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ABSTRAK 

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA PADA LANSIA DENGAN 

HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JUANDA  

SAMARINDA 

 

Pendahuluan : Hipertensi merupakan penyebab paling umum terjadinya penyakit 

kardiovaskuler dan merupakan masalah utama di negara maju maupun berkembang. 

Kardiovaskuler juga menjadi penyebab nomor satu kematian di dunia setiap 

tahunnya. Di Indonesia berdasarkan data Riskerdas 2018, prevalensi hipertensi 

sebesar 34,1% sedangkan di Kalimantan Timur sendiri penderita hipertensi sebanyak 

14,32%. Tujuan : Memberikan gambaran asuhan keperawatan keluarga pada lansia 

dengan Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda. 

Metode : Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini menggunakan metode deskriptif dalam 

bentuk studi kasus pada 2 klien lansia hipertensi dengan pendekatan proses 

keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, 

implementasi dan evaluasi. 

Hasil dan Pembahasan: Diagnosa keperawatan yang muncul pada kedua lansia 

adalah nyeri akut, kurangnya pengetahuan, potensial terjadinya pemeliharaan  

peningkatan kesehatan, gangguan pola tidur, kurangnya pemeliharaan 

penatalaksanaan rumah, dan resiko jatuh. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 6x30 menit, masalah nyeri akut pada klien 2 teratasi sebagian sedangkan 

masalah nyeri akut klien teratasi, masalah potensial terjadinya pemeliharaan  

peningkatan kesehatan, gangguan pola tidur, kurangnya pemeliharaan 

penatalaksanaan rumah dapat teratasi, serta risiko jatuh tidak terjadi. 

Kesimpulan: 3 masalah pada lansia Y dapat teratasi. Pada lansia N, 3 masalah 

teratasi, 1 teratasi sebagian, dan 1 masalah risiko tidak terjadi. 

Saran: Studi kasus ini diharapkan menjadi acuan dalam melakukan asuhan 

keperawatan keluarga pada lansia dengan hipertensi. 

 

Kata Kunci: Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Lansia, Hipertensi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi merupakan penyebab paling umum terjadinya penyakit kardiovaskuler 

dan merupakan masalah utama di negara maju maupun berkembang. Kardiovaskuler 

juga menjadi penyebab nomor satu kematian di dunia setiap tahunnya (Kementrian 

Kesehatan RI, 2018). Faktor yang dapat mempengaruhi hipertensi ada dua yaitu 

faktor yang dapat dikendalikan seperti obesitas, medikasi, gaya hidup dan stress dan 

faktor yang tidak dapat di kendalikan seperti usia, riwayat keluarga, dan jenis kelamin 

(Junaedi dkk, 2013). 

Data world health organization (WHO) 2015 menyebutkan jumlah penderita 

hipertensi akan terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah 

pada tahun 2025 mendatang diperkirakan sekitar 29% warga di dunia terkena 

hipertensi. World health organization (WHO) 2015 menyebutkan Negara ekonomi 

berkembang memiliki penderita hipertensi sebesar 40% dibandingkan Negara maju 

yang hanya 35%, kawasan Afrika memegang puncak penderita, yaitu sebesar 40%. 

Kawasan Amerika sebesar 35% dan Asia Tenggara 36%. Di kawasan Asia penyakit 

ini telah membunuh 1,5 juta orang setiap tahunnya. Hal ini menandakan satu dari tiga 

orang menderita hipertensi.  

Data world health organization (WHO) 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar 

orang di dunia menderita hipertensi, hanya 36,8% di antaranya yang minum obat. 

Jumlah penderita hipertensi di dunia terus menigkat setiap tahunnya, diperkiraka
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pada 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi. Diperkirakan juga 

setiap tahun ada 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Di 

Indonesia berdasarkan data Riskerdas 2018, prevalensi hipertensi sebesar 34,1%. 

Sementara itu, data Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) tahun 2016 

menunjukkan peningkatan prevelensi hipertensi pada penduduk usia 18 tahun ke atas 

sebesar 32,4%. 

Prevelensi hipertensi di Kalimantan Timur dari luas 154.712 km2 dengan jumlah 

penduduk 3.742.194 jiwa, yang menderita hipertensi sebanyak 14,32%. Presentase 

tertinggi di Kalimantan Timur terdapat di Kota Samarinda yaitu sebesar 28,25%, 

peringkat kedua yaitu Kota Balikpapan 19,6%, peringkat ketiga Kabupaten Paser 

15,43% dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur di diagnosis terendah adalah kota 

Bontang dengan jumlah presentase 0,0001% (KemenKes, 2017). 

Berdasarkan laporan bulan Oktober 2017 penderita hipertensi di Kota Samarinda 

terbesar di wilayah Kecamatan Palaran dengan jumlah 5.277 jiwa, peringkat kedua 

Kecamatan Samarinda Utara dengan jumlah 2.428 jiwa, dan peringkat ketiga 

Kecamatan Samarinda Ilir dengan jumlah 2.329 jiwa (KemenKes, 2017). Menurut 

data yang didapatkan dari praktik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementrian 

Kesehatan Kalimantan Timur di Puskesmas Juanda pada bulan November tahun 

2018, terdapat 2.579 lansia yang terdaftar dan 2.510 lansia diantaranya mengalami 

hipertensi pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 hingga bulan Oktober 

berjumlah 1.940 lansia yang mengalami hipertensi dari jumlah keseluruhan 2.047 

lansia dengan rentang usia 60-80 tahun. 
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Bertambahnya usia mengakibatkan tekanan darah meningkat, karena dinding 

arteri pada lansia akan mengalami penebalan yang mengakibatkan penumpukan zat 

kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur 

menyempit dan menjadi kaku (Anggraini, 2009). Proses menua dapat mempengaruhi 

perubahan fisik dan mental yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit 

dan yang paling sering ditemukan pada lansia adalah penyakit hipertensi (Tamher & 

Noorkasiani, 2009). Penyakit hipertensi merupakan tekanan darah yang memberikan 

gejala berlanjut pada target organ, seperti stroke untuk otak, penyakit jantung koroner 

untuk pembuluh darah jantung dan otot jantung (Amiruddin, 2007). 

Gejala klinis yang dialami oleh penderita hipertensi yaitu meliputi nyeri kepala, 

pusing, susah tidur, mudah marah, telinga berdengung, rasa berat di tengkuk, sesak 

nafas, mata berkunang-kunang, dan mimisan (Martha, 2012). Oleh karena itu 

hipertensi harus segera ditangani. Hipertensi yang terlalu tinggi merupakan salah satu 

faktor risiko untuk stroke, serangan jantung dan aneurisma arterial penyebab utama 

gagal jantung kronis. Upaya yang bisa dilakukan adalah pemberian terapi 

farmakologi. Selain penggunaan terapi farmakologi diperlukan dan nonfarmakologi. 

Penggunaan terapi farmakologi anti hipertensi telah terbukti dapat menurunkan 

morbiditas dan mortalitas, serta menurunkan risiko untuk terjadinya komplikasi pada 

pasien lansia hipertensi sistolik (Aronow, 2011). Penggunaan terapi farmakologi anti 

hipertensi dapat menimbulkan beberapa kerugian, antara lain efek samping, efek 

ketergantungan, tingginya biaya dan masalah lainnya yang semakin memberatkan 

kondisi pasien (Arifin dkk, 2012). Berdasarkan efek samping penggunaan obat untuk 
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menurunkan tekanan darah tinggi terlebih pada lansia, maka terapi non farmakologi 

merupakan pilihan yang tepat. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik memberikan asuhan keperawatan 

keluarga pada lansia dengan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda 

Samarinda. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut : 

“Bagaimanakah asuhan keperawatan keluarga pada lansia dengan hipertensi di 

wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penulis mampu menerapkan asuhan keperawatan keluarga pada lansia dengan 

hipertensi secara komprehensif di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Memberikan gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga pada lansia 

dengan hipertensi melalui pendekatan proses keperawatan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Melakukan pengkajian pada lansia dengan Hipertensi baik secara anamnesa, 

pemeriksaan fisik, observasi dll. 

1.3.2.2 Menegakkan diagnosa keperawatan keluarga pada lansia dengan Hipertensi 

1.3.2.3 Menyusun rencana asuhan keperawatan keluarga pada lansia dengan 

Hipertensi 
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1.3.2.4 Melakukan tindakan keperawatan keluarga pada lansia dengan Hipertensi 

1.3.2.5 Melakukan evaluasi keperawatan keluarga pada lansia dengan hipertensi 

sesuai dengan rencana keperawatan 

1.3.2.6 Membuat dokumentasi asuhan keperawatan keluarga pada lansia dengan 

Hipertensi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Hasil dari studi kasus ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan 

dan menambah wawasan dalam melakukan asuhan keperawatan dengan kasus 

hipertensi. 

1.4.2 Bagi Tempat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sebagai 

bukti yang nyata mengenai penerapan asuhan keperawatan keluarga pada lansia 

dengan kasus hipertensi. 

