memberikan kesediaan setelah mengerti
semua yang telah dijelaskan oleh peneliti terkait dengan proses pengambilan studi
kasus ini dengan baik. Semua data dan informasi dari saya sebagai partisipan
hanya akan digunakan untuk tujuan dari studi kasus ini.
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Lampiran 6

