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ABSTRAK 

 

LA ODE SUMARDIN (P003200190200). “Gambaran Asuhan Keperawatan Pada 

Pasien Hipertensi di  Rumah Sakit Umum  Daerah Kabupaten Wakatobi”. Dibimbing 

Oleh Ibu  ASMINARSI, M. Kep., SP.Kom  dan Ibu RENI DEVIYANTI U., M. Kep., 

SP. KMB.   (xiv + 70 + 10 Tabel). Latar Belakang; Kasus Hipertensi di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dalam 3 tahun terakhir ini terus meningkat. Pada 

Tahun  2017  mencapai 180 kasus dimana perempuan sebanyak 98 kasus dan laki-laki 

sebanyak 82 kasus. Tahun 2018 sebanyak 197 kasus dimana perempuan sebanyak 107 

kasus dan laki-laki sebanyak 90 kasus. Sedangkan Pada tahun 2019 kasus Hipertensi 

mengalami peningkatan sebesar 212 kasus dengan kasus tertinggi pada perempuan  

sebanyak  113  kasus  dan  terendah  laki-laki  sebanyak 99 kasus. Tujuan; Penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau pengalaman nyata dalam memberikan 

asuhan keperawatan pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Wakatobi. Hasil; Hasil yang dicapai Pada subjek timbul masalah Risiko perfusi serebral 

tidak efektif, Nyeri akut dan Defisit Pengetahuan. Pada subjek  terjadi peningkatan 

status kesehatan dan teratasinya seluruh masalah yaitu Risiko perfusi serebral tidak 

efektif, nyeri akut dan Defisit pengetahuan. Kesimpulan; Sebagai kesimpulan dari 

karya tulis ilmiah ini yaitu pada subjek terdapat 3 masalah teratasi yaitu  Resiko Perfusi 

Serebral Tidak Efektif berhubungan dengan Faktor Resiko,  Nyeri akut Berhubungan 

Dengan Agen Pencendera Fisiologis dan Defisit Pengetahuan Mengenai Penyakit yang 

Diderita Berhubungan Dengan Kurang Terpapar Informasi. Saran; Diharapkan kepada 

pihak Rumah Sakit agar lebih meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan yang 

optimal khususnya pada pasien hipertensi tentang asuhan keperawatan yang meliputi 

pengkajian secara spesifik, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, 

implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan yang akan membantu kesembuhan 

pasien hipertensi. 

 

Kata Kunci  : Gambaran Asuhan Keperawatan pada Pasien Hipertensi 

Referensi :  22 Literatur (2008 – 2018) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hipertensi merupakan kondisi yang paling umum dijumpai dalam perawatan 

primer. Hipertensi menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu 

kondisi dimana pembuluh darah memiliki tekanan darah tinggi (tekanan darah 

sistolik ≥140 mmHg atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg) yang menetap. 

Tekanan darah adalah kekuatan darah untuk melawan tekanan dinding arteri ketika 

darah tersebut dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Semakin tinggi teknan darah 

maka semakin keras jantung bekerja (WHO, 2013). 

Hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih dari 120 

mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 80 mmHg. Hipertensi sering menyebabkan 

perubahan pada pembuluh darah yang dapat mengakibatkan semakin tingginya 

tekanan darah (Muttaqin A, 2009). 

Pada orang yang berusia diatas 50 tahun, tekanan darah sistolik lebih besar 

dari 140 mmHg dan lebih beresiko terjadinya penyakit kardiovaskuler bila 

dibandingkan dengan tekanan darah diastolik, namun pada tahun 2008 terdapat  

sekitar 40% orang dewasa di seluruh dunia berusia 25 tahun ke atas didiagnosa 

mengalami hipertensi. Angka kejadian hipertensi begitu meningkat, dari sekitar 600 

juta jiwa pada tahun 1980 menjadi 1 milyar jiwa pada tahun 2008 (WHO, 2013). 

Badan penelitian kesehatan dunia WHO tahun 2012 menunjukkan, diseluruh dunia 

982 juta orang atau 26,4% penghuni bumi mengidap hipertensi dengan 

perbandingan 26,6% pria dan 26,1% wanita. Angka ini kemungkinan akan 

meningkat menjadi 29,2% di tahun 2025 (WHO, 2012). Jumlah penderita hipertensi 

di seluruh dunia terus meningkat. 
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Pola penyakit di Indonesia mengalami transisi epidemiologi selama dua 

dekade terakhir, yakni dari penyakit menular yang semula menjadi beban utama 

kemudian mulai beralih menjadi penyakit tidak menular. Kecenderungan ini 

meningkat dari 25,8% pada tahun 2013 menjadi 34,1% pada tahun 2018. Penyakit 

tidak menular terutama hipertensi, diabetes mellitus dan kanker. Kenaikan 

prevalensi penyakit tidak menular ini berhubungan dengan pola hidup, antara lain 

merokok, konsumsi minuman beralkohol, aktivitas fisik, serta konsumsi buah dan 

sayur (Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

Prevalensi hipertensi di Indonesia diketahui 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 didapatkan melalui kuesioner terdiagnosis tenaga 

kesehatan sebesar 9,4 %, yang didiagnosis tenaga kesehatan dan sedang minum 

obat sebesar 9,5 %. Jadi, ada 0,1 % yang minum obat sendiri. Responden yang 

memiliki tekanan darah normal tetapi sedang minum obat hipertensi sebesar 0,7%. 

sehingga prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 26,5% (Riset Kesehatan Dasar, 

2013). 

Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi Penyakit Tidak Menular 

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013, antara lain kanker, 

stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi. Prevalensi 

hipertensi naik dari 25,8% menjadi 34,1%. Kenaikan prevalensi penyakit tidak 

menular ini berhubungan dengan pola hidup, antara lain merokok, konsumsi 

minuman beralkohol, aktivitas fisik, serta konsumsi buah dan sayur (Riset 

Kesehatan Dasar 2018). 
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Hipertensi dibedakan menjadi dua jenis yaitu hipertensi primer, dan 

hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah hipertensi yang disebabkan oleh 3 

faktor yaitu faktor pertama keturunan, dimana dari data statistik terbukti bahwa 

seseorang akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan hipertensi 

jika orang tuanya adalah hipertensi, faktor kedua ciri perseorangan yang 

mempengaruhi timbulnya hipertensi adalah umur (jika umur bertambah maka 

tekanan darah meningkat), jenis kelamin (pria lebih tinggi dari perempuan), dan ras 

(ras kulit hitam lebih banyak dari kulit putih), faktor ketiga kebiasaan hidup yang 

sering menyebabkan timbulnya hipertensi adalah konsumsi garam lebih dari 30 gr, 

kegemukan atau makan berlebihan, stres, merokok, minum alkohol, minum obat 

obatan yang mengandung efedrin, prednison dan epinefrin. Sedangkan hipertensi 

sekunder adalah hipertensi yang disebabkan oleh kelainan ginjal, tumor, diabetes, 

kelainan adrenal, aorta dan endokrin lainnya seperti obesitas, resistensi insulin, dan 

pemakaian obat- obatan seperti kontrasepsi oral dan kortikosteroid (Aspiani, 2014). 

Stress dapat memicu timbulnya hipertensi melalui aktivasi sistem saraf 

simpatis yang mengakibatkan naiknya tekanan darah secara intermitten (tidak 

menentu) (Andria, 2013). Pada saat seseorang mengalami stres, hormone adrenalin 

akan dilepaskan kemudian akan meningkatkan tekanan darah melalui kontraksi 

arteri (vasokontriksi) dan peningkatan denyut jantung. Apabila stres berlenjut, 

tekanan darah akan tetap tinggi sehingga orang tersebut akan mengalami hipertensi 

(South, 2014). 

Mengatasi hipertensi dapat dilakukan pengobatan farmakologi dan non 

farmakologi (Nirmawati, 2014). Pengobatan farmakologi yang diberikan pada klien 

adalah dengan obat, obat-obatan standar hipertensi adalah obat yang meliputi 
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golongan diuretik, menekan simpatetik (simpatolitik), vasodilator arteriol, 

antagonis angiotensin (ACE inhibitor), penghambat saluran kalsium (blocker 

calsium antagonis) (Muttaqin, 2012). Penggunaan obat pada penderita hipertensi 

memiliki beberapa kelemahan, antara lain biaya mahal, membutuhkan kepatuha 

karena membutuhkan waktu yan relatif lama untuk dapat menurunkan tekanan 

darah serta sering timbul kebosanan mengkonsumsi obat pada pasien hipertensi 

(Myrank, 2009). 

Penatalaksanaan hipertensi non farmakologi dapat dilakukan dengan cara: 

mengurangi berat badan bila kelebihan berat badan, hindari merokok, hindari 

minum kopi, hindari minum alkohol, kurangi konsumsi garam berlebih, hindari 

makanan berlemak tinggi (gajih, usus, kulit ayam), melakukan senam secara teratur 

dan melakukan terapi relaksasi (Maryam, 2010). Berbagai macam bentuk relaksasi 

yang sudah ada adalah relaksasi nafas dalam, guided imagery, relaksasi progresif, 

terapi musik, distraksi, massage, dan terapi relaksasi benson (Benson, 2000 dalam 

Anggraini, 2013). 

Asuhan keperawatan bertujuan untuk membantu penderita hipertensi dalam 

mempertahankan tekanan darah pada tingkat optimal dan meningkatkan kualitas 

kehidupan secara maksimal dengan cara memberi intervensi asuhan keperawatan, 

sehingga dapat terjadi perbaikan kondisi kesehatan. Salah satu tindakan yang dapat 

diberikan untuk menurunkan intensitas nyeri pada penderita hipertensi adalah terapi 

relaksasi non farmakologi (Izzo, 2008). 

Peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan 

hipertensi meliputi beberapa tahapan yakni, perawat akan melakukan pengkajian, 

menganalisa data, menentukan diagnosa keperawatan, melakukan intervensi, 
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implementasi serta evaluasi. Pemberian asuhan keperawatan ini dilakukan dari yang 

sederhana sampai dengan yang kompleks. Jika tidak dilakukan asuhan keperawatan 

atau dalam melakukan asuhan keperawatan yang tidak tepat, akan terjadi 

komplikasi-komplikasi dari hipertensi yaitu stroke, penyakit jantung, dan gagal 

ginjal. Prognosis baik jika kelainan atau tanda komplikasi terdeteksi pada awal dan 

tata laksana asuhan keperawatan sebaiknya dimulai sebelum terjadi komplikasi. 

Karena peningkatan tekanan darah yang parah (krisis hipertensi) dapat berakibat 

fatal. 

Hasil pemeriksaan obesitas di Sulawesi Tenggara pada tahun 2016 

menunjukkan dari 86.430 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang di lakukan 

pemeriksaan, 22.025 atau 25,48 % di antaranya mengalami obesitas, Berbeda 

dengan kasus hipertensi, pada obesitas lebih banyak ditemukan pada perempuan 

dengan jumlah 29,13 % sedangkan pada laki-laki sebesar 13,20 %. Hasil tersebut 

cukup mengkhawatirkan karena sejalan dengan kecenderungan meningkatnya 

jumlah obesitas baik di Indonesia maupun dunia, di Sulawesi Tenggara dalam hal 

gaya hidup dan pola konsumsi belumlah seperti kota atau daerah yang lebih maju 

lainnya di Indonseia. 

Sulawesi Tenggara, belum ada hasil penelitian atau survey tentang 

hipertensi. Data yang ada adalah data yang diperoleh dari kunjungan pada unit-unit 

pelayanan seperti Puskesmas dan jaringannya. Dari 82.425 orang atau 8% 

penduduk berusia 18 tahun ke atas yang dilakukan pengukuran takanan darah, 

sebanyak 31.817 orang atau 38,60% yang mengalami hipertensi. Berdasarkan jenis 

kelamin, hipertensi lebih banyak ditemukan pada laki-laki yaitu sebesar 50,32%, 

sedangkan pada perempuan hanya sebesar 34,67%. Data ini hanya berasal dari 11 
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Kabupaten/Kota, karena 6 daerah lainnya tidak melaporkan hasil pemeriksaan 

tekanan darah di wilayahnya, meskipun demikian data tersebut di atas dapat 

menjadi acuan tentang gambaran kasus hipertensi di Sulawesi Tenggara yang 

persentasenya berada di atas prevalensi nasional. 

Kasus Hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi 

dalam 3 tahun terakhir ini terus meningkat. Menurut data yang diperoleh penulis 

berdasarkan identifikasi jenis kelamin diperoleh penyakit Hipertensi tertinggi selalu 

terjadi pada perempuan dibanding jenis kelamin laki-laki. Sedangkan berdasarkan 

kelompok usia tertinggi selalu terjadi pada kelompok usia di atas 45 tahun. Pada 

Tahun  2017  kasus Hipertensi  Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi 

mencapai 180 kasus Hipertensi dimana perempuan sebanyak 98 kasus dan laki-laki 

sebanyak 82 kasus. Tahun 2018 kasus hipertensi sebanyak 197 kasus dimana 

perempuan sebanyak 107 kasus dan laki-laki sebanyak 90 kasus. Sedangkan Pada 

tahun 2019 kasus Hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi 

mengalami peningkatan sebesar 212 kasus dengan kasus tertinggi pada perempuan  

sebanyak  113  kasus  dan  terendah  laki-laki  sebanyak 99 kasus. Berdasarkan pola 

10 besar penyakit pada pasien di rumah sakit umum Daerah Kabupaten Wakatobi, 

penyakit hipertensi berada pada peringkat ke-2 dengan kasus sebanyak 212 kasus  

(Profil Kesehatan RSUD Kabupaten Wakatobi, 2019). 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis didapatkan bahwa 

penderita hipertensi yang terbanyak adalah rata-rata tidak rutin mengontrol tekanan 

darah, memiliki kebiasaan merokok dan pola hidup yang tidak sehat. Jika kebiasaan 

tersebut tidak diatasi maka akan memicu terjadi hipertensi dan berlanjut ke 

komplikasi seperti gagal jantung, stroke, kerusakan pada ginjal dan kebutaan. 
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Keluarga pada umumnya mengatasi hipertensi dengan beristrahat serta 

memeriksakan kondisi kesehatannya di Puskesmas (Profil Kesehatan RSUD 

Kabupaten Wakatobi, 2019). 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, perlu dikembangkan suatu 

tindakan untuk mengetahui jumlah angka kejadian akibat kasus hipertensi demi 

mencegah terjadinya komplikasi, maka peneliti berinisiatif menelaah lebih 

mendalam studi kasus yang berjudul  “Gambaran Asuhan Keperawatan Pada 

Pasien Hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi”.  

B. Rumusan Masalah  

Sehubungang dengan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan , bagaimana  Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Hipertensi 

di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Memperoleh gambaran atau pengalaman nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Wakatobi. 

2. Tujuan khusus  

Tujuan khusus dalam Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

a. Melakukan pengkajian Keperawatan pada pasien hipertensi. 

b. Menetapkan diagnosis Keperawatan pada pasien Hipertensi 

c. Menyusun rencana intervensi keperawatan pada pasien hipertensi. 

d. Melaksanakan implementasi (tindakan) keperawatan pada pasien hipertensi. 

e. Melakukan evaluasi keperawatan pada pasien hipertensi. 
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D. Manfaat Penelitian 

I. Manfaat teoritis  

Studi kasus ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi keperawatan dalam meningkatkan kualitas asuhan 

keperawatan pada pasien hipertensi. 