1.4.3 Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan  

Penulisan Karya tulis Ilmiah (KTI) ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi Profesi Keperawatan mengenai penyakit Hipertensi, khususnya 

pada lansia serta dapat dan memberikan tindakan yang tepat, baik secara promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar Hipertensi 

2.1.1 Pengertian Hipertensi 

Hipertensi dapat di definisikan sebagai tekanan darah persisten dimana tekanan 

sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Pada 

populasi lansia, hipertensi di definisikan sebagai tekanan sistolik > 160 mmHg dan 

tekanan diastolik > 90 mmHg.  

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau 

tekanan diastoliknya sekitar 90 mmHg (Price, 2005). Peningkatan tekana darah yang 

melebihi tekanan darah normal seperti apa yang di sepakati oleh para ahli yaitu > 

140/90 mmHg (Sudoyo, 2006). Hipertensi suatu keadaan ketika seseorang mengalami 

peningkatan tekanan darah di atas normal yang meningkatkan peningkatan angka 

kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mordalitas) (Kushariyadi dalam Reny, 

2014). 

 

2.1.2 Etiologi 

Pada umumnya hipertensi tidak mempunyai penyebab yang spesifik. Hipertensi 

terjadi sebagai respons peningkatan curah jantung atau peningkatan tekanan perifer. 

Akan tetapi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi. 
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2.1.2.1 Genetik : respon neurolohi terhadap stess atau kelainan sekresi atau respon 

Na. 

2.1.2.2 Obesitas terkait dengan tingkat insulin yang tinggi yang meningkatkan 

tekanan darah meningkat. Karna kondisi ini mengganggu metabolisme lemak 

serta meningkatkan kolesterol dan trigliserida. Pada akhirnya resistensi insulin 

mengakibatkan peningkatan lemak tubuh dan obesitas. 

2.1.2.3 Stress karena lingkungan 

2.1.2.4 Hilangnya elastis jaringan dan arterosklerosis pada orang tua serta pelebaran 

pembuluh darah. 

Pada orang lanjut usia, penyebab hipertensi di sebabkan 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 sehingga menyebabkan menurunya 

kontraksi dan volume. Elastisitas pembuluh darah menghilang karena terjadi 

berkurangnya efektifitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi (Reny, 2014). 

 

2.1.3 Tanda dan Gejala 

Klien yang menderita hipertensi terkadang tidak menampakan gejala hingga 

bertahun-tahun. Jika ada gejala menunjukkan adanya kerusakan vaskuler, dengan 

manifestasi yang khas sesuai sistem organ yang divaskulasrisasikan oleh pembuluh 

darah bersangkutan. Perubahan patologis pada ginjal dapat bermanifestasi sebagai 
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nokturia (paningkatan urinasi pada malam hari) dan azetoma (peningkatan nitrogen 

pada urea darah dan kreatinin). 

Pada pemeriksaan fisik, tidak di jumpai kelainan apapun selain tekanan darah 

yang tinggi, tetapi dapat pula di temukan perubahan pada retina, seperti perdarahan, 

eksudat, penyempitan pembuluh darah, dan pada kasus berat, edema pupil (edema 

pada diskus optikus). 

Keterlibatan pembuluh darah otak dapat menimbulkan stroke atau serangan 

iskemiak transien (transient ischemic attac, TIA) yang bermanifestasi sebagai 

paralisis sementara pada satu sisi (hemiplegia) atau gangguan tajam pengelihatan 

(Smelzter, 2002 dalam Reny, 2014). 

Gejala umum yang di timbulkan akibat menderita hipertensi tidak sama pada 

setiap orang, bahkan terkadang timbul tanpa gejala. Secara umum gejala yang di 

keluhkan oleh penderita hipertensi sebagai berikut :  

2.1.3.1 Sakit kepala 

2.1.3.2 Rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk 

2.1.3.3 Perasaan berputar seperti tujuh keliling serasa ingin jatuh 

2.1.3.4 Berdebar atau detak jantung terasa cepat 

2.1.3.5 Telinga berdengung 

Crowin (2000) menyebutkan bahwa sebagian besar gejala klinis timbul setelah 

mengalami hipertensi bertahun-tahun berupa :  

2.1.3.1 Nyeri kepala saat terjaga, terkadang di sertai mual muntah, akibat peningkatan 

tekanan darah intrakranial. 
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2.1.3.2 Pengelihatan kabur akibat kerusakan retina akibat hipertensi 

2.1.3.3 Ayunan yang tidak mantap karena kerusakan susunan saraf pusat 

2.1.3.4 Nokturia karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus 

2.1.3.5 Edema dependen dan pembengkakan akibat peningkatan tekanan kapiler 

Gejala lain yang umumnya terjadi pada penderita hipertensi, yaitu pusing, muka 

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

dan lain-lain (Novianti, 2002 dalam Reny, 2014). 

 

2.1.4 Patofisiologi 

Mekanisme yang mengontrol kontriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di 

vasomotor, pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jaras saraf 

simpatis yang berlanjut kebawah ke korda spinalis di thoraks dan abdomen. 

Rangsangan pusat vasomotor di hantarkan dalam bentuk implus yang bergera melalui 

sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion 

melepaskan asetikolin, yang akan merangsang serabut saraf pasca gangkion ke 

pembuluh darah di mana dengan di leparkannya nereeprinnepin mengakibatkan 

kontriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat 

mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasopenefrin, meskipun 

tidak di ketahui dengan jelas mengapa hal tersebut dapat terjadi. 

Pada saat bersamaan di mana sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah 

sebagai respons rangsang emosi, kelenjar adrenal juga terangsang, mengakibatkan 

tambahan aktivitas vasokontriksi. Medul adrenal mensekresi kartisol an steroid 
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lainnya, yang dapat memperkuat respons vasokonstriktor pembuluh darah. 

Vasokontrikso yang mengakibatkan penurunan aliran ke ginjal, menyebabkan 

pelepasan rennin. Rennin merangsang pembentukan angiotensin I yang kemudian di 

ubah menjadi angiotensin II, suatu vasokontriktor kuat yang pada gilirannya 

merengsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan 

retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume 

intravaskuler. Semua faktor ini cenderung mencetuskan keadaan hipertensi (Reny, 

2014). 

Untuk pertimbangan gerontologi, perubahan struktural dan fungsional pada 

sistem pembuluh darah perifer bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah 

yang terjadi pada usia lanjut. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilanganya 

elastisitas jaringan ikat dan penurunan alam relaksasi otot polos pembuluh darah yang 

pada gilirannya menurunkan kemampuan distensi dan daya rengang pembuluh darah. 

Konsenkuensinya aorta dan arteri berkurang kemampuannya dalam mengakomodasi 

volume darah yang di pompa oleh jantung (volume cukup), mengakibatkan 

penurunan curah jantung dan peningkatan tahanan perifer (Padila, 2013). 

 

2.1.5 Klasifikasi  

Menurut World Health Organization (WHO) dan Internation Society of 

Hypertension Working Group (ISHWG) telah mengelompokkan hipertensi dalam 

klasifikasi optimal, normal, normal tinggi, hipertensi ringan, hipertensi sedang, dan 

hipertensi berat (Sani, 2008). 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi Menurut WHO 

Kategori Tekanan Darah Sistol 

(mmHg)  

Tekanan Darah Diastol 

(mmHg) 

Optimal 

Normal  

Normal Tinggi 

 

< 120 

< 130 

130-139 

 

< 80 

< 85 

85-89 

Tinggi 1 (Hipertensi Ringan) 

 

140-159 

140-149 

90-99 

90-94 

Tingkat 2 (Hipertensi Sedang) 160-179 100-109 

Tingkat 3 (Hipertensi Berat) > 180 > 110 

Hipertensi sistol terisolasi 

(isosated systilic hypertension) 

> 140 

 

140-149 

< 90 

 

< 90 

(Sumber : Sani, 2008) 

 

2.1.6 Penatalaksanaan  

Penatalaksanaan hipertensi bertujuan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas 

akibat komplikasi kardiovaskuler yang berhubungan dengan pencapaian dan 

pemeliharaan tekanan darah di bawah 140/90 mmHg. Prinsip pengelolaan penyakit 

hipertensi meliputi : 

2.1.6.1 Terapi Nonfarmakologi 

Terapi nonfarmakologi di gunakan sebagai tindakan untuk hipertensi ringan dan 

sebagai tindakan suportif pada hipertensi sedang dan berat. Terapi nonfarmakologi ini 

meliputi : 

1) Diet 

Diet yang di anjurkan untuk penderita hipertensi adalah : 

(1) Retriksi garam secara moderat dari 10 gr/hr menjadi 5 gr/hr. 