II. Manfaat praktis  

a. Bagi Peneliti  

Hasil dari studi kasus ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

penulis yang didapat dari pengalaman nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien hipertensi serta dapat meningkatkan wawasan dan 

keterampilan khususnya bagaimana merawat pasien hipertensi. 

b. Bagi Rumah Sakit / Tempat Penelitian 

Hasil dari studi kasus ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

peningkatan inovasi dalam asuhan keperawatan pada pasien hipertensi dan 

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.  

c. Bagi klien dan keluarga  

Hasil dari studi kasus ini diharapkan sebagai media informasi pasien 

keluarga tentang Hipertensi. 

E. Metode  dan Tehnik Penulisan 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Desember 

2019 s/d bulan Februari 2020. Bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam menyusun karya tulis ini yaitu metode analisis 

deskriptif melalui studi kasus berdasarkan pendekatan proses keperawatan yaitu 

pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi dan 

evaluasi. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun 

karya tulis ini yaitu (Synder, 2010) : 

a. Studi Kepustakaan : Mempelajari isi literatur-literatur yang berhubungan 

dengan karya tulis ini. 

b. Studi Kasus : Menggunakan pendekatan proses keperawatan pada klien dengan 

keluarga yang meliputi pengkajian, analisa data, penerapan diagnosa 

keperawatan, dan penyusunan rencana tindakan dan evaluasi asuhan 

keperawatan. Untuk melengkapi data/informasi dalam pengkajian 

menggunakan beberapa cara antara lain : 

1) Wawancara : melakukan wawancara dengan klien dan keluarga seperti : 

 Menanyakan identitas 

 Menanyakan keluhan utama 

 Menanyakan riwayat penyakit sekarang, dahulu, dan riwayat keluarga 

 Menanyakan informasi tentang klien kepada keluarga 

2) Observasi : melakukan  pengamatan langsung pada klien dengan cara 

melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan perkembangan dan keadaan 

klien. 

3) Pemeriksaan Fisik : Melakukan pemeriksaan terhadap klien. 

4) Studi Dokumentasi : Penulis memperoleh data dan medikal record dan hasil 

pemeriksaan laboratorium. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Teori Hipertensi 

1. Definisi Hipertensi 

Hipertensi adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami 

peningkatan tekanan darah diatas normal atau peningkatan abnormal secara terus 

menerus lebih dari suatu periode, dengan tekanan sistolik diatas 140 mmHg dan 

tekanan diastolik diatas 90 mmHg. (Aspiani, 2014). 

Menurut Kushariyadi (2008) menjelaskan bahwa hipertensi adalah suatu 

keadaan ketika seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal 

yang mengakibatkan peningkatan angka kesakitan (morbiditas) dan angka 

kematian (mortalitas). Lebih lanjut Baradero M, dkk. (2008) menyatakan bahwa 

hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik dengan 

konsisten di atas 140/90 mmHg. Diagnosis hipertensi tidak berdasarkan pada 

peningkatan tekanan darah yang hanya sekali. Tekanan darah harus diukur 

dalam posisi duduk dan berbaring . 

Hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih dari 

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

menyebabkan perubahan pada pembuluh darah yang dapat mengakibatkan 

semakin tingginya tekanan darah (Muttaqin A, 2009). Hipertensi atau tekanan 

darah tinggi adalah suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh 

darah arteri secara terus-menerus lebih dari suatu periode. Hal ini terjadi bila 

arteriole-arteriole konstriksi. Kontriksi arteriole membuat darah sulit mengalir 

dan meningkatkan tekanan melawan dinding arteri (Udjianti WJ, 2011). 
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2. Klasifikasi Hipertensi 

Hipertensi dapat di bagi menjadi tiga golongan yaitu hipertensi sistolik, 

hipertensi diastolik, dan hipertensi campuran. Hipertensi sistolik (isolated 

systolic hypertension) merupakan peningkatan tekanan sistolik tanpa diikuti 

peningkatan tekanan diastolik dan umumnya ditemukan pada usia lanjut. 

Tekanan sistolik berkaitan tekanan dengan tingginya pada arteri apabila jantung 

berkontraksi (denyut jantung). Tekanan sistolik merupakan tekanan maksimum 

dalam arteri tercermin pada hasil pembacaan tekanan darah sebagai tekanan atas 

yang nilainya lebih besar (Garnadi, Y. 2012). 

Hipertensi diastolik (diastolic hypertension) merupakan peningkatan 

tekanan diastolik tanpa diikuti pengkatan tekanan sistolik, biasanya ditemukan 

pada anakanak dan dewasa muda. Hipertensi diastolik terjadi apabila pembuluh 

darah kecil menyempit secara tidak normal, sehimgga memperbesar tahanan 

terhadap aliran darah yang melaluinya dan meningkatkan tekanan diastolik. 

Tekanan darah diastolit berkaitan dengan tekanan arteri bila jantung berada 

dalam keadaan  relaksasi diantara dua denyutan. Hipertensi campuran 

merupakan pengingkatan pada tekanan sistolik dan diastolik. 

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 terkontrol sehingga menyebabkan berat badan berlebih atau 

bahakn terjadi obesitas dimana hal tersebut dapat mencetus terjadinya hipertensi. 

Hipertensi sekunder merupakan tekanan darah tinggi yang akibat dari seseorang 

yang mengalami penyakit seperti gagal jantung, gagal ginjal, dan kerusakan 
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sistem hormon dalam tubuh (Pudiastuti, 2011). Kehamilan, tumor, serta 

penyempitan arteri renalis atau penyakit parenkim ginjal juga dapat 

mengakibatkan terjadinya hipertensi sekunder (Sucipto, 2014). 

Tabel 1.  Klasifikasi Tekanan Darah Menurut WHO (2013) 

Kategori 
Tekanan Darah 

Sistolik Diastolik 

Optimal <120 <80 

Normal 120-129 80-84 

Normal Tinggi 130-139 85-89 

Hipertensi Derajat 1 140-159 90-99 

Hipertensi Derajat 2 160-179 100-109 

Hipertensi Derajat 3 ≥180 ≥110 

Hipertensi Sistolik ≥140 ≥90 

Terisolasi   

 

3. Etiologi Hipertensi 

Pada umumnya hipertensi tidak mempunyai penyebab yang spesifik. 

Hipertensi terjadi sebagai respons peningkatan curah jantung atau peningkatan 

tekanan perifer. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi: 

c. Genetik : Respons neurologi terhadap stres atau kelainan ekskresi atau 

transpor Na. 

d. Obesitas : Terkait dengan tingkat insulin yang tinggi yang mengakibatkan 

tekanan darah meningkat. 

e. Stres karena lingkungan. 

f. Hilangnya elastisitas jaringan dan aterosklerosis pada orang tua serta 

pelebaran pembuluh darah. 
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Pada orang lanjut usia, penyebab hipertensi disebabkan terjadinya 

perubahan pada elastisitas dinding aorta menurun, katup jantung menebal dan 

menjadi kaku, kemampuan jantung memompa darah, kehilangan elastisitas 

pembuluh darah, dan meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer. Setelah 

usia 20 tahun kemampuan jantung memompa darah menurun 1% tiap tahun 

shingga menyebabkan menurunnya kontraksi dan volume. Elastisitas pembuluh 

darah menghilang karena terjadi kurangnya efektifitas pembuluh darah perifer 

untuk oksigenasi (Aspiani, 2014). 

Sekitar 90% hipertensi dengan penyebab yang belum diketahui pasti 

disebut dengan hipertensi primer atau esensial, sedangkan 7% disebabkan oleh 

kelainan ginjal atau hipertensi renalis, dan 3% disebabkan oleh kelainan 

hormonal atau hipertensi hormonal dan penyebab lain (Muttaqin A, 2009). 

Sebagai factor predisposisi dari hipertensi esensial adalah penuaan, riwayat 

keluarga, asupan lemak jenuh atau natrium yang tinggi, obesitas, ras, gaya hidup 

yang menuntut sering duduk dan tidak bergerak, stress, merokok (Kowalak JP, 

Welsh W, Mayer B, 2011). 

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dapat dibagi menjadi dua 

golongan: 

a. Hipertensi primer atau hipertensi esensial 

Hipertensi primer atau hipertensi esensial disebut juga hipertensi idiopatik 

karena tidak diketahui penyebabnya. Faktor yang memengaruhi yaitu : 

1) Genetik  

Individu yang mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi, beresiko 

tinggi untuk mendapatkan penyakit ini. Faktor genetik ini tidak dapat 



  14 
 

dikendalikan, jika memiliki riwayat keluarga yang memliki tekanan darah 

tinggi. 

2) Jenis kelamin dan usia 

Laki - laki berusia 35- 50 tahun dan wanita menopause beresiko tinggi 

untuk mengalami hipertensi. Jika usia bertambah maka tekanan darah 

meningkat faktor ini tidak dapat dikendalikan serta jenis kelamin laki–laki 

lebih tinggi dari pada perempuan. 

3) Berat badan 

Faktor ini dapat dikendalikan dimana bisa menjaga berat badan dalam 

keadaan normal atau ideal. Obesitas (>25% diatas BB ideal) dikaitkan 

dengan berkembangnya peningkatan tekanan darah atau hipertensi. 

4) Diet  

Konsumsi diet tinggi garam secara langsung berhubungan dengan 

berkembangnya hipertensi. Faktor ini bisa dikendalikan oleh penderita 

dengan mengurangi konsumsinya, jika garam yang dikonsumsi berlebihan, 

ginjal yang bertugas untuk mengolah garam akan menahan cairan lebih 

banyak dari pada yang seharusnya didalam tubuh. Banyaknya cairan yang 

tertahan menyebabkan peningkatan pada volume darah. Beban ekstra yang 

dibawa oleh pembuluh darah inilah yang menyebabkan pembuluh darah 

bekerja ekstra yakni adanya peningkatan tekanan darah didalam dinding 

pembuluh darah dan menyebabkan tekanan darah meningkat. 

5) Gaya hidup 

Faktor ini dapat dikendalikan dengan pasien hidup dengan pola hidup 

sehat dengan menghindari faktor pemicu hipertensi yaitu merokok, dengan 
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merokok berkaitan dengan jumlah rokok yang dihisap dalam waktu sehari 

dan dapat menghabiskan berapa putung rokok dan lama merokok 

berpengaruh dengan tekanan darah pasien. Konsumsi alkohol yang sering, 

atau berlebihan dan terus menerus dapat meningkatkan tekanan darah 

pasien. Sebaiknya jika memiliki tekanan darah tinggi pasien diminta untuk 

menghindari alkohol agar tekanan darah pasien dalam batas stabil dan 

memelihara gaya hidup sehat,  penting dilakukan agar terhindar dari 

komplikasi yang bisa terjadi. 

b. Hipertensi sekunder  

Hipertensi sekunder terjadi akibat penyebab yang jelas.salah satu 

contoh hipertensi sekunder adalah hipertensi vaskular rena, yang terjadi 

akibat stenosi arteri renalis. Kelainan ini dapat bersifat kongenital atau akibat 

aterosklerosis stenosis arteri renalis menurunkan aliran darah ke ginjal 

sehingga terjadi pengaktifan baroreseptor ginjal, perangsangan pelepasn 

renin, dan pembentukan angiostenin II. Angiostenin II secara langsung 

meningkatkan tekanan darah dan secara tidak langsung meningkatkan sintesis 

andosteron danreabsorbsi natrium. Apabila dapat dilakukan perbaikan pada 

stenosis, atau apabila ginjal yang terkena diangkat, tekanan darah akan 

kembali normal (Aspiani, 2014). 

4. Faktor-faktor Risiko Hipertensi 

Faktor resiko terjadinya hipertensi antara lain: 

a. Usia 

Tekanan darah cendrung meningkat dengan bertambahnya usia. Pada laki-laki 
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meningkat pada usia lebih dari 45 tahun sedangkan pada wanita meningkat 

pada usia lebih dari 55 tahun. 

b. Ras / etnik 

Hipertensi bisa mengenai siapa saja. Bagaimanapun, biasa sering muncul 

pada etnik Afrika Amerika dewasa dari pada Kaukasia atau Amerika 

Hispanik. 

c. Jenis kelamin 

Pria lebih banyak mengalami kemungkinan menderita hipertensi dari pada 

wanita. 

d. Kebiasaan gaya hidup tidak sehat 

Gaya hidup yang tidak sehat yang dapat meningkatkan hipertensi, antara lain 

minum-minuman beralkohol, kurang berolahraga, mengkonsumsi makanan 

yang berlebihan dan merokok. 

5. Patofisiologi 

Tekanan arteri sistemik adalah hasil dari perkalian cardiac output (curah 

jantung) dengan total tahanan prifer. Cardiac output (curah jantung) diperoleh 

dari perkalian antara stroke volume dengan heart rate (denyut jantug). 

Pengaturan tahanan perifer dipertahankan oleh sistem saraf otonom dan sirkulasi 

hormon. Empat sistem kontrol yang berperan dalam mempertahankan tekanan 

darah antara lain sistem baroreseptor arteri, pengaturan volume cairan tubuh, 

sistem renin angiotensin dan autoregulasi vaskular (Udjianti, 2010). 

Menurut Padila (2013) Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan 

relaksasi pembuluh darah terletak di vasomotor, pada medula diotak. Pusat 

vasomotor ini bermula pada saraf simpatis, yang berlanjut ke bawah korda 
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spinalis dan keluar dari kolumna medulla spinalis ganglia simpatis di toraks dan 

abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk implus yang 

bergerak kebawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Titik 

neuron preganglion melepaskan asetilkolin, yang akan merangsang serabut saraf 

paska ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya noreepineprin 

mengakibatkan konstriksi pembuluh darah. 

Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi 

respon pembuluh darah terhadap rangsangan vasokontriksi. Individu dengan 

hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, meskipun tidak diketahui 

dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi. Etiologi hipertensi diduga banyak 

faktor yang memegang peranan dalam genesis hiepertensi seperti faktor psikis, 

sistem saraf, ginjal, jantung pembuluh darah, kortikosteroid, katekolamin, 

angiotensin, sodium, dan air (Syamsudin, 2011). 

Sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respon 

rangsang emosi, kelenjar adrenal juga terangsang, mengakibatkan tambahan 

aktivitas vasokontriksi. Medulla adrenal mensekresi epinefrin, yang 

menyebabkan vasokontriksi. Korteks adrenal mensekresi kortisol dan steroid 

lainnya, yang dapat memperkuat respon vasokonstriktor pembuluh darah. 

Vasokonstriksi yang mengakibatkan penurunan aliran keginjal, menyebabkan 

pelepasan rennin. Rennin merangsang pembentukan angiotensin I yang 

kemudian diubah menjadi angiotensin II, suatu vasokonstriktor kuat, yang pada 

gilirannya merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini 

menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan 



  18 
 

peningkatan volume intra vaskuler. Semua faktor ini cendrung mencetuskan 

keadaan hipertensi (Brunner dan Suddarth, 2002). 
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Gambar 1 : Pathway Hipertensi (Reny Yuli Aspiani, 2016) 
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6. Tanda dan Gejala Hipertensi 

Klien yang menderita hipertensi terkadang tidak menampakkan gejala 

hingga betahun-tahun. gejala jika ada menunjukkan adanya kerusakan vaskular, 

dengan manifestasi yang khas sesuai sistem organ yang divaskularisasikan oleh 

pembuluh darah bersangkutan. Perubahan petologis pada ginjal dapat 

bermanifestasi sebagai nokturia (peningkatan urinasi pada malam hari) dan 

azetoma (peningkatan nitrogen urea darah dan kreatinin). 