(2) Diet rendah kolesterol dan rendah asam lemak jenuh. 
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(3) Penurunan berat badan 

(4) Penurunan asupan etanol 

(5) Menghentikan merokok 

(6) Diet tinggi kalium 

2) Latihan Fisik 

Latihan fisik atau olahraga yang teratur dan terarah yang di anjurkan untuk 

penderita hipertensi adalah olahraga yang mempunyai empat prinsip yaitu : 

(1) Macam olahraga yaitu isotonis dan dinamis seperti lari, jogging, bersepeda, 

berenang dan lain-lain. 

(2) Intensitas olahraga yang baik antara 60-80% dari kapasitas aerobil atau 72-87% 

dari denyut nadi maksimal yang disebut zona latihan. 

(3) Lamanya latihan berkisar antara 20-25 menit berada dalam zona latihan 

(4) Frekuensi latihan sebaiknya 3 x perminggu dan paling baik 5 x perminggu. 

3) Edukasi Psikologis 

Pemberian edukasi psikologis untuk penderita hipertensi meliputi :  

(1) Teknik Biofeedback 

Biofeedback merupakan suatu teknik yang di pakai untuk menunjukkan pada 

subyek tanda-tanda mengenai keadaan tubuh yang secara sadar oleh subyek di anggap 

tidak normal. Penerapan biofeedback terutama di pakai untuk mengatasi gangguan 

somatik seperti nyeri kepala dan migrant, juga untuk gangguan psikologis seperti 

kecemasan dan keteganggan. 
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(2) Teknik Relaksasi 

Relaksasi merupakan suatu prosedur atau tehnik yang bertujuan untuk 

mengurangi ketegangan atau kecemasan, dengan cara melatih penderita untuk dapat 

belajar membuat obat-obat dalam tubuh menjadi rileks.  

4) Rendam Kaki dengan Air Hangat 

Secara ilmiah air hangat mempunyai dampak fisiologis bagi tubuh. Pertama 

berdampak pada pembuluh darah dimana hangatnya air membuat sirkulasi darah 

menjadi lancar, yang kedua adalah faktor pembebanan di dalam air yang menguatkan 

otot-otot dan ligament yang mempengaruhi sendi tubuh. 

5) Pendidikan Kesehatan 

Tujuan pendidikan kesehatan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan pasien 

tentang penyakit hipertensi dan pengelolaannya sehingga pasien dapat 

mempertahankan hidupnya dan mencegah komplikasi lebih lanjut. 

2.1.6.2 Terapi farmakologi 

Tujuan pengobatan hipertensi tidak hanya menurunkan tekanan darah saja tetapi 

juga mengurangi dan mencegah komplikasi akibat hipertensi agar penderita dapat 

bertambah kuat. Pengobatan hipertensi umumnya perlu di lakukan seumur hidup 

penderita. Pengobatan standar yang di anjurkan oleh komite dokter ahli hipertensi. 

(Joint National Committee on Detenction, Evaluation and Treatment of High 

Pressure, USA) menyimpulkan bahwa obat dieuretik, penyekat beta, antagonis 

kalsium. Atau penghambat ACE dapat di gunakan sebagai obat tunggal pertama 
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dengan memperhatikan keadaan penderita dan penyakit lain yang ada pada penderita. 

Pengobatannya meliputi : 

1) Step 1 : obat pilihan pertama : diuretik, beta blocker, Ca antagonis, ACE 

inhibitor 

2) Step 2 : alternatif yang bisa di berikan 

(1) Dosis dapat pertama dinaikkan 

(2) Di ganti jenis lain dari obat pilihan pertama 

(3) Di tambah obat ke 2 jenis lain, dpat berupa diuretik, beta blocker, Ca antagonis, 

Alpa blocker, clonidin, reserphin, vasodilator 

3) Step 3 : alternatif yang bisa di tempuh 

(1) Obat ke 2 di ganti 

(2) Di tambah obat ke 3 jenis lain 

4) Step 4 : alternative pemberian obatnya 

(1) Di tambah obat ke 3 dan ke 4 

(2) Re-evaluasi dan konsultasi 

 

2.2 Konsep Dasar Keluarga 

2.2.1 Pengertian Keluarga 

Keluarga merupakan suatu arena berlangsungnya interaksi kepribadian atau 

sebagai sosial terkecil yang terdiri dari seperangkat komponen yang sangat 

tergantung dan dipengaruhi oleh struktur internal dan sistem-sistem lain 

(padila,2012). 
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Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 

keluarga, anggota keluarga lainnya yang berkumpul dan tinggal dalam satu rumah 

tangga karena pertalian darah dan ikatan perkawinan atau adopsi (Wahit, 2009). 

Antara keluarga satu dengan keluarga lainnya saling tergantung dan berinteraksi. 

Apabila salah satu atau beberapa keluarga mempunyai masalah kesehatan, maka akan 

berpengaruh terhadap anggota keluarga yang lainnya dan keluarga yang ada 

disekitarnya. Dari permasalaahan tersebut, maka keluarga merupakan focus 

pelayanan kesehatan yang strategis, sebab: 

2.2.1.1 Keluarga Sebagai lembaga yang perlu diperhitungkan 

2.2.1.2 Keluarga mempunyai peran utama dalam pemiliharaan kesehatan seluruh 

anggota keluarga 

2.2.1.3 Masalah kesehatan dalam keluarga saling terkait 

2.2.1.4 Keluarga sebagai tempat pengambilan keputusan dalam perawatan kesehatan 

2.2.1.5 Keluarga merupakan perantara yang efektif dalam berbagai usaha-usaha 

kesehatan keluarga. 

 

2.2.2 Tipe atau Bentuk Keluarga 

Berbagai  bentuk keluarga digolongkan sebagai keluarga tradisional dan non 

tradisional adalah sebagai berikut :  

2.2.2.1 Keluarga Tradisional 

1) Keluarga Inti 
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Keluarga inti terdiri dari seorang ayah yang mencari nafkah, ibu yang mengurusi 

rumah tangga dan anak (Friedman, 2010).  Sedangkan menurut Padila (2012), 

keluarga inti adalah keluarga yang melakukan perkawinan pertama atau keluarga 

dengan orang tua campuran atau orang tua tiri. 

2) Keluarga Adopsi 

Adopsi merupakan sebuah cara lain untuk membentuk keluarga. Dengan 

menyerahkan secara sah tanggung jawab sebagai orang tua adopsi, biasanya 

menimbulkan keadaan saling menguntungkan baik bagi orang tua maupun anak. Di 

satu pihak orang tua adopsi mampu memberi asuhan dan kasih sayangnya pada anak 

adopsinya, sementara anak adopsi diberi sebuah keluarga yang sangat menginginkan 

mereka (Friedman, 2010). 

3) Keluarga Besar (Extended Family) 

Keluarga dengan pasangan yang berbagi pengaturan rumah tangga dan 

pengeluaran keuangan dengan orang tua, kakak/adik, dan keluarga dekat lainnya. 

Anak-anak kemudian dibesarkan oleh generasi dan memiliki pilihan model pola 

perilaku yang akan membentuk pola perilaku mereka (Friedman, 2010). Sedangkan 

menurut Padila (2012), keluarga besar terdiri dari keluarga inti dan orang-orang yang 

berhubungan. 

4) Keluarga Orang Tua Tunggal 

Keluarga orang tua tunggal adalah keluarga dengan ibu atau ayah sebagai kepala 

keluarga. Keluarga orang tua tunggal tradisional adalah keluarga dengan kepala 

rumah tangga duda/janda yang bercerai, ditelantarkan, atau berpisah. Keluarga orang 
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tua tunggal nontradisional adalah keluarga yang kepala keluarganya tidak menikah 

(Friedman, 2010). 

5) Dewasa Lajang yang Tinggal sendiri 

Kebanyakan individu yang tinggal sendiri adalah bagian dari beberapa bentuk 

jaringan keluarga yang longgar. Jika jaringan ini tidak terdiri atas kerabat, jaringan ini 

dapat terdiri atas teman-teman. Hewan peliharaan juga dapat menjadi anggota 

keluarga yang penting (Friedman, 2010). 

6) Keluarga Orang Tua Tiri 

Keluarga yang pada awalnya mengalami proses penyatuan yang kompleks dan 

penuh dengan stress. Banyak penyesuaian yang perlu dilakukan dan sering kali 

individu yang berbeda atau subkelompok keluarga yang baru terbentuk ini 

beradaptasi dengan kecepatan yang tidak sama (Friedman, 2010). 

7) Keluarga Binuklir 

Keluarga yang terbentuk setelah perceraian yaitu anak merupakan anggota dari 

sebuah sistem keluarga yang terdiri atas dua rumah tangga inti, maternal dan paternal 

dengan keragaman dalam hal tingkat kerjasama dan waktu yang dihabiskan dalam 

setiap rumah tangga (Friedman, 2010). 

2.2.2.2 Keluarga Non-Tradisional 

1) Commune Family adalah lebih satu keluarga tanpa pertalian darah hidup 

serumah. 