Pada pemeriksaan fisik, tidak dijumpai kelainan apa pun selain tekanan 

darah yang tinggi, tetapi dapat pula ditemukan perubahan pada retina, seperti 

perdarahan, eksudat, penyempitan pembuluh darah, dan pada kasus berat, edema 

pupil (edema dan diskus optikus). Keterlibatan pembuluh darah otak dapat 

menimbulkan stroke atau serangan iskeemik transien (transient ischemic attack, 

TIA) yang bermanifestasi sebagai paralisis sementara pada satu sisi (hemiplegia) 

atau gangguan ketajaman penglihatan (Smeltxer, 2002). 

Gejala umum yang ditimbulkan akibat menderita hipertensi tidak sama 

pada setiap orang., bahkan terkadang timbul tanpa gejala. Secara umum gejala 

yang dikeluhkan oleh penderita hipertensi sebagai berikut : 

a. Sakit kepala 

b. Rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk 

c. Perasaan berputar seperti ingin jatuh 

d. Berdebar atau detak jantung cepat 

e. Telinga berdenging 
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7. Komplikasi 

Tekanan darah tinggi bila tidak segera diobati atau ditanggulangi, dalam 

jangka panjang akan menyebabkan kerusakan ateri didalam tubuh sampai organ 

yang mendapat suplai darah dari arteri tersebut. Komplikasi yang dapat terjadi 

pada penderita hipertensi yaitu : 

a. Strok terjadi akibat hemoragi disebabkan oleh tekanan darah tinggi di otak 

dan akibat embolus yang terlepas dari pembuluh selain otak yang terpajan 

tekanan darah tinggi. 

b. Infark miokard dapat terjadi bila arteri koroner yang arterosklerotik tidak 

dapat menyuplai cukup oksigen ke miokardium dan apabila membentuk 12 

trombus yang bisa memperlambat aliran darah melewati pembuluh darah. 

Hipertensi kronis dan hipertrofi ventrikel, kebutuhan oksigen miokardium 

tidak dapat dipenuhi dan dapat terjadi iskemia jantung yang menyebabkan 

infark. Sedangkan hipertrofi ventrikel dapat menyebabkan perubahan waktu 

hantaran listrik melintasi ventrikel terjadilah disritmia, hipoksia jantung, dan 

peningkatan resiko pembentukan bekuan. 

c. Gagal jantung dapat disebabkan oleh peningkatan darah tinggi. Penderita 

hipertensi, beban kerja jantung akan meningkat, otot jantung akan mengendor 

dan berkurang elastisitasnya, disebut dekompensasi. Akibatnya jantung tidak 

mampu lagi memompa, banyak cairan tertahan diparu yang dapat 

menyebabkan sesak nafas (eudema) kondisi ini disebut gagal jantung. 

d. Ginjal tekanan darah tinggi bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Merusak 

sistem penyaringan dalam ginjal akibat ginjal tidak dapat membuat zat-zat 
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yang tidak dibutuhkan tubuh yang masuk melalui aliran darah dan terjadi 

penumpukan dalam tubuh (Aspiani, 2014). 

8. Penatalaksanaan 

Tujuan deteksi dan penatalaksanaan hipertensi adalah menurunkan resiko 

penyakit kardiovaskuler dan mortalitas serta morbiditas yang berkaitan. Tujuan 

terapi adalah mencapai dan mempertahankan tekanan sistolik di bawah 140 

mmHg dan tekanan diastolik di bawah 90 mmHg dan mengontrol faktor resiko.  

Penatalaksanaan nonfarmakologis dengan modifikasi gaya hidup sangat penting 

dalam mencegah tekanan darah tinggi dan merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan mengobati tekanan darah tinggi. (Mansjoer, 2002). 

Menurut Brunner & Suddarth  (2002), Ada beberapa cara memodifikasi 

gaya hidup untuk menurunkan tekanan darah yaitu : 

a. Pengaturan diet 

Berbagai studi menunjukkan bahwa diet pola hidup sehat dan/ataudengan 

obatobatan yang menurunkan gejala gagal jantung dan dapat memperbaki 

keadaan hipertrofi ventrikel kiri. Beberapa diet yang dianjurkan : 

1) Rendah garam, diet rendah garam dapat menurunkan tekanan darah pad 

klien hipertensi. Dengan pengurangan konsumsi garam dapat mengurangi 

stimulasi sistem renin-angiotensin sehingga sangat berpotensi sebagai anti 

hipertensi. Jumlah asupan natrium yang dianjurkan 50-100 mmol atau 

setara dengan 3-6 gram garam per hari. 

2) Diet tinggi kalium, dapat menurunkan tekanan darah tetapi mekanismenya 

belum jelas. Pemberian kalium secara intravena dapat menyebabkan 
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vasodilatasi, yang dipercaya dimediasi oleh oksida nitrat pada dinding 

vaskuler. 

3) Diet kaya buah sayur.  

4) Diet rendah kolesterol sebagai pencegah terjadinya jantung koroner.  

b. Penurnan Berat Badan 

Mengatasi obesitas, pada sebagian orang dengan cara menurunkan 

berat badan mengurangi tekanan darah, kemungkinan dengan mengurangi 

beban kerja jantung dan voume sekuncup. Pada beberapa studi menunjukan 

bahwa obesitas berhubungan dengan kejadian hipertensi dan hipertrofi 

ventrikel kiri. Jadi, penurunan berat badan adalah hal yangs angat efektif 

untuk menurunkan tekanan darah. Penurunan berat badan (1 kg/minggu) 

sangat dianjurkan. Penurunan berat badan dengan menggunakan obat-obatan 

perlu menjadi perhatian khusus karenan umumnya obat penurunan penurunan 

berat badan yang terjual bebas mengandung simpasimpatomimetik, sehingga 

dapat meningkatkan tekanan darah, memperburuk angina atau gejala gagal 

jantung dan terjadinya eksaserbasi aritmia. 

c. Olahraga 

Olahraga teratur seperti berjalan, lari, berenang, bersepeda bermanfaat 

untuk menurunkan tekanan darah dan memperbaiki keadaan jantung. 

Olahraga isotonic juga dapat meningkatkan fungsi endotel, vasodilatasi 

perifer, dan mengurangi katekolamin plasma. Olahraga teratur selama 30 

menit sebanyak 3-4 kali dalam satu minggu sangat dianjurkan untuk 

menurnkan tekanan darah. Olahraga meningkatkan kadar HDL, yang dapat 

mengurangi terbentuknya arterosklerosis akibat hipertensi. 
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d. Memperbaiki Gaya Hidup 

Memeperbaiki gaya hidup yang kurang sehat dengan cara berhenti 

merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol, penting untuk mengurangi efek 

jangka oanjang hipertensi karena asap rokok diketahui menurunkan aliran 

darah ke berbagai organ dan dapat meningkatkan kerja jantung.  

e. Penatalaksanaan Farmakologis seperti : 

1. Terapi oksigen  

2. Pemantauan hemodinamik  

3. Pemantauan jantung  

4. Obat-obatan : 

 Diuretik : Chlorthalidon, Hydromax, Lasix, Aldactone, Dyrenium 

Diuretic bekerja melalui berbagai mekanisme untuk mengurangi curah 

jantung dengan mendorong ginjal meningkatkan ekskresi garam dan 

airnya.  Sebagai diuretik (tiazid) juga dapat menurunkan TPR. 

Penghambat enzim mengubah angiostensin II atau inhibitor ACE 

berfungsi untuk menurunkan angiostenin II dengan menghambat enzim 

yang diperlukan untuk mengubah angiostenin I menjadi angiostenin II. 

Kondisi ini menurunkan darah secara langsung dengan menurunkan 

TPR, dan secara tidak langsung dengan menurunakan sekresi 

aldosterne, yang akhirnya meningkatkan pengeluaran natrium. 

 Antagonis (penyekat) respector beta (β-blocker), terutama penyekat 

selektif, bekerja pada reseptor beta di jantung untuk menurunkan 

kecepatan denyut dan curah jantung. 
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 Antagonis reseptor alfa (α-blocker) menghambat reseptro alfa di otot 

polos vaskuler yang secara normal berespons terhadap rangsangan saraf 

simpatis dengan vasokonstriksi. Hal ini akan menurunkan TPR. 

 Vasodilator arteriol langsung dapat digunakan untuk menurunkan TPR. 

misalnya natrium, nitroprusida, nikardipin, hidralazin, nitrogliserin, dll. 

B. Resiko Perfusi Serebral Tidak Efektif 

Risiko perfusi serebral tidak efektif adalah masalah keperawatan yang 

ditegakkan pada pasien yang berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. 

pada kondisi ini ketika tekanan aliran darah yang tidak terkendali akan menyebabkan 

pembuluh darah menjadi tipis dan mengembang serta dapat menyebabkan adanya 

pembekuan darah yang nantinya bila tidak dikontrol akan menyebabkan penurunan 

sirkulasi darah ke otak. 

Menurut Mansjoer (2002) Salah satu penatalaksanaan hipertensi adalah 

pemberian terapi. Tujuan terapi adalah untuk mencapai dan mempertahankan 

tekanan sistolik di bawah 140 mmHg dan tekanan diastolik di bawah 90 mmHg dan 

mengontrol faktor risiko. Hal ini dapat dicapai melalui modifikasi gaya hidup saja 

atau dengan obat antihipertensi. Terjadinya risiko perfusi serebral tidak efektif pada 

pasien hipertensi disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang mengakibatkan 

peningkatan resistensi terhadap pemompaan darah ventrikel maka terjadi 

peningkatan beban kerja jantung yang ditakutkan dapat terjadi kerusakan vaskuler. 

Salah satu cara yang harus dilakukan untuk mengatasi risiko perfusi serebral tidak 

efektif dengan memonitor tekanan darah pasien secara rutin serta memonitor 

sirkulasi perifer, untuk memudahkan identifikasi jika terjadi penurunan perfusi 

serebral yang ditandai dengan adanya penurunan kesadaran yang signifikan. 
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C. Defisit Pengetahuan  

 

Defisit Pengetahuan merupakan ketiadaan atau kurangnya informasi 

kognitif  yang berkaitan dengan topik tertentu, dalam hal ini berkaitan dengan 

suatu penyakit.  Kurangnya pengetahuan pasien tentang hipertensi tidak terlepas 

dari kemampuan pasien untuk mengingat serta penurunan degenerasi otak dan 

kemunduran orientasi. Penurunan daya ingat tersebut diakibatkan oleh proses 

menua (Darmodjo, 2005). 

Menurut Parera (2004) mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan pasien terhadap hipertensi adalah tingkat 

pendidikan. Pendidikan merupakan hal sangat penting dalam mempengaruhi 

pikiran seseorang. Orang yang berpendidikan akan berfikir secara tenang dalam 

mengatasi masalah termasuk pengetahuan tentang hipertensi. 

Dalam Buku Diagnosis Keperawatan (Bulchek, 2017) penyebab 

terjadinya defisit pengetahuan adalah :  

a. Personal Ability  

1) Hubungan interpersonal yang kurang baik 

2) Kurang komunikatif 

3) Kurang memiliki kecerdasan dan bakat tertentu  

4) Mengalami gangguan fisik  

5) Perawatan diri yang kurang baik 

6) Tidak kreatif  

b. Sosial Support 

1) Hubungan yang kurang baik antar individu, keluarga, kelompok dan 

masyarakat  
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2) Social/teman sebaya 

3) Ada konflik nilai budaya  

4) Material Asset 

5) Kurang memiliki penghasilan secara individu  

6) Sulit mendapat pelayanan kesehatan  

7) Tidak memiliki pekerjaan/vokasi/posisi  

c. Positive Belief  

1) Tidak mempunyai keyakinan dan nilai yang positif 

2) Kurang memiliki motivasi 

3) Kurang berorientasi pada kesehatan  

4) Lebih senang melakukan pengobatan dari pada pencegahan  

Faktor lain yang mempengaruhi deficit pengetahuan yaitu : 

a. Nature  

1) Biologis  

a) Status nutrisi : BB kurang ( terlalu kurus) atau lebih dari BB ideal 

(overweight). 

b) Kondisi kesehatan secara umum : Memiliki sakit secara fisik 

(kehilangan salah satu bagian tubuh, kehilangan fungsi tubuh).  

c) Sensitivitas biologis : Secara anatomi (gangguan pada sistem limbik, 

thalamus, korteks frontal), system neurokimia (GABA), Norepinefrin, 

serotonin. 

d) Paparan terhadap racun  
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2) Psikologis  

a) Intelegensi : RM Ringan (IQ 50-70), RM sedang (IQ 35-50), kadang-

kadang tidak mampu membuat penilaian dan keputusasaan, kadang-

kadang tidak mampu berkonsentrasi). 

b) Keterampilan verbal : Adanya kerusakan area motorik bicara (pelo, 

gagap). 

c) Adanya gangguan sensori penglihatan dan pendengaran : buta, tuli.  

d) Adanya pembatasan kontak sosial dengan keluarga dan teman : 

perbedaan budaya, lokasi tempat yang terisolasi, proses pengobatan : 

ICU, NGT, ETT, Trakeostomi.  

3) Origin 

Internal : Persepsi individu yang buruk tentang dirinya dan orang lain serta 

kelemahan kemampuan.  

b. Eksternal  

Kurang dukungan kelompok (Peer Group), kurang dukungan keluarga, 

kurang dukungan masyarakat)  

c. Timing  

1) Waktu terjadinya : Stress terjadinya dalam waktu dekat  

2) Lamanya stimulasi : Stress terjadinya dalam waktu yang cukup lama  

3) Frekuensi : Stress terjadi secara berulang ulang atau terus menerus.  

d. Number  

1) Jumlah stressor lebih dari satu (semua stressor yang ada selama usia 

tumbang). 

2) Stress dirasakan sebagai masalah yang cukup berat  
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D. Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pada Sistem Kardiovaskular  

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh 

manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang 

tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan 

dasar manusia menurut Abraham Maslow dalam teori hirarki kebutuhan 

menyatakan bahwa setiap manusia memilliki lima kebutuhan dasar, yaitu 

kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri            

(Alimul, 2014). 

a. Konsep dasar manusia  

Teori hirarki kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan Abraham 

Maslow dalam Potter dan Perry dapat dikembangkan untuk menjelaskan 

kebutuhan dasar manusia sebagai berikut : 

1) Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar, yaitu kebutuhan 

fisiologis seperti oksigen, cairan, nutrisi, keseimbangan suhu tubuh, 

eliminasi, tempat tinggal, istirahat dan tidur, serta kebutuhan seksual.  

2) Kebutuhan rasa aman dan perlindungan dibagi menjadi perlindungan fisik 

dan psikologis.  

a) Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh 

atau hidup. Ancaman tersebut dapat berupa penyakit, kecelakaan, bahaya 

dari lingkungan, dan sebagainya. 

b) Perlindungan psikologis, yaitu perlindungan atas ancaman dari 

pengalaman yang baru dana sing. Misalnya, kekhawatiran yang dialami 

seseorang ketika masuk sekolah pertama kali karena merasa terancam oleh 

keharusan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan sebagainya.  
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3) Kebutuhan rasa cinta serta memiliki dan dimiliki, antara lain memberi dan 

menerima kasih saying, mendapatkan kehangatan keluarga, memiliki sahabat, 

diterima oleh kelompok sosial, dan sebagainya. 

4) Kebutuhan akan harga diri ataupun perasaan dihargai oleh orang lain. 