2) Orang tua yang tidak ada ikatan perkawinan dan anak hidup bersama dalam satu 

rumah tangga. 
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3) Homoseksual adalah dua individu yang sejenis hidup bersama dalam satu rumah 

tangga. 

2.2.3 Tahap Perkembangan Keluarga 

2.2.3.1 Tahap I : Keluarga Pasangan Baru (beginning family) Pembentukan pasangan 

menandakan permulaan suatu keluarga baru dengan pergerakan dari membentuk 

keluarga asli sampai ke hubungan intim yang baru. Tahap ini juga disebut tahap 

pernikahan. Tugas perkembangan keluarga tahap I adalah membentuk pernikahan 

yang memuaskan bagi satu sama lain, berhubungan secara harmonis dengan jaringan 

kekerabatan dan merencanakan sebuah keluarga (Friedman, 2010). 

2.2.3.2 Tahap II : Keluarga Kelahiran Anak Pertama (childbearing family) Mulai 

dengan kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai bayi berusia 30 bulan. Transisi 

ke masa menjadi orang tua adalah salah satu kunci dalam siklus keluarga. Tugas 

perkembangan keluarga disini yaitu setelah hadirnya anak pertama, keluarga 

memiliki beberapa tugas perkembangan penting. Suami, istri anak harus mempelajari 

peran barunya, sementara unit keluarga inti mengalami perkembangan fungsi dan 

tangguang jawab (Friedman,2010). 

2.2.3.3 Tahap III : Keluarga dengan anak prasekolah Tahap ini dimulai ketika anak 

pertama berusia 2,5 tahun dan diakhiri ketika anak berusia 5 tahun. Keluarga saat ini 

dapat terdiri dari tiga sampai lima orang, dengan posisi pasangan suami-ayah, istri-

ibu, putra-saudara laki-laki, dan putri-saudara perempuan. Tugas perkembangan 

keluarga saat ini berkembang baik secara jumlah maupun kompleksitas. Kebutuhan 

anak prasekolah dan anak kecil lainnya untuk mengekplorasi dunia di sekitar mereka, 
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dan kebutuhan orang tua akan privasi diri, membuat rumah dan jarak yang adekuat 

menjadi masalah utama. Peralatan dan fasilitas juga harus aman untuk anak-anak 

(Friedman, 2010). 

2.2.3.4 Tahap IV : Keluarga dengan anak Tahap ini dimulai pada saat tertua 

memasuki sekolah dalam waktu penuh, biasanya pada usia 5 tahun, dan diakhiri 

ketika ia mencapai pubertas, sekitar usia 13 tahun. Keluarga biasanya mencapai 

jumlah anggota keluarga yang maksimal dan hubungan akhir tahap ini juga maksimal 

menurut Duvall dan Miller (1985 dalam Friedman, 2010). Tugas perkembangan 

keluarga pada tahap ini adalah keluarga dapat mensosialisasikan anak-anak, dapat 

meningkatkan prestasi sekolah dan mempertahankan hubungan pernikahan yang 

memuaskan (Friedman, 2010).  

2.2.3.5 Tahap V : Keluarga dengan Anak Remaja (families with teenagers) Biasanya 

tahap ini berlangsung selama enam atau tujuh tahun, walaupun dapat lebih singkat 

jika anak meninggalkan keluargalebih awal atau lebih lama jika anak tetap tinggal di 

rumah pada usia lebih dari 19 atau 20 tahun. Anak lainnya yang tinggal dirumah 

biasanya anak usia sekolah. Tujuan keluarga pada tahap ini adalah melonggarkan 

ikatan keluarga untuk memberikan tanggung jawab dan kebebasan remaja yang lebih 

besar dalam mempersiapkan diri menjadi seorang dewasa muda menurut Duvall dan 

Miller (1985 dalam Friedman, 2010). Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini 

adalah menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab seiring dengan 

kematangan remaja dan semakin meningkatnya otonomi (Friedman, 2010). 
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2.2.3.6 Tahap VI : Keluarga Melepaskan Anak Dewasa Muda (launching center 

families) Tahap ini dimulai pada saat perginya anak pertama dari rumah orang tua dan 

berakhir dengan “kosongnya rumah”, ketika anak terakhir juga telah meninggalkan 

rumah. Tahap ini dapat cukup singkat atau cukup lama, bergantung pada jumlah anak 

dalam keluarga atau jika anak yang belum menikah tetap tinggal di rumah setelah 

mereka menyelesaikan SMU atau kuliahnya. Tahap perkembangan keluarga disini 

adalah keluarga membantu anak tertua untuk terjun ke duania luar, orang tua juga 

terlibat dengan anak terkecilnya, yaitu membantu mereka menjadi mandiri (Friedman, 

2010). 

2.2.3.7 Tahap VII : Orang Tua Paruh Baya (middle age families) Tahapan ini dimulai 

ketika anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir dengan pensiunan atau 

kematian salah satu pasangan. Tahap ini dimulai ketika orang tua berusia sekitar 45 

tahun sampai 55 tahun dan berakhir dengan persiunannya pasangan, biasanya 16 

sampai 18 tahun kemudian. Tahap perkembangan keluarga pada tahap ini adalah 

wanita memprogramkan kembali energi mereka dan bersiap-siap untuk hidup dalam 

kesepian dan sebagai pendorong anak mereka yang sedang berkembang untuk lebih 

mandiri (Friedman, 2010). 

2.2.3.8 Tahap VIII : Keluarga Lanjut Usia dan Pensiunan Tahap terakhir 

perkembangan keluarga ini adalah dimulai pada saat pensiunan salah satu atau kedua 

pasangan, berlanjut sampai kehilangan salah satu pasangan, dan berakhir dengan 

kematian pasangan yang lain menurut Duvall dan Miller (1985 dalam Friedman, 

2010). Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini adalah mempertahankan 
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penataan kehidupan yang memuaskan. Kembali ke rumah setelah individu 

pensiun/berhenti bekerja dapat menjadi problematik (Friedman, 2010). 

2.2.4 Fungsi Keluarga 

Menurut Friedman (2010), lima fungsi keluarga menjadi saling berhubungan erat 

pada saat mengkaji dan melakukan intervensi dengan keluarga. Lima fungsi itu 

adalah :  

2.2.4.1 Fungsi afektif merupakan dasar utama baik untuk pembentukan maupun 

berkelanjutan unit keluarga itu sendiri, sehingga fungsi afektif merupakan salah satu 

fungsi keluarga yang paling penting. Saat ini, ketika tugas sosial dilaksanakan di luar 

unit keluarga, sebagian besar upaya keluarga difokuskan pada pemenuhan kebutuhan 

anggota keluarga akan kasih sayang dan pengertian. Manfaat fungsi afektif di dalam 

anggota keluarga dijumpai paling kuat di antara keluarga kelas menengah dan kelas 

atas, karena pada keluarga tersebut mempunyai lebih banyak pilihan. Sedangkan pada 

keluarga kelas bawah, fungsi afektif sering terhiraukan. (Friedman, 2010). 

2.2.4.2 Fungsi Sosialisasi dan Status Sosial Sosialisasi anggota keluarga adalah 

fungsi yang universal dan lintas budaya yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup 

masyarakat menurut Lislie dan Korman (1989 dalam Friedman, 2010). Dengan 

kemauan untuk bersosialisasi dengan orang lain, keluarga bisa mendapatkan 

informasi tentang pentingnya seperti cara mencegah dan penanganann stroke 

menggunakan herbal (Friedman, 2010). 

2.2.4.3 Fungsi Perawatan Kesehatan Fungsi fisik keluarga dipenuhi oleh orang tua 

yang menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan 
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perlindungan terhadap bahaya. Pelayanan dan praktik kesehatan (yang mempengaruhi 

status kesehatan anggota keluarga secara individual) adalah fungsi keluarga yang 

paling relevan bagi perawat keluarga. Kurangnya kemampuan keluarga untuk 

memfasilitasi kebutuhan balita terutama pada asupan makanan dapat menyebabkan 

balita mengalami gizi kurang (Friedman, 2010). 

2.2.4.4 Fungsi Reproduksi Salah satu fungsi dasar keluarga adalah untuk menjamin 

kontinuitas antar-generasi keluarga masyarakat yaitu : menyediakan anggota baru 

untuk masyarakat menurut Lislie dan Korman (1989 dalam Friedman, 2010). 

2.2.4.5 Fungsi Ekonomi Fungsi ekonomi melibatkan penyediaan keluarga akan 

sumber daya yang cukup finansial, ruang dan materi serta alokasinya yang sesuai 

melalui proses pengambilan keputusan. 

 

2.3 Konsep Asuhan keperawatan 

2.3.1 Pengkajian 

2.3.1.1 Data Umum 

1) Identitas keluarga : Nama kepala keluarga dan anggota keluarga, alamat, jenis 

kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan dan genogram/silsilah keluarga. Pada 

pengkajian usia, pekerjaan dan jenis kelamin untuk mengetahui resiko terjadinya 

hipertensi pada anggota keluarga yang lain. 