Kebutuhan ini terkait dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan, 

meraihprestasi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan diri. Selain itu, orang juga 

memerlukan pengakuan dari orang lain. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan tertinggi dalam hirarki 

maslow, berupa kebutuhan berkontribusi pada orang lain/ lingkungab serta 

mencapai potensi diri sepenuhnya.  

b. Gangguan kebutuhan fisiologis  

Abraham Maslow menjelaskan kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 

5 tahap, fisiologis, rasa aman dan nyaman, cinta dan dicintai, harga diri dan 

aktualisasi diri. Adanya gangguan pada salah satu sistem tubuh akan membawa 

pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Penderita Hipertensi 

akan mengalami perubahan dan gangguan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya 

yaitu : kebutuhan dasar manusia  

1) Oksigenasi  

kebutuhan oksigenasi yang digambarkan dengan adanya penurunan curah 

jantung. Curah jantung pada pasien dengan hipertensi terjadi karena 

peningkatan tekanan pada vaskuler mengakibatkan suplai darah ke jantung 

berkurang, dan ini akan mengalami gangguan pada afterload atau preload. 

Pompa jantung yang kuat akan menyebabkan elastisitasnya otot jantung 
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menjadi berkurang dan ini bisa menjadi penurunan aliran darah ke seluruh 

tubuh.  

2) Cairan  

Kebutuhan dasar lain yang terganggu yaitu kebutuhan cairan. Banyak pada 

kasus hipertensi disertai dengan kelebihan volume cairan yang ditandai 

dengan adanya sesak nafas.  

3) Aktifitas  

Dengan adanya peningkatan tekanan darah ke jantung mengakibatkan 

kelelahan dan dapat menganggu kebutuhan aktivitas karena kurangnya suplai 

oksigen ke seluruh tubuh.  

4) Rasa aman dan nyaman  

Kemudian pada kasus hipertensi pasien sering mengeluh sakit kepala 

dibagian tengkuk dan leher, perasaan pusing di kepala saat bangun tidur. Hal 

ini disebabkan karena adanya peningkatan tekanan pada vaskuler. Dampak 

dari gangguan vaskuler yang terjadi dapat mengakibatkan darah dan suplai 

oksigen ke seluruh tubuh dapat terganggu. Dengan terganggunya suplai darah 

ke seluruh tubuh akan mengganggu kebutuhan oksigenasi. 

E. Konsep Asuhan Keperawatan 
 

1. Pengkajian 

menurut Aspiani (2014), Pengkajian keperawatan pada pasien hipertensi 

merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Pada tahap ini semua data 

dikumpulkan secara sistematis guna menentukan kesehatan klien. Pengkajian 

keperawatan pada pasien hipertensi meliputi: 
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a) Aktivitas/istirahat 

4) Gejala : Kelemahan, letih, napas pendek, gaya hidup monoton. 

5) Tanda : Frekuensi jantung meningkat, perubahan irama jantung, takipnea. 

e) Sirkulasi 

1) Gejala : Riwayat hipertensi, arterosklerosis, penyakit jantung 

koroner/katup dan penyakit serebrovaskuler  

2) Tanda : Peningkatan tekanan darah, denyut nadi jelas (dari karotis, 

jugularis, radialis, takikardia), murmur stenosis vaskular, distensi vena 

jugularis, vasokontriksi perifer (kulit pucat, sianosis, suhu dingin), 

pengisian kapiler mungkin lambat/tertunda. 

f) Integritas ego 

1) Gejala : riwayat perubahan kepribadian, ansietas, faktor stres multiple 

(hubungan, keuangan, yang berkaitan dengan pekerjaan). 

2) Tanda : letupan suasana hati, gelisah, penyempitan perhatian, tangisan 

meledak, otot muka tegang, menghela nafas, peningkatan nada bicara. 

g) Eliminasi 

1) Gejala : Gangguan ginjal saat ini (seperti obstruksi) atau riwayat penyakit 

ginjal pada masa yang lalu. 

h) Makanan/Cairan 

1) Gejala : 

- Makanan yang disukai yang mencakup makanan tinggi garam, lemak 

serta kolestrol 

- Mual, muntah dan perubahan berat badan saat ini (meningkat/menurun) 

- Riwayat penggunaan diuretik 
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2) Tanda : 

- Berat badan normal atau obesitas 

- Adanya edema 

- Glikosuria 

i) Neurosensori 

1) Gejala : 

- Keluhan pusing, berdenyut, sakit kepala, suboksipital (terjadi saat bangun 

dan menghilang secara spontan setelah beberapa jam) 

- Gangguan penglihatan (diplopia, penglihatan kabur, epistakis) 

2) Tanda : 

- Status mental, perubaha keterjagaan, orientasi, pola/isi bicara, efek, 

proses berpikir 

- Penurunan kekuatan genggaman tangan 

j) Nyeri/ketidaknyamanan 

1) Gejala : Angina (penyakit arteri koroner/keterlibatan jantung), sakit kepala 

k) Pernapasan 

1) Gejala : 

- Dispnea yang berkaitan dari aktivitas/kerja, takipnea, ortopnea, dispnea 

- Batuk dengan/tanpa pembentukan sputum 

- Riwayat merokok 

2) Tanda : 

- Distres pernapasan /penggunaan otot aksesori pernapasan 

- Bunyi napas tambahan (crakles/mengi) 

- Sianosis 
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l) Keamanan 

1) Gejala : gangguan koordinasi/cara berjalan, hipotensi postural 

m) Pembelajaran/penyuluhan  

1) Gejala : 

- Faktor resiko keluarga : hipertensi, aterosklerosis, penyakit jantung, 

diabetes mellitus 

- Faktor lain, seperti orang Afrika-Amerika, Asia tenggara, penggunaan pil 

KB atau hormon lain, penggunaan alkohol/obat 

n) Rencana pemulangan 

Bantuan dengan pemantau diri dari tekanan darah/perubahan dalam terapi 

obat. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respons 

pasien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik 

yang berlangsung actual mapun potensial. Diagnosis keperawatan merupakan 

langkah kedua dalam proses keperawatan yaitu mengklasifikasi masalah 

kesehatan dalam lingkup keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan 

keputusan klinis tentang respons seseorang, keluarga, atau masyarakat sebagai 

akibat dari masalah kesehatan atau proses kehidupan yang actual atau potensial. 

Diagnosa keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, 

keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan.  

Menurut  Carpenito, dkk. (2013) Diagnosis keperawatan adalah penilaian 

klinis tentang respons manusia terhadap gangguan kesehatan/proses kehidupan, 

atau kerentanan respons dari seorang individu, keluarga, kelompok, atau 
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komunitas (Hardman, 2015). Diagnosis keperawatan berfungsi untuk 

mengidentifikasi, memfokuskan dan memecahkan masalah keperawatan klien 

secara spesifik. Jenis-jenis diagnosis keperawatan tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Diagnosis Aktual 

Diagnosis ini menggambarkan respons klien terhadap kondisi kesehatan atau 

proses kehidupannya yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. 

Tanda/gejala mayor dan minor dapat ditemukan dan divalidasi pada klien. 

2. Diagnosis Risiko 

Diagnosis ini menggambarkan respons klien terhadap kondisi kesehatan atau 

proses kehidupannya yang dapat menyebabkan klien berisiko mengalami 

masalah kesehatan. Tidak ditemukan tanda/gejala mayor dan minor pada klien, 

namun klien memiliki faktor risiko mengalami masalah kesehatan. 

3. Diagnosis Promosi Kesehatan 

Menurut Aspiani (2014) Diagnosis ini menggambarkan adanya keinginan dan 

motivasi klien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya ke tingkat yang lebih 

baik dan optimal. Diagnosis keperawatan pada pasien hipertensi dengan 

penulisan diagnosa keperawatan sesuai Standar Diagnosis Keperawatan 

Indonesia antara lain : 

2) Risiko penurunan curah jantung 

3) Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, ketidak seimbangan 

antara suplai dan kebutuhan oksigen. 

4) Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis 
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3. Perencanaan (Intervensi Keperawatan) 

Perencanaan (planning) merupakan suatu petunjuk tertulis yang menggambarkan 

secara tepat rencana tindakan keperawatan yang dilakukan terhadap klien sesuai 

dengan kebutuhannya berdasarkan diagnosis keperawatan. 

Tabel 2.  Intervensi Keperawatan 

No 
Diagnosa 

Keperawatan 
Tujuan (NOC) Intervensi (NIC) 

1 2 3 4 

1 Resiko penurunan 

curah jantung 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 3 x 24 jam klien 

menunjukkan curah 

jantung adekuat,dengan 

kriteria  

Perawatan jantung 

1) Evaluasi adanya nyeri 

dada (itensitas, lokasi, 

radiasi, durasi, dan 

faktor pencetus nyeri) 

2) Lakukan penilaian 

komprehensif 

terhadap sirkulasi  

   Tekanan darah dalam 

rentang normal 

 Toleransi terhadap 

aktivitas 

 Nadi oerifer kuat 

 Ukuran jantung 

normal 

 Tidak ada distensi 

vena jugularis 

 Tidak ada disrtimia 

 Tidak ada bunyi 

jantung abnormal 

perifer (mis. cek 

nadi perifer, edema, 

pengisian kapiler, 

dan suhu 

ekstremitas) 

3) Dokumentasikan 

adanya disritmia 

jantung 

4) Catat tanda dan 

gejala penurunan 

curah jantung 

5) Observasi tanda-

tanda vital 
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No 
Diagnosa 

Keperawatan 
Tujuan (NOC) Intervensi (NIC) 

1 2 3 4 

  

 Tidak ada angina 

 Tidak ada edema 

perifer 

 Tidak ada edema 

pulmonal 

 Tidak ada diaphoresis 

 Tidak ada mual 

Tidak ada kelelahan 

6) Observasi disritmia 

jantung termasuk 

gangguan irama dan 

konduksi 

7) Observasi status 

respirasi terhadap 

gejala gagal jantung 

8) Observasi abdomen 

untuk mengindikasi 

adanya penurunan 

perfusi 

9) Observasi 

keseimbangan cairan 

10) Kenali adanya 

perubahan tekanan 

darah 

11) Kenali pengaruh 

psikologis yang 

mendasari kondisi 

klien 

12) Evaluasi respons 

klien terhadap 

disritmia 

Anjurkan untuk 

mengurangi 

2 Intoleransi aktivitas 

Berhubungan 

dengan kelemahan, 

ketidakseimbangan 

antara suplai dan 

kebutuhan oksigen 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 3 x 24 jam klien 

dapat menunjukkan 

toleransi terhadap 

aktivitas, dengan 

kriteria : 

- Klien dapat 

menentukan aktivitas 

yang sesuai dengan 

peningkatan nadi, 

tekanan darah dan 

frekuensi nafas; 

mempertahankan 

irama dalam batas 

normal 

Manajemen energi 

1) Tentukan keterbatasan 

klien terhadap 

aktivitas 

2) Tentukan penyebab 

lain kelelahan 

3) Motivasi klien untuk 

mengungkapkan 

perasaan tentang 

keterbatasannya 

4) Observasi asupan 

nutrisi sebagai sumber 

energi yang adekuat 
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No 
Diagnosa 

Keperawatan 
Tujuan (NOC) Intervensi (NIC) 

1 2 3 4 

  

- Mempertahankan 

warna dan kehangatan 

kulit dengan aktivitas 

- EKG dalam batas 

normal 

- Melaporkan 

peningkatan aktivitas 

harian 

5) Observasi respons 

jantung-paru terhadap 

aktivitas (mis. 

takikardia, disritmia, 

dispnea, diaporesis, 

pucat, tekanan 

hemodinamik, dan 

frekuensi pernafasan 

6) Batasi stimulus 

lingkungan (mis. 

pencahayaan dan 

kegaduhan) 

7) Dorong untuk 

melakukan periode 

istirahat dan aktivitas 

8) Bantu klien untuk 

bangun dari tempat 

tidur atau duduk di 

samping tempat tidur 

atau berjalan 

9) Dorong klien untuk 

melakukan aktivitas 

harian sesuai sumber 

energi 

3 Nyeri akut 

berhubungan 

dengan agen 

pencedera 

fisiologis 

Setelah dilakuka asuhan 

keperawatan selama 3 x 

24 jam klien dapat 

mengontrol nyeri, 

dengan kriteria : 

- mengenal faktor 

penyebab nyeri 

- Awitan nyeri 

- Tindakan pencegahan 

- Tindakan pertolongan 

nonanalgetik 

- Mengenal tanda 

pencetus nyeri untuk 

mencari pertolongan 

 

Manajemen nyeri 

1) Kaji nyeri secara 

komprehensif,meliputi 

lokasi, karakteristik 

dan awitan, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas/beratnya 

nyeri, dan faktor 

presipitasi 

2) Observasi isyarat non-

verbal dari 

ketidaknyamanan, 

khususnya dalam 

ketidakmampuan 

untuk komunikasi 

secara efektif 
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No 
Diagnosa 

Keperawatan 
Tujuan (NOC) Intervensi (NIC) 

1 2 3 4 

  

- Melaporkan gejala 

kepada tenaga 

kesehatan 

(perawat/dokter) 

3) Gunakan komunikasi 

terapeutik agar klien 

dapat 

mengekspresikan 

nyeri 

4) Kaji latar belakang 

budaya klien 

5) Kaji pengalaman 

individu terhadap 

nyeri, keluarga dengan 

nyeri kronis 

6) Berikan dukungan 

terhadap klien dan 

keluarga 

7) Tingkatkan 

tidur/istirahat yang 

cukup 

8) Ajarkan penggunaan 

teknik 

nonfarmakologis 

(terapi relaksasi nafas 

dalam, terapi relaksasi 

benson, guided 

imajery, terapi musik, 

masase) 

9) Monitor kenyamanan 

klien terhadap 

manajemen nyeri 

10) Berikan terapi obat 

analgesic dengan 

prinsip 5 benar 

11) Cek riwayat alergi 

obat 
 

 

4. Implementasi Keperawatan 

Menurut Kozier (2010), Implementasi keperawatan adalah sebuah fase 

dimana perawat melaksanakan intervensi keperawatan yang sudah direncanakan 

sebelumnya. Berdasarkan terminologi NIC, implementasi terdiri atas melakukan 

dan mendokumentasikan yang merupakan tindakan keperawatan khusus yang 

digunakan untuk melaksanakan intervensi. 
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5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan 

perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir yang teramati dan 

tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan. Tujuan dari 

evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana perawatan dapat dicapai dan 

memberikan umpan balik terhadap asuhan keperawatan yang diberikan     

(Tarwoto & Wartonah, 2011). 

a. Diagnosa keperawatan : Risiko penurunan curah jantung 

1) Klien melaporkan atau menunjukkan tidak ada tanda dispnea, angina dan 

disritmia. 

b. Diagnosa keperawatan : Intoleransi aktivitas 

1) Klien dapat menunjukkan peningkatan toleransi terhadap aktivitas. 

2) Klien mendemonstrasikan penurunan tanda fisiologis intoleransi aktivitas. 

c. Diagnosa keperawatan : Nyeri akut 

1) Klien mengidentifikasi metode penghilangan nyeri. 

2) Klien melaporkan nyeri hilang atau terkontrol. 

3) Klien mendemonstrasikan keterampilan teknik relaksasi dan distraksi sesuai 

indikasi. 
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BAB III 

LAPORAN KASUS 

 

A. Pengkajian 

1. Biodata 

a. Identas Pasien 

Nama  

Jenis kelamin  

Usia  

Status  

Agama  

Suku bangsa  

Pendidikan  

:  Ny. B 

:  Perempuan 

:  52 Tahun 

:  Menikah 

:  Islam 

:  Indonesia 

:  SD 

Bahasa yang digunakan  

Pekerjaan  

Alamat  

 

 

Diagnosa medis 

Nomor Register 

Tanggal MRS 

Tanggal Pengakajian/Jam  

:  Wanci 

:  Ibu Rumah Tangga 

:  Kelurahan Mandati II 

Kecamatan Wangi-Wangi 

Selatan. 

:  IVH+Hipertensi 

:  01.78.91.XX 

:  Senin, 10 Februari 2020 

:  Jum’at, 14 Februari 2020 

Jam 13.30 WITA 

 

b. Riwayat Kesehatan 

1. Keluhan Utama   :  Nyeri kepala 

2. Riwayat Keluhan Utama :  Klien masuk rumah sakit pada tanggal 10 

Februari 2020 dengan keluhan nyeri kepala, mual dan muntah. ±1 minggu  

yang lalu klien terjatuh dari teras rumahnya karena merasakan sakit kepala 

berat, klien mengatakan mual tetapi tidak muntah, badan klien terlihat 

lemas  sehingga klien di bawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Wakatobi untuk diperiksa. Setelah dilakukan pemeriksaan, tekanan darah 

pasien 190/100 mmHg  dan diputuskan harus rawat inap. Menurut  

pernyataan klien Ny. B sebelumnya pernah didiagnosa Hipertensi sekitar 3 
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bulan yang lalu serta mengalami Stroke Non Hemoragik, di waktu yang 

bersamaan, dimana sebelumnya klien mengalami Hipotensi. Hal ini 

dibuktikan dengan klien menunjukkan hasil pemeriksaan CT Kepala axial 

dengan hasil SNH bilateral ringan, terutama pada hemisphere dextra, yang 

membuat efek pada klien Ny. B mengalami nyeri bagian tengkuk sebelah 

kiri seperti mengangkat beban berat, pipi sebelah kiri terasa pegal, dan 

tangan sebelah kiri bergerak memutar dengan sendirinya ketika melakukan 

aktivitas yang berlebihan dengan skala nyeri 5 (Lima) dan nyeri dirasakan 

hilang timbul, lalu klien menunjukkan daerah yang terasa nyeri. 

3. Riwayat Penyakit Keluarga  :  Menurut pernyataan pasien Ny. B 

bahwa penyakit hipertensi yang diderita ada hubungannya dengan 

keturunan dari ke dua orang tuanya. Ke dua orang tua klien meninggal 

karena menderita penyakit hipertensi, sementara Kakek dan Neneknya 

meninggal karena factor usia. Ny. B adalah anak ke dua dari tiga orang 

bersaudara. Ny. B menanggapi penyakit yang diderita disamping karena 

faktor keturunan, juga merupakan ujian dari Allh SWT. Sehingga klien 

selalu berikhtiar akan kesembuhannya, dengan sering melakukan ibadah. 

4. Genogram 
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Keterangan : 
 

Laki – Laki        Garis Pernikahan 
 

Perempuan        Garis Keturunan 
 

Pasien          G1 Generasi Pertama Meninggal Karena Hipertensi 
 

Meninggal Dunia           G2 Generasi Ke Dua Meninggal Karena Penyakit Hipertensi 

               G3 Generasi ke Tiga 
 

Gambar 2 : Genogram 3 Generasi Pada Pasien Ny. B 

 

5. Identitas Penanggung Jawab 

Nama  : Tn. F 

Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Usia  : 53 Tahun  

Hubungan dengan klien  : Suami  

Pendidikan  : SMP  

Pekerjaan  : Nelayan 

Alamat  : Kel. Mandati II Kec. Wangi-

Wangi Selatan Kab. Wakatobi 

 

6. Kebutuhan Dasar Pasien Hipertensi (Ny. B) 

a) Kebutuhan Fisiologis 

 Oksigen (O2) 

- Sebelum sakit  

Pasien tidak mengeluhkan sesuatu saat sebelum sakit, pasien dapat 

beraktivitas bebas walau hanya sedikit memikirkan jika pasien 

lelah maka terkadang pasien merasakan nyeri kepala bagaian 

belakang.  

- Saat sakit 

Pasien mengeluhkan adanya nyeri Kepala dan tengkuk, mual dan 

muntah  : Nyeri kepala bagian belakang, Q : seperti ditusuk dan 

ditekan, R : kepala bagian belakang : nyeri sedang 3, T : 5-10 menit 

pada saat beraktifitas yang terlalu berat. Pasien juga mengatakan 
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bahwa terdapat beban pikiran sehingga pasien merasakan hal yang 

kurang nyaman seperti nyeri kepala bagian belakang. 

 Cairan 

- Sebelum sakit  

Pasien di anjurkan minum paling banyak 1.5 liter /hari untuk 

pemenuhan kebutuhan cairan pasien. Berat badan pasien masuk 

58kg.  

- Saat sakit  

Dalam pemenuhan kebutuhan cairan pada Ny. B tidak boleh lebih 

dari kebutuhan tubuh. Dengan berat pasien 58kg pada saat pasien 

masuk ke rumah sakit, maka kebutuhan cairan Tn. R 30x58BB = 

1740 ml/hari. Ny. B mendapatkan terapi Lasix 2x1 ampul via 

injeksi dosis 40mg. 

 Nutrisi 

- Sebelum sakit  

Pada saat Ny. B sebelum masuk rumah sakit porsi makan habis 

kurang dari 1 porsi dengan diit rendah garam.  

- Saat sakit  

Ketika Ny. B  di rawat di rumah sakit mendapatkan diit DD3 atau 

diit pasien jantung (tim). Nafsu makan Ny. B baik dan habis dalam 

1 porsi makanan. 
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 Eliminasi 

- Sebelum sakit  

Ny. B mengatakan bahwa pola eliminasi BAB setiap pagi dan 1x1 

hari dengan konsistensi lembek berwarna coklat                

kekuning-kuningan, tidak dirasakan nyeri. Pada saat sebelum sakit 

pola BAK Ny. B 5x dalam 1 hari dengan warna kuning jernih tidak 

disertai nyeri.  

- Saat sakit  

Saat di rawat dirumah sakit Ny. B tidak dapat BAB dari tanggal 10 

sampai tangga 12 Februari 2020. Ny. B mendapatkan obat 

pencahar pada tanggal 12 Februari 2020 dan dapat BAB ke toilet 

ketika sudah tidak terpasang NTG. Ketika di rumah sakit Ny. B 

BAK hanya 2x dalam 1 hari warna kuning jernih tidak disertai 

nyeri dan tidak terpasang selang kateter. 

 Personal Higyene 

- Sebelum sakit  

Pola mandi Ny. B 2x dalam 1 hari disertai gosok gigi, untuk 

keramas hanya 2 hari sekali, waktunya pada pagi dan sore hari.  

- Saat sakit  

Ny. B mandi hanya 1 hari sekali saja di pagi hari dan hanya di lap 

memakai handuk kecil hangat karena pasien harus di istirhatkan di 

tempat tidur. 
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 Istrahat 

- Sebelum sakit  

Pasien dapat tidur dengan tenang sekitar 7 jam tidur dari jam 10 

sampai jam 5 pagi untuk sholat subuh. Tidak ada keluhan saat tidur 

dan kebiasaan sebelum tidur yaitu sholat terlebih dahulu.  

- Saat sakit  

Ny. B  hanya tidur 7 jam dengan pola terkadang bangun lalu tidur 

kembali karena tidak nyaman tidur. 

 Aktifitas 

- Sebelum sakit  

Kegiatan sehari-hari Ny. B yaitu Ibu Rumah Tangga dan mengurusi 

cucu-cucunya. Dengan aktivitas saat ini Ny. B harus dirawat di 

rumah sakit karena beban stress cukup tinggi dan terjadi pikiran 

oleh Ny. B sehingga berpengaruh kepada tekanan darah pada Ny. B 

sehingga terjadi kelelahan dan pembatasan aktivitas.  

- Saat sakit  

Di rumah sakit Ny. B harus bedrest total untuk memulihkan 

kesehatan seperti semula. 

b) Rasa Aman dan Nyaman 

Ny. B merasa tidak aman dan nyaman karena status kesehatan saat ini 

yang dapat sewaktu-waktu muncul kembali. Dengan tanda bahaya yang 

mengancam pada kehidupan Ny. B, sebagai ibu rumah tangga yang 

mana tugas keseharian terlalu banyak, maka Ny. B selalu menghidari 
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faktor setres dari beban aktivitas yang berat, beban pikiran yang berat, 

dan sering melakukan latihan nafas dalam. 

c) Kasih Sayang 

Ny. B mendapatkan cukup kasih sayang dari Suami, anak serta anak 

mantunya terhadap status kesehatannya. Bentuk perhatian tersebut 

dapat dirasakan Ny. B melalui penyediaan obat untuk kesehatan Ny.B 

dan memfasilitasi kesehatan dengan mengantarkan Ny.B kerumah sakit, 

diuruskan masalah administrasi rumah sakit. selama di Rumah Sakit 

pasien senantiasa ditemani oleh keluarganya terutama suami dan anak-

anaknya. 

d) Harga Diri 

Dengan status Ny.B yang di rawat di rumah sakit sering kali 

memikirkan bahwa dampak sakitnya ini terhadap orang lain yaitu 

menjadi beban suami dan anak-anaknya. Dengan motivasi dan 

dorongan yang kuat dari keluarga Ny.B untuk sembuh dan normal 

kembali kesehatannya. 

e) Aktualisasi Diri 

Dengan kondisi penyakit yang diderita saat ini, pasien Ny. B hanyalah 

berharap kepada Allh SWT. Agar lekas sembuh untuk menjadi ibu 

rumah tangga yang mengurus suami dan anak-anaknya tercinta. 
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7. Hasil Observasi dan Pemeriksaan Fisik 

 

Tabel  3. Hasil Pengkajian Klien Hipertensi (Ny. B) di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Wakatobi. 

 

Observasi Klien Ny. B 

Keadaan Umum 
Posisi klien supine klien terpasang alat 

medis IVFD 

Kesadaran Kesadaran compos mentis & GCS E4M6V5 

Pemeriksaan tanda-tanda 

vital 

TD       : 170/90 mmHg 

RR       : 20 x/m 

N         : 65 x/m 

S          : 36 C 

MAP   : 143,3 mmHg 

Kenyamanan/ Nyeri 

Provokatif dan paliatif: Adanya tekanan 

darah tinggi Quality dan Quantitas: 

seperti tertusuk dan ditekan 

Regio       : kepala bagian belakang, 

                   leher dan tengkuk 

Severity   : 3 

Time        : Hilang timbul 

Status 

Fungsional/aktivitas dan 

mobilitas Bartehel indeks 

 Mengendalikan rangsangan defekasi (BAB) : 

skor 2 Mandiri 

 Mengendalikan rangsang berkemih (BAK) : 

skor 2 Mandiri 

 Membersihkan diri (cuci muka, sisir rambut, 

sikat gigi) : skor 0 Butuh pertolongan orang 

lain 

 Penggunaan jamban masuk dan keluar 

(melepaskan, memakai, celana, 

membersihkan, menyiram) : Skor 1 Perlu 

bantuan 

 Makan : Skor 2 Mandiri 

 Berubah sikap dari berbaring ke duduk : skor 

2 Bantuan 2 orang 

 Berpindah/berjalan: skor 2 mandiri 

 Memakai Baju : skor 1 sebagian dibantu 

 Naik turun tangga : skor 2 

 Mandi : Skor 0 tergantung orang lain 

TOTAL : 14 

Ketergantungan Ringan 
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Berdasarkan tabel 3 ditemukan data dari pengkajian observasi klien 

terpasang IVFD, kesadaran compos mentis, GCS E4 V5 M6, klien 

memiliki nyeri skala nyeri 3, aktivitas klien ketergantungan ringan. klien 

memiliki tekanan darah tinggi dan diklasifikasikan sebagai hipertensi 

derajat 2 menurut WHO (2013). 

Tabel  4.  Hasil Anamnesis Pemeriksaan Fisik Klien Hipertensi (Ny. B) di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi. 
 

Pemeriksaan fisik Klien Ny.B 

Pemeriksaan kepala 

dan leher 

1) Kepala dan rambut 

Finger print ditengah frontal terhidrasi. Kulit 

kepala bersih, tidak ada ketombe dan tidak ada 

lesi. Penyebaran rambut merata berwarna hitam 

dan putih (uban), rambut mudah patah, tidak 

bercabang, dan tidak ada kelainan 

2) Mata Mata lengkap, simetris kanan dan kiri., kornea 

mata jernih kanan dan kiri. Konjuntiva anemis dan 

sclera tidak ikterik Kelopak mata/palepebra tidak 

ada pembengkakan. Adanya reflek cahaya pada 

pupil dan bentuk isokor kanan dan kiri, iris 

kanan kiri berwarna hitam, tidak ada kelainan 

Pemeriksaan fisik Klien Ny.B 

3) Hidung Tidak ada pernafasan cuping hidung, posisi 

septum nasal ditengah, lubang hidung bersih, 

tidak ada secret, tulang hidung dan septum 

nasi tidak ada pembengkakan dan tidak ada 

polip 

4) Mulut & Lidah Keadaan mukosa bibir kering dan pucat. 

Tonsil ukuran normal uvula letak simetris 

ditengah . 

5) Telinga Bentuk telinga sedang, simetris kanan dan 

kiri. Lubang telinga bersih, tidak ada serumen 

berlebih, pendengaran berfungsi dengan baik 

6) Leher Kelenjar getah bening teraba, tiroid teraba, 

posisi trakea letak ditengah tidak ada kelainan 

7) Pemeriksaan thorak 

sistem pernafasan 

1. Inspeksi thorak 

2. Palpasi 

3. Perkusi 

4. Auskultasi 

Tidak ada sesak nafas, batuk dan secret. 

Bentuk dada simetris, irama nafas teratur, 

pola nafas normal, tidak ada pernafasan 

cuping hidung, otot bantu pernafasan, vocal 

permitus dan ekspansi paru anterior dan 

posterior dada normal, perkusi sonor, 

auskultasi suara nafas vesikuler. 
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8) Pemeriksaan jantung 

1. Inspeksi dan 

palpasi 

2. Perkusi batas 

jantung 

3. Auskultasi 

Pada pemeriksaan inspeksi CRT < 2 detik tidak 

ada sianosis. Pada pemeriksaan palpasi iktus 

kordis teraba hangat. Perkusi batas jantung : Basic 

jantung berada di ICS II dari lateral ke media 

linea , para sterna sinistra, tidak melebar, 

Pinggang jantung berada di ICS III dari linea para 

sterna kiri, tidak melebar, Apeks jantung berada di 

ICS V dari linea midclavikula sinistra, tidak 

melebar. Pemeriksaan auskultasi : bunyi jantung I 

saat auskultasi terdengar bunyi jantung normal 

dan regular, bunyi 

jantung II : saat auskultasi terdengar bunyi 

jantung normal dan regular, bunyi jantung 

tambahan : tidak ada bunyi jantung tambahan, dan 

tidak ada kelainan. 