2) Tipe keluarga : Menjelaskan mengenai jenis/tipe keluarga beserta kendala atau 

masalah-masalah yang terjadi dengan jenis/tipe keluarga yang mengalami 

hipertensi (Padila, 2012). 
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3) Suku bangsa: Identifikasi budaya suku bangsa tersebut terkait dengan kesehatan 

(Sutanto, 2012). Terkait Bahasa yang digunakan dalam keluarga, agama yang di 

anut dan kebiasaan keluarga yang mempengaruhi kesehatan. 

4) Status sosial ekonomi keluarga: Status sosial ekonomi keluarga ditentukan oleh 

pendapatan baik dari kepala keluarga maupun dari anggota keluarga lainnya. 

Pada pengkajian status sosial ekonomi diketahui bahwa tingkat status sosial 

ekonomi berpengaruh pada tingkat kesehatan seseorang. Dampak dari 

ketidakmampuan keluarga membuat seseorang tidak bisa mencukupi kebutuhan 

keluarga (Padila, 2012). Selain itu kaji karakterisktik lingkungan sekitar, letak 

geosrafisnya, organisasi atau perkumpulan yang keluarga ikuti di masyarakat dan 

adanya sistem penukung keluarga. 

2.3.1.2 Riwayat dan tahap perkembangan keluarga 

1) Tahap perkembangan keluarga saat ini : Tahap perkembangan keluarga 

ditentukan dengan anak tertua dari keluarga inti (Gusti, 2013). Biasanya keluarga 

dengan hipertensi terdapat pada tahap keluarga dengan anak dewasa (launcing 

canter families), tahap keluarga usia pertengahan (middle age families), dan 

tahap leuarga usia lanjut. 

2) Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi : Menjelaskan mengenai 

tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi oleh keluarga serta kendala-

kendala yang dialami (PadilA, 2012). Biasanya keluarga belum mampu 

memenuhi kebutuhan dan membantu pasien hipertensi dalam mengatasi nyeri. 
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3) Riwayat keluarga inti : Menjelaskan riwayat kesehatan masing-masing anggota 

keluarga inti, upaya pencegahan dan pengobatan pada anggota keluarga yang 

sakit, serta pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada (Gusti, 2013). Biasanya 

keluarga dengan hipertensi tidak mengatur pola kesehatan dengan baik. 

2.3.1.3 Pengkajian lingkungan  

Dalam mengkaji karakteristik rumah, anda bisa lakukan dengan observasi atau 

wawancara lansung. Hal-hal yang harus anda tuliskan dalam mengkaji karakteristik 

rumah seperti : Ukuran rumah (luas rumah), Kondisi dalam dan luar rumah, 

Kebersihan rumah, Ventilasi rumah, Saluran pembuangan air limbah (SPAL), 

Ketersedian air bersih, Pengelolaan sampah, Kepemilikan rumah, Kamar mandi/WC, 

Denah rumah. 

2.3.1.4 Fungsi keluarga 

1) Fungsi afektif: kaji kerukunan keluarga dan perhatian dalam membina hubungan 

rumah tangga. 

2) Fungsi sosial: Kaji keluarga selalu mengajarkan dan menanamkan perilaku sosial 

yang baik. Kaji tingkat keaktifan keluarga dalam bermasyarakat dengan 

mengikuti kegiatan yang ada dalam masyarakat. 

3) Fungsi perawatan kesehatan: Keluarga kurang mampu mengenal masalah 

kesehatan tentang penyakit hipertensi hal ini ditunjukan dengan keluarga kurang 

menyadari dampak masalah kesehatan akibat penyakit hipertensi. 

4) Fungsi Reproduksi: kaji tingkat produktifitas seluruh anggota keluarga sesuai 

usia yang ada dalam keluarga. 
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5) Fungsi Ekonomi: Kaji tingkat ekonomi keluarga dalam sehari-sehari 

2.3.1.5 Pemeriksaan Fisik 

1) Status Kesehatan Umum: Meliputi keadaan pasien, kesadaran, tinggi badan, berat 

badan dan tanda-tanda vital.  

2) Pemeriksaan fisik dilakukan kepada semua anggota keluarga yang tedapat di 

rumah. Metode pemeriksaan head to toe meliputi sistem pernafasan, sistem 

kardiovaskuler, sistem gangrointestinal, sistem urinaria, sistem musculoskeletal, 

sistem neurologis dan sistem reproduksi. 

2.3.2 Diagnosa Keperawatan 

Tahap kedua dalam asuhan keperawatan keluarga adalah menentukan diagnosa 

dan prioritas masalah keluarga. Perumusan diagnosis keperawatan keluarga dapat 

diarahkan pada sasaran individu atau keluarga. Komponen diagnosis keperawatan 

keluarga di rumuskan berdasarkan data yang didapat pada pengkajian. Tipe dan 

komponen diagnosa keperawatan antara lain: Aktual, resiko, kemungkinan, 

kesejahteraan dan sindrom. Sedangkan etiologi mengacu pada 5 tugas keluarga 

sebagai berikut : 

2.3.2.1 Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah 

2.3.2.2 Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan 

2.3.2.3 Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit 

2.3.2.4 Ketidakmampuan keluarga memelihara lingkungan 

2.3.2.5 Ketidakmampuan keluarga menggunakan fasilitas kesehatan 

 



26 

 

 

 

2.3.3 Intervensi Keperawatan 

Perencanaan keperawatan keluarga merupakan kumpulan tindakan di tentukan 

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

masalah kesehatan dan masalah keperawatan yang telah diidentifikasi dapat 

diselesaikan. Setelah menentukan prioritas diagnosa keperawatan keluarga maka 

perlu dibuat perencanaan intervensi keperawatan. Tujuan intervensi keperawatan 

adalah untuk menghilangkan, mengurangi dan mencegah masalah keperawatan klien. 

Tabel 2.2 analisa data 

Data Etiologi Masalah Keperawatan 

DS :  

- klien pengatakan tidak mengetahui 

tentang penyakit hipertensi lebih jauh 

DO : 

-Klien terlihat bingung 

-klien selalu bertanya kepada perawat 

tentang penyakitnya 

Ketidakmampuan keluarga 

dalam merawat anggota 

keluarga yang sakit dengan 

hipertensi 

Kurangnya 

pengetahuan 

(00126) 

2. DS : 

-klien mengatakan nyeri di tengkuk 

nyerinya hilang timbul 

-klien mengatakan tidurnya terganggu 

karena nyeri 

DO : 

-Klien terlihat meringis kesakitan 

-klien terlihat memegangi daerah 

tengkuk 

Ketidakmampuan keluarga 

mengambil keputusan 

Gangguan rasa 

nyaman 

(00214) 

DS : 

-klien mengatakan nyeri di daerah 

tengkuk dengan skala nyeri 6 dan nyeri 

seperti ditusuk-tusuk  

DO : 

-Klien tampak gelisah 

-Penilaian GCS Compos mentis 

-Membran mukosa pucat. 

-Paien tampak paralisis pada sebagian 

ekstermitas 

Ketidakmampuan keluarga 

dalam merawat anggota 

keluarga yang sakit dengan 

hipertensi 

Nyeri akut 

(00132) 
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Tabel 2.3 penentuan prioritas menggunakan seckoring 

No Kriteria Skor Bobot Skoring 

1 Sifat masalah 

-Tidak/kurang sehat 

-Ancaman kesehatan 

-Krisis atau keadaan sejahtera 

 

3 

2 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor x bobot 

Angka tertinggi 

2 Kemungkinan masalah dapat diubah 

-Dengan Mudah 

-Hanya sebagian 

-Tidak dapat diubah 

 

2 

1 

0 

 

2 

3 Potensial masalah dapat dicegah 

-Tinggi  

-Cukup 

-Rendah 

 

3 

2 

1 

 

 

1 

4 Menonjolnya masalah 

-Masalah berat, harus segara di tangani 

-Ada masalah, tetapi tidak perlu segera di 

tangani 

- Masalah tidak dirasakan 

 

2 

1 

 

0 

 

1 
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Tabel 2.4 intervensi keperawatan 

Data 

Diagnosa 

Keperawatan 

NOC NIC 

Kode Diagnosa Kode Hasil Kode Intervensi 

Data pendukung masalah kesehatan individu : hipertensi 

-nyeri tengkuk 

-skala nyeri 7 (rentan 1-10) 

-frekuensi nyeri hilang 

timbul sejak semalam 

-lokasi nyeri menetap yaitu 

di area tengkuk 

-pusing 

-tampak meringis kesakitan 

dan gelisah 

-memegangi area tengkuk 

-keringat dingin 

-riwayat hipertensi sejak 5 

tahun yang lalu 

-hasil pemeriksaan fisik : 

TD: 180/100 mmHg, Nadi: 

115 x/menit, RR: 30 

x/menit, Suhu: 36 oC 

00132 Nyeri akut 0414 

0401 

0406 

0802 

1601 

1602 

1603 

1605 

3102 

3107 

1830 

 

1847 

1803 

1805 

1823 

1806 

1837 

1922 

2109 

2112 

2102 

3016 

Status kardiopulmonari 

Status sirkulasi 

Perfusi jaringan: cerebral 

Tanda-tanda vital 

Perilaku kepatuhan 

Perilaku meningkatkan kesehatan 

Perilaku mencari yankes 

Kontrol nyeri 

Menejemen penyakit kronik 

Manajemen penyakit hipertensi 

Pengetahuan manajemen penyakit 

kardiovaskuler 

Pengetahuan menejemen penyakit kronik 

Pengetahuan: proses penyakit 

Pengetahuan: perilaku sehat 

Pengetahuan promosi kesehatan 

Pengetahuan sumber kesehatan 

Manajemen hipertensi 

Krontrol risiko: hipertensi 

Level ketidaknuamanan 

Keparahan hipertensi 

Level nyeri 

Kepuasan manajemen nyeri 

1380 

1400 

2210 

1550 

 

2620 

0844 

5602 

 

6482 

 

6040 

1320 

Kompres hangat 

Manajemen nyeri 

Pemberian analgetik 

Meningkatkan perfusi 

serebral 

Monitor neurologi 

Posisi: neurologi 

Pendidikan kesehatan: 

proses penyakit 

Manajemen lingkungan: 

kenyamanan 

Terapi relaksasi 

akupresur 
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2.3.4 Implementasi 

Implementasi atau tindakan keperawatan merupakan inisiatif dari rencana 

tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai setelah 

rencana keperawatan disusun dan ditunjukkan pada nursing orders untuk membantu 

pasien mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari pelaksanaan adalah membantu 

pasien mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mencakup peningkatan kesehatan, 

pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan dan memfasilitasi koping. Fase yang 

dilakukan dalam implementasi, yaitu : 

2.3.4.1 Fase perkenalan/orientasi 

Tahap perkenalan dilaksanakan setiap kali pertemuan dengan klien dilakukan. 

Tujuan dalam tahap ini adalah memvalidasi keakuratan data dan rencana yang telah 

dibuat sesuai dengan keadaan klien saat ini, serta mengevaluasi hasil tindakan yang 

telah lalu. 

2.3.4.2 Fase kerja 

Tahap kerja merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Tahap 

kerja merupakan tahap yang terpanjang dalam komunikasi terapeutik karea 

didalamnya perawat dituntut untuk membantu dan mendukung klien untuk 

menyampaikan perasaan dan pikirannya dan kemudian menganalisa respons ataupun 

pesan komunikasi verbal dan non verbal yang disampaikan oleh klien. 

2.3.4.3 Fase terminasi 

Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat dan klien. Tahap 

terminasi dibagi menjadi dua yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. 
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Terminasi sementara adalah akhir dari tiap pertemuan perawat dan klien, setelah hal 

ini dilakukan perawat dan klien masih akan bertemu kembali pada waktu yang 

berbeda sesuai dengan kontrak waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan 

terminasi akhir dilakukan oleh perawat setelah menyelesaikan seluruh proses 

keperawatan. 

 

2.3.5 Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu penilaian asuhan keperawatan yang telah diberikan atau 

dilaksanakan dengan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai. Pada bagian ini 

akan di ketahui apakah perencanaan sudah mencapai sebagai atau akan timbul 

masalah lain yang baru (Wilkinson, M Judith dkk, 2012 dan Taylor, Cynthia M, 

2010).  

Terdapat dua jenis evaluasi yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi 

formatif merupakan evaluasi yang dilakukan pada saat memberikan intervensi dengan 

respon segera. Sedangkan evaluasi sumatif merupakan rekapitulasi dari hasil 

observasi dan analisis status pasien pada waktu tertentu berdasarkan tujuan yang 

direncanakan pada tahap perencanaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Jenis rancangan penulisan dalam karya tulis ilmiah ini adalah deskriptif dalam 

bentuk studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan keluarga pada lansia 

dengan hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Juanda Samarinda.  

 

3.2 Subyek Studi Kasus 

Subyek dalam studi kasus ini adalah dua orang responden dengan penyakit 

hipertensi yang terintegrasi dengan kaluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Juanda 

Samarinda, dengan kriteria : 

3.2.1. Responden berobat jalan di Puskesmas Juanda dengan diagnosa medis 

hipertensi. 

3.2.2. Responden dalam keadaan sadar dan mempunyai keadaan umum baik. 

3.2.3. Bersedia menjadi responden dan telah menandatangani surat persetujuan 

(informed consent) sebagai bukti persetujuan. 

3.2.4. Responden berumur sekitar 60-70 tahun. 

3.2.5. Responden berjenis kelamin perempuan. 

3.2.6. Responden telah mengonsumsi obat anti hipertensi. 
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3.3 Batasan Istilah (Definisi Operasional) 

Studi kasus dengan menggunakan asuhan keperawatan adalah rangkaian proses 

keperawatan individu pada pasien yang di diagnosa hipertensi dengan melalui 

pengkajian, menetapkan diagnosa keperawatan, menyusun perencanaan, melakukan 

tindakan keperawatan serta melakukan evaluasi pada pasien. 

 

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Studi kasus ini dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2019 sampai 27 April 2019 

selama 1-2 minggu (dengan total kunjungan 6 kali). Adapun tempat dilaksanakannya 

asuhan keperawatan lansia dengan hipertensi di rumah pasien di wilayah kerja 

Puskesmas Juanda Samarinda. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada studi kasus ini adalah 

sebagai berikut : 

3.5.1. Penyusunan proposal studi kasus. 

3.5.2. Proposal disetujui oleh pembimbing. 

3.5.3. Meminta surat izin kepada pihak kampus untuk dilaksanakannya studi kasus di 

rumah pasien wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda. 

3.5.4. Meminta izin untuk mengumpulkan data dengan metode studi kasus melalui 

surat izin pelaksanaan studi kasus kepada pihak Puskesmas Juanda Samarinda. 

3.5.5. Mencari dua pasien lansia dengan hipertensi, dengan studi kasus yang sama dan 

memberikan informasi singkat tentang tujuan dan manfaat studi kasus kepada 
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pasien yang di ikut sertakan dalam studi kasus ini. Bagi pasien yang setuju 

untuk berpartisipasi dalam studi kasus ini, dibagikan lembar persetujuan 

(informed consent) untuk di tanda tangani. 

3.5.6. Meminta keluarga responden yang setuju berpartisipasi dalam pelaksanaan 

studi kasus tersebut. 

3.5.7. Melakukan pemeriksaan fisik, menetapkan diagnosa, menentukan intervensi, 

implementasi, evaluasi, dan melakukan dokumentasi pada pasien dengan 

hipertensi. 

 

3.6 Metode dan instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada karya tulis ilmiah ini adalah 

sebagai berikut : 

3.6.1.1 Wawancara 

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para 

responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan 

responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan (P. Joko Subagyo, 2011). Pada 

studi kasus ini sumber data diperoleh dari hasil wawancara terhadap pasien dan 

keluarga. Wawancara pada karya tulis ilmiah ini merupakan hasil anamnesis berisi 

tentang data umum, riwayat dan tahap keluarga, pengkajian lingkungan, fungsi 

keluarga dan pemeriksaan fisik. 



34 

 

3.6.1.2 Observasi dan Pemeriksaan Fisik 

Data yang akan di observasi saat memerikan asuhan keperawatan keluarga pada 

pasien terkait dengan struktur dan karakteristik keluarga, sosial, ekonomi, budaya, 

faktor lingkungan, riwayat kesehatan dan medis dari setiap anggota keluarga serta 

psikososial keluarga. 

Pemeriksaan fisik yang akan dilakukan pada semua anggota keluarga, terutama 

yang diidentifikasi sebagai pasien atau sasaran pelayanan asuhan keperawatan 

keluarga. Pemeriksaan fisik pada keluarga tidak berbeda jauh dari pemeriksaan 

dengan klien di klinik atau di rumah sakit yang meliputi pemeriksaan fisik head to toe 

dan pemeriksaan penunjungan. Pemeriksaan fisik di bagi menjadi dua yaitu 

pemeriksaan fisik umum dan pemeriksaan fisik khusus.  

Pemeriksaan fisik umum meliputi keadaan, kesadaran, tinggi badan, berat badan 

dan tanda-tanda vital seluruh anggota keluarga. Pemeriksaan fisik khusus dilakukan 

kepada semua anggota keluarga yang terdapat di rumah dengan metode pemeriksaan 

yang digunakan secara head to toe meliputi sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, 

sistem gastrointertinal, sistem urinaria, sistem muskuloskeletal, sistem neurologis dan 

sistem reproduksi. 