9) Pemeriksaan abdomen 

1. Inspeksi 

2. Auskultasi 

3. Palpasi 

4. Perkusi 

BB : 60 kg,  TB: 160 cm,  IMT : 23,4 kg M2 

Kategori BB Normal. BAB 1x/hari konsistensi 

keras, diet lunak, jenis diet : Diet TKTP rendah 

garam, nafsu makan menurun , porsi makan 

habis ¼ porsi . Inspeksi : Bentuk abdomen bulat 

dan datar, benjolan/masa tidak ada pada perut, 

tidak tampak bayangan pembuluh darah pada 

abdomen, tidak ada luka operasi . Auskultasi : 

peristaltic 25x/menit Palpasi : Tegang Tidak ada 

nyeri tekan, mass, Hepar Lien tidak ada kelainan 

Ginjal tidak ada nyeri tekan, tidak ada asietas 

10) Pemeriksaan 

Neurologis 

1. Inspeksi 

2. Auskultasi 

3. Palpasi 

4. Perkusi 

Memory Panjang, perhatian dapat mengulang, 

bahasa baik, kongnisi baik, orientasi orang, saraf 

sensori nyeri tusuk. Tingkat kesadaran compos 

mentis. Tanda rangsangan otak (meningeal sign) : 

1. N I (olfaktorius) : penciuman baik, bisa 

membedakan bau-bauan. 

2. N II (optikus) : jarak pandang baik 

3. NIII (okulomotorius) : adanya reflek 

rangsangan pada pupil 

4. N IV (troklearis) : bisa menggerakkan bola 

mata ke atas dan ke bawah 

5. N V (trigeminus) : tidak ada kesulitan 

mengunyah 

6. N VI (abdusen) : bisa menggerakan bola mata 

ke kanan dan ke kiri 

7. N VII (facialis) : pengecapan terhadap rasarasa 

baik 

8. NVIII(vestibulotroklearis):pendengaran baik 

9. NIX (glosofaringeus): tidak ada nyeri telan 

 



  51 
 

Pemeriksaan fisik Klien Ny.B 

 

10. N X (vagus) : bisa mengucap “ah” dan 

menelan saliva 

11. N XI (assesorius) : bisa mengangkat bahu dan 

menoleh dengan adanya tahanan 

12. NXII (hipoglosus): bisa menjulurkan, 

menggerakkan lidah ke kanan dan ke kiri 

Fungsi motorik klien normal, bisa 

menggerakkan ekstremitas atas dan bawah, 

nilai motorik 6 (mengikuti perintah), Fungsi 

sensorik normal, tidak ada masalah pada 

fungsi sensorik, reflek fisiologis : patella (-), 

reflek patofisiologis : babinski (-) 

11) Pemeriksaan 

Sistem perkemihan 

Kebersihan genitalia bersih, tidak ada keluhan 

kencing, kemampuan berkemih spontan, 

produksi urin 1300 ml/hari warna kuning 

pekat, tidak ada nyeri tekan. 

12) Pemeriksaan 

muskuluskeletal 

(ekstremitas) dan 

Integumen 

Pergerakan sendi bebas, ada kelainan 

ekstermitas, tidak ada kelainan tulang 

belakang, tidak fraktur, tidak menggunakan 

traksi, tidak komparmentet syndrome, kulit 

kemerahan, turgor kulit kurang.  Kekuatan 

otot : 

 
 

13) Sistem Endokrin Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, tidak 

ada pembesaran kelenjar getah bening. 

 

Berdasarkan tabel  4.  ditemukan data dari pemeriksaan fisik pada 

klien Ny. B ditemukan masalah pada pemeriksaan mata terdapat 

konjungtiva anemis, pada pemeriksaan abdomen dilakukan pemeriksaan 

IMT memiliki kategori BB normal, klien Ny. B menghabiskan 1/4 porsi 

makan. Pada pemeriksaan perkemihan klien Ny. B 1300ml/hari. 
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Tabel 5. Hasil Anamnesis Pemeriksaan Penunjang Klien Hipertensi  Ny. B 

di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi. 

 

Tindakan Klien Ny.B 

Pengkajian spiritual Sebelum 

Sakit 
Kadang-kadang 

Pengkajian spiritual selama 

sakit 
Kadang-kadang 

Pemeriksaan penunjang Jenis pemeriksaan Laboratorium 

tanggal 28/4/2019 

1. Leukosit 11,52 = 103/ul 

2. Eritrosit 4,53 = 10’6/ul 

3. Hb 13.0 g/dl 

4. Hematokrit = 38,6 % 

 

9. Terapi Medis  

Terapi medis Pasien Ny. B mendapatkan terapi oral amlodipine dengan 

dosis satu kali lima gram setiap pagi. Berdasarkan penatalaksnaan terapi 

pasien ditemukan : 

1. Amlodipine (Oral) 1 x 10 mg 

2. Candesartan (Oral) 1 x 8 mg 

3. RL (IVFD) 20 tpm 

4. Ranitidin (IV) 2 x 50 mg 

5. Santagesik (IV) 3 x 1 g 

10. Data Fokus 

Tabel  6. Data Fokus klien Ny. B Hipertensi di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Wakatobi. 
 

Data Fokus Klien Ny.B 

Data Subjektif - Klien mengatakan nyeri pada kepala dan tidak 

nyaman pada tengkuk 

- Klien mengatakan Sebelumnya tidak pernah 

diberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi 

- Klien mengatakan kurang begitu paham tentang 

tekanan darah yang sering tinggi yang dideritanya 
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Data Objektif - TD      : 170/90 mmHg 

- RR      : 20 x/m 

- N        : 65 x/m 

- S         : 36 C 

 Klien memiliki riwayat tekanan darah tinggi 

- P      : Adanya tekanan darah tinggi 

- Q      : Seperti ditusuk dan ditekan 

- R      : kepala bagian belakang, leher, dan 

Tengkuk 

- S       : 3 

- T       : Hilang timbul 

 Klien tampak lemas dan hanya berbaring di tempat 

tidur. 

 klien terlihat tegang 

 Klien hanya diam saat ditanya tentang tekanan 

darah tinggi yang dideritanya 

 

B. Analisa Data 

Tabel 7. Analisa Data klien Hipertensi Ny.B di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Wakatobi. 
 

No Data Etiologi 
Masalah 

Keperawatan 

1 Kondisi terkait 

-TD 170/90 mmHg 

Faktor Risiko 

( Hipertensi) 
Risiko Perfusi Serebral 

Tidak Efektif (D.0017) 

2 DS : 

 Klien mengatakan nyeri 

pada kepala dan tidak 

nyaman pada tengkuk 

DO 

 P : Adanya tekanan 

darah tinggi 

 Q : Seperti ditusuk 

 dan ditekan 

 R : kepala bagian 

belakang, leher, dan 

tengkuk 

 S     : 3 

 T     : Hilang timbul 

 TD  : 170/90 mmHg 

 N    : 65x/menit 

 RR  : 20x/menit 

 T     : 36 C 

- Klien tampak lemas dan 

hanya berbaring di 

tempat tidur 

Agen pencedera 

fisiologis 
Nyeri akut (D.0077) 
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3 DS : 

 Klien mengatakan 

Sebelumnya tidak pernah 

diberikan pendidikan 

kesehatan tentang hipertensi 

 Klien mengatakan kurang 

begitu paham tentang 

tekanan darah yang sering 

tinggi yang dideritanya 

DO: 

 klien terlihat tegang 

 Klien hanya diam saat 

ditanya tentang tekanan 

darah tinggi yang 

dideritanya 

kurang terpapar 

informasi 

Defisit pengetahuan 

mengenai penyakit 

yang diderita (D.0111) 

 

C. Diagnosa Keperawatan 

Tabel 8.Hasil Diagnosa Keperawatan Pada Klien Ny. B Hipertensi di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Wakatobi. 
 

No Tanggal ditemukan Diagnosa Keperawatan 

1 11 Februari 2020 Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif  b.d Faktor 

Risiko (D.0017) 

Kondisi terkait 
-TD 170/90 mmHg (Hipertensi) 

2 11 Februari 2020 Nyeri akut b/d agen pencedera fisiologis (D.0077) 

 

DS : 

 P  : Adanya tekanan darah tinggi 

 Q : Seperti ditusuk dan ditekan 

 R : kepala bagian belakang, leher, dan 

tengkuk 

 S     : 3 

 T     : Hilang timbul 

 TD  : 170/90 mmHg 

 N    : 65x/menit 

 RR  : 20x/menit 

 T     : 36 C 

 Klien tampak lemas dan hanya berbaring di 

tempat tidur 

 

DO : 

 Klien mengatakan nyeri pada kepala dan tidak 

nyaman pada tengkuk 
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3 11 Februari 2020 Defisit pengetahuan mengenai penyakit yang 

diderita b/d kurang terpapar informasi 

(D.0111) 

 

DS : 

 klien terlihat tegang 

 Klien hanya diam saat ditanya tentang tekanan 

darah tinggi yang dideritanya 

 

DO : 

 Klien mengatakan Sebelumnya tidak pernah 

diberikan pendidikan kesehatan tentang 

hipertensi 

 Klien mengatakan kurang begitu paham tentang 

tekanan darah yang sering tinggi yang 

dideritanya 

 

Berdasarkan tabel 8  ditemukan data dari pengkajian pada klien Ny. B 

terdiri dari 3 diagnosa keperawatan yaitu risiko perfusi serebral tidak efektif, nyeri 

akut, dan defisit pengetahuan. 

D. Perencanaan Asuhan Keperawatan 

Tabel 9.  Perencanaan  Asuhan  Keperawatan  Pada Klien Hipertensi  Ny. B di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi. 
 

Dx 

Kep 

Tanggal 

Ditemukan 
Diagnosa  

Tujuan dan Hasil 

(NOC) 

Intervensi  

(NIC) 

1 11/02/2020 Resiko Perfusi 

Serebral Tidak 

Efektif b/d 

Faktor Risiko 

(D.0017) 

Setelah dilakukan 

Tindakan 

keperawatan 3 x 24 

jam diharapkan 

risiko perfusi 

serebral tidak terjadi 

dengan kriteria hasil 

: 

1. Tekanan darah 

dalam rentang 

normal (110/80- 

140/80) 

2. Tidak ada 

ortostatik 

hipertensi 

3. Tidak ada tanda-

tanda 

peningkatan 

tekanan 

intracranial 

4. Klien melaporkan 

atau 

1. Pemantauan 

Tandatanda vital 

dan Tekanan 

Intrakranial 

2. Monitor tekanan 

darah, nadi, 

pernapasan, dan 

suhu tubuh 

3. Monitor 

peningkatan TD 

4. Monitor pelebaran 

tekanan nadi 

(selisih TDS dan 

TDD) 

5. Monitor penurunan 

frekuensi jantung 

6. Monitor adanya 

keluhan sakit 

kepala 

7. Periksa riwayat 

penyakit pasien 

secara rinci untuk 
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menunjukkan 

tidak ada tanda 

dispnea, angina 

dan disritmia 

melihat faktor 

risiko 

8. Monitor sirkulasi 

perifer (mis. Nadi 

perifer, edema, 

CRT, warna, suhu, 

dan adanya rasa 

sakit pada 

ekstremitas) 

9. Monitor adanya 

tanda/gejala 

peningkatan TIK 

10. Hindari aktivitas 

yang dapat 

meningkatkan 

tekanan 

intrakranial 

2 11/02/2020 Nyeri akut b/d 

Agen 

pencedera 

fisiologis 

(D.0077) 

Setelah dilakukan 

Tindakan 

keperawatan 3 x 24 

jam diharapkan 

masalah nyeri dapat 

teratasi dengan 

kriteria hasil : 

1. Klien 

mengatakan nyeri 

berkurang 

2. Klien mengenal 

lamanya nyeri 

3. Klien dapat 

menggunakan 

teknik non 

farmakologi 

4. Klien tidak 

gelisah 

Manajemen Nyeri 

1. Kaji secara 

komprehensif 

terhadap nyeri 

termasuk lokasi, 

karakteristik, 

durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas 

nyeri 

2. Mengajarkan cara 

melakukan teknik 

relaksasi nafas 

dalam 

3. Kaji tipe dan 

sumber Nyeri 

4. Kolaborasi 

pemberian 

Analgetik 

5. Tingkatkan 

istirahat 

6. Monitor 

penerimaan pasien 

tentang manajemen 

nyeri 
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3 11/02/2020 Defisit 

pengetahuan 

Mengenai 

penyakit yang 

diderita b/d 

kurang 

terpapar 

informasi 

(D.0111) 

Setelah dilakukan 

Tindakan 

keperawatan 3 x 24 

jam diharapkan 

Defisit 

pengetahuan klien 

teratasi 

dengan kriteria 

hasil : 

1. Klien 

mengungkapkan 

pemahaman 

tentang 

penyakitnya 

Edukasi Kesehatan 

1. Berikan penilaian 

tentang tingkat 

pengetahuan 

pasien mengenai 

proses penyakit 

2. Jelaskan 

Patofisiologi 

penyakit dengan 

cara yang tepat 

3. Gambarkan tanda 

gejala yang muncul 

pada penyakit 

dengan cara yang 

tepat 

4. Melakukan 

pendidikan 

kesehatan 
 

Berdasarkan tabel 9 setelah dilakukan penegakan diagnosa keperawatan 

pada klien Ny. B,  dibuat  perencanaan  tindakan  keperawatan  sesuai  dengan 

masing-masing diagnosa yang ditemukan pada klien tersebut. 

F. Implementasi dan Evaluasi Asuhan Keperawatan 

Tabel 10 : Implementasi dan Evaluasi Asuhan Keperawatan Ny. B dengan 

Hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi. 
 

No Diagnosa 
Hari / 

Tanggal 
Jam Implementasi 

Evaluasi 

(SOAP) 

1 Resiko Perfusi 

Serebral Tidak 

Efektif 

berhubungan 

dengan 

Faktor Resiko 

(D.0017) 

Selasa, 

11 

Februari 

2020 

08.30  Memonitor 

tekanan darah, 

nadi, 

pernapasan, 

dan suhu tubuh 

 Memonitor 

peningkatan 

TD 

 

 

 

 

 Faktor Risiko : 

Hipertensi 

 Kondisi Terkait : 

-TD : 170/90 

           mmHg 

A : Masalah risiko 

perfusi serebral 

tidak terjadi. 

P : Lanjutkan 

Intervensi. 
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     Memonitor 

pelebaran 

tekanan nadi 

(selisih TDS 

dan TDD) 

 Memonitor 

penurunan 

frekuensi 

jantung 

 Memonitor 

adanya keluhan 

sakit kepala 

- Memonitor 

sirkulasi perifer 

(mis. nadi 

perifer, edema, 

CRT, warna, 

suhu, dan 

adanya rasa 

sakit pada 

ekstremitas). 

- Memonitor 

adanya 

tanda/gejala 

peningkatan 

TIK. 

2 Nyeri akut b/d 

Agen 

pencedera 

fisiologis 

(D.0077) 

Selasa, 

11 

Februari 

2020 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10 

 Mengkaji 

secara 

komprehensif 

terhadap nyeri 

termasuk 

lokasi, 

karakteristik, 

durasi, 

frekuensi, 

kualitas, 

intensitas nyeri 

 Mengajarkan 

cara 

melakukan 

teknik relaksasi 

nafas dalam 

 

S : Klien 

mengatakan 

nyeri pada 

kepala bagian 

belakang, dan 

rasa tidak 

nyaman di leher 

dan tengkuk. 

O : Skala Nyeri : 3 

- Klien terlihat 

meringis 

- Klien terlihat 

tegang 

P : Adanya 

tekanan 

darah tinggi 

Q : Seperti 

ditusuk dan 

ditekan 
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No Diagnosa 
Hari / 

Tanggal 
Jam Implementasi 

Evaluasi 

(SOAP) 

   09.20 

 

 

09.30 

 

 

09.40 

 

09.50 

 Mengkaji tipe 

dan sumber 

Nyeri 

 Kolaborasi 

pemberian 

Analgetik 

 Meningkatkan 

istirahat 

 Memonitor 

penerimaan 

pasien tentang 

manajemen 

nyeri 

R : kepala bagian 

belakang, 

leher, dan 

tengkuk 

S  : 3 

T : Hilang timbul 

TD : 170/90 

mmHg 

N   :  65 x/menit 

RR : 20x/menit 

T : 36,5 C 

A : Masalah belum 

teratasi 

P : Lanjutkan 

intervensi 

- Kaji nyeri 

- Kolaborasi 

pemberian 

analgetik 

- Tingkatkan 

istirahat 

3 Defisit 

pengetahuan 

Mengenai 

penyakit yang 

diderita b/d 

kurang 

terpapar 

informasi 

(D.0111) 

Selasa, 11 

Februari 

2020 

10.00  Memberikan 

penilaian tentang 

tingkat 

pengetahuan 

pasien mengenai 

proses penyakit 

 Menjelaskan 

Patofisiologi 

penyakit dengan 

cara yang tepat 

 Menggambarkan 

tanda gejala yang 

muncul pada 

penyakit dengan 

cara yang tepat 

 Melakukan 

pendidikan 

kesehatan 

S :  

- Klien mengatakan 

sebelumnya tidak 

pernah diberikan 

pendidikan kesehatan 

tentang hipertensi 

- Klien bertanya 

tentang kondisi 

penyakitnya 

- Klien mengatakan 

kurang begitu 

pahamtentang 

penyakit yang 

dideritanya. 
 

O : 

- Klien terlihat tidak 

tenang 

- Klien hanya diam 

saat ditanya tentang 

penyakit yang 

dideritanya 
 

A : Masalah belum 

teratasi 

P : Lanjutkan 

intervensi. 

- Gambarkan proses 

penyakit dengan 

cara yang tepat 
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No Diagnosa 
Hari / 

Tanggal 
Jam Implementasi 

Evaluasi 

(SOAP) 
4 Resiko Perfusi 

Serebral Tidak 

Efektif 

berhubungan 

dengan 

Faktor Resiko 

(D.0017) 

Rabu, 12 

Februari 

2020 

08.30  Memonitor 

tekanan darah, 

nadi, 

pernapasan, dan 

suhu tubuh 

 Memonitor 

peningkatan TD 

 Memonitor 

pelebaran 

tekanan nadi 

(selisih TDS dan 

TDD) 

 Memonitor 

penurunan 

frekuensi 

jantung 

 Memonitor 

adanya keluhan 

sakit kepala 

 Faktor Risiko : 

Hipertensi 

 Kondisi Terkait : 

TD : 150/90 mmHg 

 

A : Masalah risiko 

perfusi serebral 

tidak terjadi 

 

P : Lanjutkan 

intervensi 

- Monitor adanya 

tanda/gejala 

peningkatan 

TIK. 

- Hindari aktivitas 

yang dapat 

meningkatkan 

tekanan 

intrakranial 

5 Nyeri akut 

berhubungan 

dengan Agen 

pencedera 

fisiologis 

(D.0077) 

Rabu, 12 

Februari 

2020 

09.00  Mengkaji secara 

komprehensif 

terhadap nyeri 

termasuk lokasi, 

karakteristik, 

durasi, 

frekuensi, 

kualitas, 

intensitas nyeri 

 Mengajarkan 

cara melakukan 

teknik relaksasi 

nafas dalam 

 Mengkaji tipe 

dan sumber 

Nyeri 

 Kolaborasi 

pemberian 

Analgetik 

 Meningkatkan 

istirahat 

 Memonitor 

penerimaan 

pasien tentang 

manajemen 

nyeri. 

 

S : Klien mengatakan 

rasa berat di 

tengkuk dan 

kepala sudah 

hilang dan 

semalam sudah 

dapat tidur dengan 

nyenyak 

O : Skala Nyeri : 2 

- P : Adanya 

tekanan 

darah tinggi 

Q : Seperti 

ditusuk dan 

tertimpa 

beban berat 

R : kepala 

bagian 

belakang, 

leher, dan 

tengkuk 

S : 2 

T : Hilang 

timbul 
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     - TTV 

TD : 150/90 

mmHg 

 

N : 60x/ menit 

RR : 19x/menit 

T : 36,4 OC 
 

A : Masalah nyeri 

teratasi sebagian 
 

P : Lanjutkan 

intervensi 

- Kaji nyeri 

- Kolaborasi 

pemberian 

analgetik 

- Tingkatkan 

istirahat 

6 Defisit 

pengetahuan 

Mengenai 

penyakit yang 

diderita b/d 

kurang terpapar 

informasi 

(D.0111) 

Rabu, 12 

Februari 

2020 

10.00  Memberikan 

penilaian tentang 

tingkat 

pengetahuan 

pasien mengenai 

proses penyakit 

 Menjelaskan 

Patofisiologi 

penyakit dengan 

cara yang tepat 

 Menggambarkan 

tanda gejala yang 

muncul pada 

penyakit dengan 

cara yang tepat 

 Melakukan 

pendidikan 

kesehatan 

S : Klien mengatakan 

mulai memahami 

tentang proses 

penyakit 

hipertensi yang 

dideritanya. 
 

O : Klien dapat 

menjawab 

beberapa 

pertanyaan yang 

diajukan perawat 

sesuai informasi 

yang telah 

disampaikan. 
 

A : Masalah teratasi 

sebagian 
 

P : Lanjutkan 

intervensi 

- Melakukan 

pendidikan 

kesehatan 

7 Resiko Perfusi 

Serebral Tidak 

Efektif 

berhubungan 

dengan 

Faktor Risiko 

(D.0017) 

Kamis, 

13 

Februari 

2020 

08.30  Memonitor 

tekanan darah, 

nadi, 

pernapasan, dan 

suhu tubuh 

 Memonitor 

peningkatan TD 

 Memonitor 

pelebaran 

tekanan nadi 

(selisih TDS dan 

TDD) 

 Faktor Risiko : 

Hipertensi 

 

 Kondisi Terkait : 

TD : 140/80 mmHg 

 

A : Masalah Risiko 

perfusi serebral 

tidak terjadi. 
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 Memonitor 

penurunan 

frekuensi 

jantung 

 Memonitor 

adanya keluhan 

sakit kepala 

 Memeriksa 

riwayat penyakit 

pasien secara 

rinci untuk 

melihat faktor 

risiko 

 Memonitor 

sirkulasi perifer 

(mis. Nadi 

perifer, edema, 

CRT, warna, 

suhu, dan 

adanya rasa sakit 

pada 

ekstremitas) 

 Memonitor 

adanya 

tanda/gejala 

peningkatan TIK 

 Menghindari 

aktivitas yang 

dapat 

meningkatkan 

tekanan 

intrakranial 

 

P : Hentkan  intervensi 

8 Nyeri akut 

berhubungan 

dengan Agen 

pencedera 

fisiologis 

(D.0077) 

Kamis, 

13 

Februari 

2020 

09.30  Mengkaji secara 

komprehensif 

terhadap nyeri 

termasuk lokasi, 

karakteristik, 

durasi, 

frekuensi, 

kualitas, 

intensitas nyeri 

 Mengajarkan 

cara melakukan 

teknik relaksasi 

nafas dalam 

 Mengkaji tipe 

dan sumber 

Nyeri 

 

S : Klien mengatakan 

rasa berat di 

tengkuk dan kepala 

sudah hilang. 

 

O : Skala Nyeri : 0 

- Pasien sudah dapat 

duduk dan terlihat 

lebih segar 

- TTV 

TD : 140/80 mmHg 

N : 68x/ menit 

RR : 17 x/menit 

T : 36 CO 
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     Kolaborasi 

pemberian 

Analgetik 

 Meningkatkan 

istirahat 

 Memonitor 

penerimaan 

pasien tentang 

manajemen 

nyeri 

 

A  :  Masalah nyeri 

sudah teratasi 

 

P  :   Hentikan 

intervensi 

9 Defisit 

pengetahuan 

Mengenai 

penyakit yang 

diderita b/d 

kurang terpapar 

informasi 

(D.0111) 

Kamis, 

13 

Februari 

2020 

  Memberikan 

penilaian tentang 

tingkat 

pengetahuan 

pasien mengenai 

proses penyakit 

 Menjelaskan 

Patofisiologi 

penyakit dengan 

cara yang tepat. 

 Menggambarkan 

tanda gejala yang 

muncul pada 

penyakit dengan 

cara yang tepat 

Melakukan 

S : Klien mengatakan 

sudah mualai 

paham mengenai 

penyakit hipertensi 

yang dideritanya. 

 

O : Klien dapat 

mengulang 

beberapa informasi 

tentang penyakit 

hipertensi yang 

telah disampaikan 

perawat. 

 

A : Masalah teratasi 

 

P : Hentikan Intervensi 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa klien Ny. B setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3 (tiga) hari, evaluasi pada klien menunjukkan 3 diagnosa 

teratasi. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Pengkajian 

Berdasarkan Hasil pengkajian pada pasien hipertensi Ny. B yang dilakukan 

pada tanggal 11 februari sampai dengan tanggal 13 februari tahun 2020 di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dengan masalah Keperawatan Resiko 

Perfusi Serebral Tidak Efektif dalam keluhan utama ditemukan nyeri kepala dan 

tidak nyaman di tengkuk serta memiliki tekanan darah yang tinggi. Saat ini klien 

Ny. B memiliki tekanan darah tinggi derajat 2. Pada kondisi ini ketika tekanan 

aliran darah Klien Ny. B tidak terkendali akan menyebabkan pembuluh darah 

menjadi tipis dan mengembang serta dapat menyebabkan adanya pembekuan darah 

yang nantinya bila tidak dikontrol akan menyebabkan penurunan sirkulasi darah ke 

otak. Tekanan darah Ny. B adalah 170/90 mmHg. 

Menurut Mansjoer (2002) Salah satu penatalaksanaan hipertensi adalah 

pemberian terapi. Tujuan terapi adalah untuk mencapai dan mempertahankan 

tekanan sistolik di bawah 140 mmHg dan tekanan diastolik di bawah 90 mmHg dan 

mengontrol faktor risiko. Hal ini dapat dicapai melalui modifikasi gaya hidup saja 

atau dengan obat antihipertensi. Penatalaksanaan hipertensi lainnya yang dilakukan 

penulis adalah melakukan pemantauan dengan mengukur tekanan darah secara 

berkala. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengidentifikasi adanya 

tekanan darah tinggi dan mengurangi faktor risiko yang dapat terjadi ketika tekanan 

darah sedang tinggi. Selain mengukur tekanan darah dapat dilakukan pemeriksaan 

riwayat penyakit pasien secara rinci untuk mengetahui faktor risiko. 

Saat dilakukan monitor sirkulasi perifer pada Ny. B,  N : 65x/menit, tidak 

ada edema pada ekstremitas, CRT <2 detik, dan tidak ada rasa sakit pada 
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ekstremitas. Dilakukan pengukuran tekanan darah pada Klien, menanyakan apakah 

ada keluhan sakit kepala, dan menanyakan pula apakah ada riwayat tekanan darah 

tinggi sebelumnya. Pada hari ketiga terdapat penurunan tekanan darah pada klien, 

sebelumnya Ny. B memiliki tekanan darah 170/90 mmHg, hari kedua 150/90 

mmHg, dan hari terakhir 150/80 mmHg. Pada klien dilakukan monitoring agar 

menghindari aktivitas yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial. 

Hasil pengkajian tentang nyeri akut didapatkan data subjektif dari Ny. B 

mengeluhkan nyeri pada kepala dan rasa tidak nyaman pada tengkuk dan leher. 

Nyeri yang dirasakan seperti tertusuk dan ditekan, nyeri dirasakan pada kepala 

bagian belakang, leher dan tengkuk, dengan skala nyeri 3 (dari 1-10), timingnya 

hilang timbul. klien tampak lemas dan hanya berbaring ditempat tidur. Masalah 

nyeri akut yang dialami oleh klien Ny. B ialah pengalaman sensorik atau emosional 

yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset 

mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung 

kurang dari 3 bulan. Pendapat ini sejalan dengan  teori yang diungkapkan oleh 

Widjaja (2011) bahwa Nyeri yang dirasakan pada penderita hipertensi ini 

dikategorikan sebagai nyeri kepala intrakranial di mana nyeri kepala ini sering 

diduga akibat dari venomena vascular abnormal, proses kontraksi otot sefalik 

secara involunter, serta adanya sensitisasi yang terdapat di nosiseptor maningeal 

dan neuron trigeminal sentral. Data pengkajian pada Klien Ny. B Menunjukan 

bahwa, klien mengeluh nyeri di bagian belakang kepala seperti ditusuk-tusuk dan 

ditekan. 

Asuhan keperawatan yang dilakukan pada klien dengan masalah 

keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen cidera fisiologis salah satunya 
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yaitu pemberian terapi analgetik, dan mengajarkan cara melakukan teknik relaksasi 

napas dalam sehingga nyeri klien berkurang. Menurut Handerson (2005) saat 

seseorang melakukan relaksasi napas dalam tubuh akan meningkatkan komponen 

saraf parasimpatik secara stimulan, kondisi ini menyebabkan penurunan kadar 

hormon kortisol dan adrenalin dalam tubuh sehingga membuat klien merasa tenang. 

Hal ini mendorong terjadinya peningkatan kadar PaCO2 dan akan menurunkan 

kadar pH sehingga aliran oksigen dalam darah meningkat. 

Hasil pengkajian tentang defisit pengetahuan terhadap klien Ny. B 

didapatkan  data subjektif  mengeluhkan kurang begitu paham tentang penyakit 

tekanan darah tinggi yang dideritanya, keluhan objektif klien tidak terlihat tenang. 

Klien hanya mengira ngira kenapa bisa terkena Hipertensi. Klien terlihat memiliki 

persepsi sendiri tentang penyakitnya dan klien terlihat ingin mengetahui lebih 

banyak tentang Hipertensi. Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia 

(2016) definisi defisit pengetahuan adalah keaadan atau kurangnya informasi 

kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu dengan faktor penyebab yang terkait 

dengan defisit pengetahuan terdiri dari: keterbatasan kognitif, gangguan fungsi 

kognitif, kekeliruan mengikuti anjuran, kurang terpapar informasi, kurang minat 

dalam belajar, kurang mampu mengingat, ketidaktahuan menemukan sumber 

informasi. 

Darmodjo (2005) mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan pasien tentang 

hipertensi tidak terlepas dari kemampuan pasien untuk mengingat serta penurunan 

degenerasi otak dan kemunduran orientasi. Penurunan daya ingat tersebut 

diakibatkan oleh proses menua. Pendapat ini sesuai dengan kondisi klien Ny. B 

yang saat ini berada diusia 52 tahun, yang mana menurut Depkes  klien berada pada 
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masa Monopouse serta memasuki lansia awal dan akhir. Pada masa ini klien sudah 

mulai mengalami perubahan kognitif terkait dengan penurunan kemampuan untuk 

mengingat dan menyimpan informasi baru dan juga mengalami perubahan 

psikososial merujuk pada perubahan minat, sikap, keyakinan diri dan peran di 

lingkungan yang mempengaruhi status kesehatannya. 