3.6.1.3 Dokumentasi   

Dokumentasi berupa hasil pemeriksaan diagnostic seperti hasil USG dan hasil 

pemeriksaan laboratorium serta dokumentasi keperawatan yang pasien miliki. 
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3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data berupa format pengkajian asuhan keperawatan 

keluarga mulai dari pengkajian sampai evaluasi keperawatan. Alat pemeriksaan fisik 

yang terdiri dari tensimeter, stetoskop, dan lain-lain. 

 

3.7 Keabsahan Data 

Keabsahan data melalui perbandingan dan pengecekan kembali data yang 

diperoleh dari wawancara dengan hasil observasi dan studi dokumentasi yang 

diperoleh dari lapangan. Dari semua data yang di dapat akan dikategorikan mana data 

yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik, sehingga dari sumber-sumber data 

tersebut menghasilkan suatu kesimpulan. 

 

3.8 Analisis Data 

Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan data yang terkumpul untuk 

membuat suatu kesimpulan (Notoatmodjo, 2010). Analisa data dalam karya tulis 

ilmiah ini digunakan untuk mengetahui penerapan asuhan keperawatan pada kedua 

pasien hipertensi. Data yang sudah didapat dari hasil melakukan asuhan keperawatan 

mulai dari pengkajian, penegakan diagnosa, merencanakan tindakan, melakukan 

tindakan sampai mengevaluasi hasil tindakan yang akan dinarasikan dan melihat 

perbedaan antara responden 1 dan responden 2, kemudian dibandingkan dengan teori 

asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Analisa yang dilakukan adalah untuk 

menentukan apakah ada kesesuaian antara teori yang ada dengan kondisi pasien. 
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BAB IV  

TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil  

4.1.1 Gambaran Umum 

Studi kasus ini di laksanakan di wilayah kerja Puskesmas Juanda yang terletak 

di jalan Juanda 8 gg. Salak III, No. 5, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda 

Ulu. Saat ini Puskesmas Juanda memiliki wilayah kerja 2 kelurahan yaitu Kelurahan 

Air Hitam dan Kelurahan Gunung Kelua, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 

Puskesmas Juanda yang berdiri sejak tahun 1994, dengan pelayanan yang terdiri dari 

poli lansia, poli umum, poli anak, poli KB, poli KIA, poli imunisasi, poli pengobatan 

dan tindakan, poli gigi,  poli gizi, ruang apotik serta ruang laboratorium. Pada studi 

kasus ini data yang digunakan adalah data kunjungan pasien dari poli lansia di 

wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda Kalimantan Timur. 

4.1.2 Pengkajian 

Tabel 4.1 data umum pada klien 1 dan klien 2 dengan Hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

Data Umum Klien 1 Klien 2 

Nama Klien  Ny. Y Ny. N 

Jenis Kelamin  Perempuan Perempuan  

Pendidikan 

Terakhir 

SD SD 

Usia  64 Tahun 60 Tahun 
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Alamat dan No 

Telpon 

Juanda 8 gg. Jambu 1 no 130, 

Samarinda Ulu/085251179898 

jln. Abdul Wahab Syahrani gg. 3B no. 

67 Rt 23, Samarinda 

Ulu/081347940255 

Tipe Keluarga  Ny. Y termasuk tipe Keluarga besar 

dengan mempunyai enam anak dan 

sekarang Ny. Y tinggal bersama 

suami Tn. I, anak ketiga Tn. F, anak 

kelima Tn. A dan anak keenamnya 

An. Y. 

Ny. N termasuk tipe keluarga tunggal 

dimana Ny. N berusia 60 tahun dan 

suaminya telah meninggal. 

Suku Bangsa Suku Jawa, bahasa yang digunakan 

sehari-hari yaitu bahasa Indonesia. 

Ny. Y mengatakan keluarga tidak 

memiliki kebiasaan khusus dalam 

keluarga yang mempengaruhi status 

kesehatan. 

Suku Bugis, bahasa yang digunakan 

sehari-hari yaitu bahasa Indonesia. Ny. 

N mengatakan keluarga tidak memiliki 

kebiasaan khusus dalam keluarga yang 

mempengaruhi status kesehatan. 

Agama  Islam. Kegiatan keagamaan keluarga 

Ny. Y cukup baik. Sholat lima waktu 

dilakukan Ny. Y dan Tn. I, serta Ny. 

Y mengikuti pengajian yang di 

adakan setiap jum’at. 

Islam. Kegiatan keagamaan Ny. N 

cukup baik. Sholat lima waktu 

dilakukan Ny. N, serta Ny. N 

terkadang mengikuti pengajian yang di 

adakan di masjid dekat rumah 

Status Sosial 

Ekonomi Keluarga 

Tn. I suami Ny. Y sudah tidak bekerja 

lagi semenjak pensiun dan sekarang 

penghasilan di dapatkan dari kos-

kosan yang dimilikinya sebanyak 13 

kamar di lantai 2, satu kamar 

perbulannya Rp. 500.000,- jadi 

pendapatan perbulan sekitar Rp. 

6.500.000,-. Selain itu anak-anaknya 

juga rutin memberikan uang tiap 

bulannya sekitar Rp. 1.000.000,-. Ny. 

Y mengatakan selama ini hidup 

berkecukupan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan Ny. Y 

memiliki fasilitas seperti kulkas, 

mesin cuci, motor, sofa, televisi, kipas 

angin tempat tidur dan lain-lain. 

Untuk jaminan kesehatan Ny. Y 

memiliki BPJS. 

Ny. N bekerja sebagai tukang setrika 

di rumah orang dalam seminggu sekali 

sampai dua kali. Selama ini Ny. N 

menabung untuk kebutuhan yang tidak 

terduga ketika ia jatuh sakit dan 

penghasilan perbulannya Ny. N adalah 

Rp. 1.000.000,-. Ny. N mengatakan 

saat ini merasa cukup dengan 

penghasilannya yang ada karena Ny. N 

mengaku sudah tua dan mulai 

penyakitan jadi Ny. N merasa cukup 

dengan apa yang ia dapatkan. Keluarga 

Ny. N memiliki fasilitas televisi, radio, 

tempat tidur, dan sofa. Ny. N juga 

memiliki BPJS sebagai jaminan 

kesehatannya. 

Aktivitas Rekreasi 

Keluarga 

Ny. Y mengatakan jarang melakukan 

rekreasi ketempat hiburan biasanya 

jika ada waktu luang Ny. Y pergi ke 

jalan-jalan ke folder dan gor sempaja. 

Selain itu aktivitas yang dilakukan 

berjalan di sekitar rumah untuk 

mengobrol dengan tetangga dan 

mengikuti pengajian setiap Jum’at. 

Ny. N mengatakan tidak pernah 

melakukan rekreasi ketempat hiburan, 

rekreasi yang sering dilakukan hanya 

berkebun di samping rumah, menonton 

televisi, tidur, dan membaca Alquran 

ketika merasa bosan. 
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Berdasarkan tabel 4.1 data umum pada klien 1 dan klien 2, didapatkan bahwa 

terdapat beberapa perbedaan yaitu tipe keluarga klien 1 termasuk ke dalam tipe 

keluarga besar sedangkan klien 2 termasuk ke dalam tipe keluarga tunggal, 

selanjutnya status social ekonomi keluarga dimana klien 1 mempunyai rumah lantai 2 

dengan pendapatan perbulannya Rp. 7.500.000.- sedangkan klien 2 hanya mempunyai 

lantai 1 dengan pendapatan perbulannya Rp. 1.000.000.-. 

Tabel 4.2 komposisi keluarga pada klien 1 dan klien 2 dengan Hipertensi di wilayah 

kerja Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

 Klien 1       

No. Nama Jenis Kelamin Hub dengan KK Usia Pendidikan Terakhir imunisasi 

1. Tn. I Laki-laki Suami 69 tahun SD Lengkap 

2. Ny. Y Perempuan Istri 64 tahun SD Lengkap 

3. Tn. A Laki-laki Anak - - - 

4. Ny. N Perempuan Anak 50 tahun S1 Lengkap 

5. Tn. F Laki-laki Anak 48 tahun SMA Lengkap 

6. Tn. D Laki-laki Anak 45 tahun SMA Lengkap 

7. Tn. A Laki-laki Anak 39 tahun SMA Lengkap 

8. An. Y Perempuan Anak 18 tahun SMA Lengkap 

 Klien 2      

No. Nama Jenis Kelamin Hub dengan KK Usia Pendidikan Terakhir imunisasi 

1. Ny. N Perempuan Istri  60 tahun SD Lengkap 

 

Berdasarkan tabel 4.2 komposisi keluarga pada klien 1 dan 2, didapatkan bahwa 

klien 1 memiliki enam orang anak dimana anak pertama telah meninggal saat masih 

bayi sedangkan klien 2 tinggal sendiri dan klien 2 tidak memiliki anak. 

Tabel 4.3 riwayat dan tahap perkembangan keluarga pada klien 1 dan klien 2 dengan 

Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 
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Riwayat dan 

Tahap 

Perkembangan 

Keluarga 

Klien 1 Klien 2 

Tahap 

Perkembangan 

Keluarga Saat Ini 

Ny. Y merupakan tahap 

perkembangan keluarga dengan anak 

remaja atau families with teenagers 

yang mana Ny. Y saat ini masih 

memiliki anak remaja yang masih 

duduk di bangku SMA. 