Dari hal tersebut, penulis berpendapat antara pengkajian dilapangan dan 

teori tidak terdapat kesenjangan karena pengetahuan seseorang ditentukan oleh 

faktor-faktor yaitu keterpaparan terhadap informasi, daya ingat, Interpretasi 

informasi, Kognitif, Minat belajar dan ke familiaran terhadap sumber informasi, hal 

tersebut dikarenakan Ny. B hanya memiliki pendidikan SD sehingga kurangnya 

terpapar informasi terhadap Hipertensi yang dideritanya. Disamping itu, penyakit 

hipertensi sangat berkaitan dengan factor umur. Ny. B berumur 52 tahun sangat 

rawan terghadap penyakit hipertensi, karena usia tersebut memasuki pasca 

menopause. Hipertensi bisa terjadi pada semua usia, tetapi semakin bertambah usia 

seseorang maka resiko terkena hipertensi semakin meningkat. Penyebab hipertensi 

pada orang dengan lanjut usia adalah terjadinya     perubahan - perubahan pada 

elastisitas dinding aorta menurun, katub jantung menebal dan menjadi kaku, 

kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah berumur 

20 tahun kemampuan jantung memompa darah menurun menyebabkan penurunan 

kontraksi, volume, dan kehilangan elastisitas pembuluh darah. 

B. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respons 

pasien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik 

yang berlangsung actual mapun potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk 
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mengidentifikasi respon klien individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi 

yang berkaitan dengan kesehatan. Diagnosa keperawatan yang ada pada tinjauan 

pustaka ada tiga, yaitu :  (1) Resiko Perfusi Serebral Tidak Efektif berhubungan 

dengan Faktor Risiko. (2) Nyeri akut berhubungan dengan Agen pencedera 

fisiologis. Dan (3) Defisit pengetahuan Mengenai penyakit yang diderita 

berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Dari tiga diagnosa keperawatan 

pada tinjauan pustaka ditemukan semua ada pada tinjauan kasus. 

Menurut  Carpenito, dkk. (2013)menyatakan bahwa semua diagnosa 

keperawatan pada tinjauan pustaka muncul pada tinjauan kasus atau sebalik, tidak 

semua diagnosa keperawatan pada tinjauan pustaka muncul pada tinjauan kasus, 

karena diagnosis keperawatan menggambarkan respons klien terhadap kondisi 

kesehatan atau proses kehidupannya yang dapat menyebabkan klien berisiko 

mengalami masalah kesehatan. Tidak ditemukan tanda/gejala mayor dan minor 

pada klien, namun klien memiliki faktor risiko mengalami masalah kesehatan. 

Lebih lanjut  Hardman (2015) menjelaskan bahwa diagnosis keperawatan berfungsi 

untuk mengidentifikasi, memfokuskan dan memecahkan masalah keperawatan 

klien secara spesifik. 

C. Intervensi Keperawatan 

Perencanaan (planning) merupakan suatu petunjuk tertulis yang 

menggambarkan secara tepat rencana tindakan keperawatan yang dilakukan 

terhadap klien sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan diagnosis keperawatan. 

Pada tinjauan pustaka perencanaan menggunakan kriteria hasil yang mengacu pada 

pencapaian tujuan. Sedangkan pada tinjauan kasus perencanaan menggunakan 

sasaran. Intervensi diagnosa keperawatan yang ditampilkan antara tinjauan pustaka 
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dan tinjauan kasus terdapat kesamaan namun masing-masing intervensi tetap 

mengacu pada sasaran, data dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Tujuan 

intervensi  Resiko Perfusi Serebral Tidak Efektif  berhubungan dengan Faktor 

Risiko, diharapkan Setelah dilakukan Tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam 

diharapkan risiko perfusi serebral tidak terjadi dengan kriteria hasil : tekanan darah 

dalam rentang normal (110/80- 140/80), tidak ada ortostatik hipertensi dan tidak 

ada tanda-tanda peningkatan tekanan intracranial.  

Intervensi  nyeri akut berhubungan dengan Agen pencedera fisiologis 

setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 X 24 Jam diharapkan nyeri pada 

klien dapat teratasi dengan kriteria hasil, klien mengatakan nyeri berkurang, klien 

mengenal lamanya nyeri,  klien dapat menggunakan teknik non farmakologi dan 

klien tidak gelisah. Untuk intervensi yang terakhir kolaborasi pemberian analgesic 

sesuai dengan advice dokter karena Pemberian analgesic dapat mengurangi nyeri. 

Hasil intervensi dilapangan pada diagnosa intervensi defisit pengetahuan 

tentang penyakit Hipertensi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 

mengenal masalah kesehatan adalah Jelaskan pada keluarga mengenai pengertian 

Hipertensi, penyebab Hipertensi, tanda dan gejala Hipertensi, komplikasi 

Hipertensi, cara mencegah Hipertensi, evaluasi penjelasan yang telah diberikan, 

berikan kesempatan kepada keluarga untuk bertanya mengenai materi yang 

disampaikan, berikan penjelasan ulang mengenai penjelasan yang belum dimengerti 

oleh keluarga, minta keluarga untuk mengulang penjelasan yang telah diberikan, 

beri pujian terhadap jawaban yang tepat. 

Menurut teori intervensi yang dilakukan pada diagnosa defisit pengetahuan 

adalah memberikan informasi yang tepat pada klien meliputi pengertian Hipertensi, 
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penyebab Hipertensi, tanda dan gejala Hipertensi, dampak Hipertensi, cara 

mencegah Hipertensi, evaluasi tingkat pengetahuan klien setelah diberi perawatan, 

beri pujian bila klien mampu menjawab dengan baik dan benar  (Suprajitno, 2012). 

Berdasarkan intervensi dari teori dan studi kasus di lapangan adalah sama 

dikarenakan intervensi sudah mencakup sumber daya yang dimiliki klien serta 

aspek pengetahuan, sikap dan psikomotor pada klien. Intervensi yang disebutkan 

dalam teori sudah sesuai dengan kondisi yang terjadi pada studi kasus di lapangan 

sehingga intervensi dapat digunakan untuk diagnosa tersebut. 

D. Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi 

untuk pelaksanaan diagnosa pada kasus  semua sama pada tinjauan pustaka, hal ini 

terjadi karena disesuaikan dengan keadaan klien yang sebenarnya, baik pada faktor 

penunjang maupun faktor penghambat yang penulis alami. Hal-hal yang menunjang 

dalam asuhan keperawatan yaitu antara lain: adanya kerjasama baik dari perawat 

maupun dokter ruangan dan tim kesehatan lainnya, tersedianya sarana dan 

prasarana diruangan menunjang dalam pelaksanaan asuhan keperawatan hipertensi. 

Pada pelaksanaan tindakan keperawatan klien dengan masalah Resiko Perfusi 

Serebral Tidak Efektif  dan Nyeri akut berhubungan dengan Agen pencedera 

fisiologis tidak ditemukan hambatan karenakan klien kooperatif dengan perawat, 

sehingga rencana tindakan dapat dilakukan. 

Implementasi dilapangan pada diagnosa keperawatan defisit pengetahuan 

adalah memberi penyuluhan tentang pengertian Hipertensi, penyebab Hipertensi, 

tanda dan gejala Hipertensi, komplikasi Hipertensi, cara mencegah Hipertensi, 

mengevaluasi tingkat pengetahuan klien setelah diberi gambaran mengenai 
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hipertensi.  Menurut  Suprajitno ( 2012) menjelaskan bahwa  implementasi pada 

diagnosa defisit pengetahuan adalah memberikan gambaran atau penjelasan atau 

penyuluhan tentang pengertian Hipertensi, penyebab Hipertensi, tanda dan gejala 

Hipertensi, dampak Hipertensi, cara mencegah Hipertensi, mengevaluasi tingkat 

pengetahuan klien atau keluarga setelah diberi penyuluhan, memberi pujian bila 

keluarga mampu menjawab dengan baik dan benar. Berdasarkan implementasi yang 

ada dilapangan dan teori tidak terdapat kesenjangan karena implementasi dapat 

dilaksanakan sesuai dengan intervensi. Implementasi sudah sesuai dengan situasi 

dan kondisi lingkungan pada klien. Disamping itu  pada pelaksanaan tindakan 

keperawatan tidak ditemukan hambatan dikarenakan klien dan keluarga kooperatif 

dengan perawat, sehingga rencana tindakan dapat dilakukan. 

E. Evaluasi Keperawatan 

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah perawatan selama tiga hari pada Ny. 

B yaitu risiko perfusi serebral tidak terjadi, tetapi tekanan darah masih tinggi dan 

perlu pemeriksaan tekanan darah secara rutin, nyeri dan berat pada tengkuk pun 

sudah tidak ada dan klien sudah dapat tidur dengan nyenyak. Penulis berasumsi 

bahwa terjadinya resiko perfusi serebral tidak efektif pada pasien hipertensi 

disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi yang mengakibatkakn peningkatan 

resistensi terhadap pemompaan darah ventrikel maka terjadi peningkatan beban 

kerja jantung yang ditakutkan dapat terjadi kerusakan vaskuler. Salah satu cara 

yang harus dilakukan untuk mengatasi risiko perfusi serebral tidak efektif dengan 

memonitor tekanan darah klien secara rutin serta memonitor sirkulasi perifer, 

dimana diharapkan kedepan dapat dengan mudah mengidentifikasi jika terjadi 
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penurunan perfusi serebral yang ditandai dengan adanya penurunan kesadaran yang 

signifikan. 

Hasil dari evaluasi yang didapatkan dari perawatan klien Ny. B selama 3 

hari pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 februari yaitu nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera fisiologis menunjukkan hasil yang baik yaitu 

masalah teratasi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan skala nyeri pada hari pertama 

yaitu 3, hari ke dua skalanyeri 2 dan hari ke tiga skala nyeri 0 (kilen tidak 

merasakan nyeri, tampak tenang dan nyenyak tidur). Penulis berpendapat bahwa 

terjadinya masalah nyeri akut pada pasien hipertensi diakibatkan oleh emosi atau 

ketegangan yang berlangsung lama yang akan menimbulkan reflek vasospasme 

beberapa pembuluh artei kepala termasuk pembuluh darah arteri yang memasok ke 

otak. Secara toeritis vasospasme yang terjadi akan menimbulkan iskemik pada 

sebagian otak sehingga terjadi nyeri kepala. 

Hasil evaluasi yang diperoleh selama perawatan 3 hari pada klien Ny. B 

dengan masalah defisit pengetahuan adalah klien mengatakan sudah mengerti 

tentang hipertensi, klien dapat menyebutkan 3 dari penyebab hipertensi, klien dapat 

menyebutkan 3 dari tanda dan gejala hipertensi, klien dapat meneyubutkan 2 dari 

dampak hipertensi, dan klien dapat menyebutkan 2 cara pencegahan hipertensi. 

Berdasarkan perubahan yang dialami klien, penulis berasumsi bahwa ketika 

seseorang merasakan atau mengalami gejala suatu penyakit seperti hipertensi 

namun klien tidak merespon gejala-gejala tersebut, hal ini disebabkan karena 

kurangnya pengetahuan klien tersebut tentang penyakit yang dideritanya. Jika klien 

memiliki pengetahuan tentang penyakit hipertensi maka gejala-gejala yang 

dirasakan oleh klien akan segera diatasi dan ditingkatkan taraf kesehatannya, 
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meliputi gaya hidup yang sehat, pola makan yang dirubah, kebiasaan pola tidur, 

serta kurangi makanan yang mengandung garam serta berminyak. Sehubungan 

dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, peneliti tidak menemukan kesenjangan 

anatara teori dengan hasil asuhan keperawatan pada pasien. 

Pada akhir evaluasi semua tujuan dan kriteriahasil dapat dicapai karena 

adanya kerjasama yang baik antara perawat dan pasien maupun unsur kesehatan 

lainnya. Hasil evaluasi pada Ny.B sudah sesuai dengan harapan, masalah teratasi 

dan klien Keluar Rumah Sakit pulang pada tanggal 14 Februari 2020 jam 08.00. 

WITA. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil studi kasus asuhan keperawatan pada pasien hipertensi di 

Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Wakatobi. Penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengkajian 

Hasil pengkajian yang didapatkan dari klien Ny. B menunjukkan adanya 

tanda gejala yang dirasakan yaitu nyeri kepala, rasa tidak nyaman pada leher dan 

tengkuk, dan memiliki tekanan darah yang tinggi dan diklasifikasikan sebagai 

hipertensi derajat 2. Hal ini menjukkan bahwa pasien terdiagnosa hipertensi. 

2. Diagnosa 

Diagnosa keperawatan yang muncul pada klien yaitu, Risiko perfusi 

serebral tidak efektif berhubungan dengan factor resiko, Nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencendera fisiologis, dan Defisit pengetahuan tentang penyakit 

yang diderita berhubungan dengan kurang terpapar informasi. 

3. Intervensi 

Hasil yang diperoleh dari intervensi yang dilakukan oleh penulis, 

bertujuan untuk mengatasi terjadinya masalah yang di rasakan oleh pasien. 

a. Intervensi keperawatan yang ditetapkan pada diagnosis resiko perfusi serebral 

adalah pemantauan TTV dengan criteria hasil : Tekanan darah dalam rentang 

normal (110/80- 140/80), Tidak ada ortostatik hipertensi, Tidak ada tanda-

tanda peningkatan tekanan intracranial, dan Klien melaporkan atau 

menunjukkan tidak ada tanda dispnea, angina dan disritmia. 
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c. Pada diagnosis nyeri akut ditetapkan intervensi manajemen nyeri dengan 

kriteria : hasil keluhan nyeri berkurang, mengenal lamanya nyeri, dapat 

menggunakan teknik non farmakologidan Klien tidak gelisah. 

d. Pada diagnosis deficit pengetahuan ditetapkan intervensi edukasi kesehatan 

dengan criteria hasil pemahaman tentang penyakitnya 

4. Implementasi 

Implementasi keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan yang 

telah penulis susun. Implementasi dilakukan selama  3 (tiga) hari dari tanggal 11 

Februari sampai dengan tanggal 13 februari 2020. Dalam proses implementasi 

yang dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat, dan penulis tidak 

menemukan adanya perbedaan antara intervensi yang dibuat dengan 

implementasi yang dilakukan . 

5. Evaluasi 

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada  kasus selama 3 hari 

perawatan dari tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 13 februari 2020 

menunjukkan bahwa masalah keperawatan yang dialami pasien  teratasi,  

Dimana haasil Diagnosa nyeri akut yang dapat dilihat dari skala nyeri yang 

semakin menurun dan keluhan sakit kepala sudah tidak ada, sedangkan diagnosa 

kurangnya perngetahuan pasien terkait penyakit yang dialami juga teratasi. 

Diagnosa risiko perfusi jaringan tidak terjadi dilihat dari tidak adanya         

tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, dan tidak ada edema ekstremitas. 

 

 

 



  76 
 

B. Saran 

1. Bagi Instansi Rumah Sakit 

Diharapkan kedepannya dengan adanya hasil karya tulis ilmiah ini akan 

semakin meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan yang optimal 

khususnya pada pasien hipertensi tentang asuhan keperawatan yang meliputi 

pengkajian secara spesifik, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, 

implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan yang akan membantu 

kesembuhan pasien hipertensi. 

2. Bagi Keluarga Ny. B 

Keluarga sangat berperan dalam penatalaksanaan hipertensi, yaitu 

dengan memberikan suport serta mendukung segala bentuk pengobatan yang 

terbaik. Saat pasien melakukan diet, keluarga berperan dalam mengingatkan 

tentang makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi dan dapat memantau 

aktivitas selama proses diet.  Keluarga juga dapat memeriksakan tekanan darah 

pasien secara rutin ke fasilitas kesehatan. 

3. Bagi Penulis Selanjutnya 

Hasil studi kasus ini dapat dijadikan gambaran dan dasar dalam 

melakukan asuhan keperawatan pasien hipertensi untuk melakukan studi kasus 

selanjutnya. 
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