Ny. N merupakan tahap keluarga orang 

tua paruh baya atau middle age 

families yang mana saat ini Ny. N 

berusia 60 tahun. 

Tahap 

Perkembangan 

Keluarga yang 

Belum Terpenuhi 

Tahap perkembangan keluarga Ny. Y 

telah terpenuhi. 

Pemenuhan kebutuhan perkembangan 

mempertahankan suasana rumah yang 

menyenangkan. 

Riwayat Keluarga 

Inti 

Ny. Y dan suami menikah sejak 42 

tahun yang lalu. Ny. Y dan suami 

sudah sejak awal bertempat tinggal di 

Samarinda sampai menikah dan 

sampai saat ini. Ny. Y memiliki enam 

anak namun pada tahun 1979 anak 

pertama meninggal. Saat ini Ny. Y 

tinggal bersama anak ketiga, lima dan 

enam namun pada saat ini anak ketida 

dan kelima telah berkeluarga 

sedangkan anak keenam masih duduk 

di bangku SMA. Sedangkan anak ke 

dua telah memisahkan diri karena 

telah menikah dan bertempat tinggal 

di Sulawesi dan anak keempat juga 

telah meninggal rumah karena 

menikah dan bertempat tinggal di 

Sempaja. Ny. Y mengatakan tidak 

pernah mengetahui kalau 

keturunannya atau keluarga 

sebelumnya mempunyai hipertensi. 

Ny. Y telah mengalami penyakit 

hipertensi kurang lebih 10 tahun yang 

lalu dan mulai saat itu sering 

mengeluh nyeri di bagian tengkuk, 

pusing, hingga tidak bisa melakukan 

aktivitas. Keluhan terjadi jika tekanan 

darah diatas 160/100 mmHg. Sejak 

saat itu Ny. Y rutin memeriksakan 

kesehatannya di puskesmas dan juga 

sudah 2 tahun terakhir Ny. Y terapi di 

soyang yg berada di depan pasar 

Ny. N menikah sejak 40 tahun yang 

lalu dan pisah dengan suaminya 

kurang lebih 25 tahun yang lalu. Ny. N 

sudah tinggal di Samarinda sejak tahun 

1950an dan hingga saat ini. Ny. N 

tidak memiliki keturunan karena 

mandul namun Ny. N memiliki anak 

angkat di Samarinda seberang yang 

terkadang mengunjunginya. Ny. N 

mengatakan beliau  mempunyai 

keluarga yang terkena hipertensi  juga 

dan hingga berkomplikasi ke stroke 

dan Ny. N mengatakan ia juga telah 

terkenal stroke serangan pertama 

sekitar 2 tahun yang lalu. Pada saat 

stroke serangan pertama datang Ny. N 

mengeluh bagian tubuhnya mengalami 

kelemahan sebelah kiri namun Ny. N 

rajin mengikuti terapi dan sekarang 

anggota tubuh sebelah kirinya telah 

dapat berfungsi kembali walaupun 

masih sedikit kaku. Ny. N mengalami 

nyeri di tengkuk sejak pulang dari 

Kalimantan Selatan, dan Ny. N lupa 

untuk memeriksakan tekanan darahnya 

ke puskesmas sejak kepulangannya 

dari Kalimantan Selatan tersebut dan 

baru seminggu pada saat pengkajian 

Ny. N memeriksakan kondisinya. 

Keluhan terjadi jika tekanan darah 

diatas 170/100 mmHg. Sejak saat itu 

Ny. N rutin memeriksakan 
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Segiri setiap hari kecuali hari 

Minggu. 

kesehatannya di puskesmas hingga 

sekarang. 

Riwayat Keluarga 

Sebelumnya 

Di keluarga Ny. Y tidak ada yang 

menderita diabetes mellitus dan 

hipertensi. Keluarga Ny. Y tidak 

memiliki riwayat penyakit menular 

dalam keluarganya. 

Di keluarga Ny. N memiliki riwayat 

penyakit hipertensi dan stroke. 

Keluarga Ny. N tidak ada yang 

memiliki riwayat penyakit menular 

dalam keluarganya. 

 

Berdasarkan tabel 4.3 riwayat dan tahap perkembangan keluarga pada klien 1 

dan klien 2, didapatkan bahwa klien 1 termasuk tahap perkembangan keluarga 

dengan anak remaja, klien telah mengalami penyakit hipertensi kurang lebih 10 tahun 

yang lalu dan mulai saat itu sering mengeluh nyeri di bagian tengkuk, pusing, hingga 

tidak bisa melakukan aktivitas. Keluhan terjadi jika tekanan darah diatas 160/100 

mmHg, dan di keluarga klien 1 tidak ada yang menderita penyakit diabetes mellitus. 

Sedangkan pada klien 2 teramasuk di tahap keluarga orang tua paruh baya dan klien 

telah terkena stroke serangan pertama pada 2 tahun yang lalu dan terkadang klien 

merasa kram pada kaki kiri, klien juga mengatakan saudaranya pernah terkena 

penyakit hipertensi dan stroke. Maka dari data yang di dapatkan diatas penulis 

mengangkat masalah nyeri akut. 

Gambar 4.1 denah rumah pada klien 1 dengan Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas 

Juanda Samarinda Tahun 2019 
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Gambar 4.2 denah rumah pada klien 2 dengan Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas 

Juanda Samarinda Tahun 2019 
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Berdasarkan gambar 4.1 dan 4.2 denah rumah pada klien 1 dan 2, didapatkan 

bahwa klien 1 memiliki rumah tingkat dua yang mana terdiri dari enam kamar di 

lantai 1 dan tiga belas kamar kos di lantai 2, satu wc di lantai 1 dan empat wc di lantai 

2, dan juga memiliki tempat jemuran di lantai 2. Sedangkan klien 2 hanya memiliki 

satu kamar dan satu wc. 

Tabel 4.4 keadaan lingkungan pada klien 1 dan klien 2 dengan Hipertensi di wilayah 

kerja Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

Keadaan 

Lingkungan  

Klien 1 Klien 2 

Karakteristik rumah  Tempat tinggal keluarga Ny. Y 

memiliki luas tanah 6 x 15 m2. 

Bangunan tersebut milik pribadi. 

Rumah Ny. Y mempunyai 2 lantai, 

lantai pertama mempunyai 5 kamar, 1 

ruang tamu, 1 dapur, dan 2 kamar 

mandi. Sedangkan di lantai 2 

mempunyai 13 kamar yang digunakan 

sebagai kos-kosan dan 1 buah teras 

untuk jemuran. Ventilasi/ruangan 

cukup memadai. Lantai rumah 

tampak bersih, lingkungan rumah pun 

bersih dan terdapat beberapa tanaman 

hias, lantai rumah terbuat dari 

keramik, dan dinding lantai 1 terbuat 

dari beton dan lantai 2 terbuat dari 

tripleks. Untuk penggunaan air 

keluarga Ny. Y menggunakan sumber 

PDAM. 

Tempat tinggal keluarga Ny. N 

memiliki luas tanah 5 x 8 m2. 

Bangunan tersebut milik pribadi. 

Rumah Ny. N memiliki 1 kamar, 1 

ruang tamu, 1 dapur, dan 1 kamar 

mandi. Lantai rumah terlihat bersih, 

dinding rumah terbuat dari kayu, 

lingkungan terlihat sedikit kotor karena 

terdapat dedaunan yang berjatuhan, 

dan lantai rumah menggunakan kayu. 

Ventilasi/ruangan tidak memadai 

karena jendela rumah hanya ada di 

kamar tidak ada di ruang tamu dan 

juga pintu rumah Ny. N sering 

tertutup. Untuk penggunaan air, 

keluarga Ny. N menggunakan sumber 

air PDAM. Ny. N memiliki 

perkarangan bunga di depan rumah 

dan menanam sayur-sayuran di 

samping rumahnya. Untuk penggunaan 

air keluarga Ny. N menggunakan 

sumber PDAM. 

Karakteristik 

Lingkungan Sekitar 

Keluarga tinggal di lingkungan 

dengan beragam suku (Jawa, Banjar, 

Bugis, Kutai, dan lain-lain). Ny. Y 

mengatakan tetangganya orang yang 

ramah, mudah diajak bersosialisasi 

dan saling membantu. Sebagian besar 

penduduk sekitar bekerja sebagai 

Keluarga tinggal di lingkungan dengan 

beragam suku (Jawa, Banjar, Bugis, 

Kutai, dan lain-lain). Ny. N 

mengatakan tetangganya orang yang 

ramah, mudah diajak bersosialisasi 

namun sebagian besar tetangga sekitar 

sering tutupan. 
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pedangang dan kuli bangunan.  

Mobilitas Geografis 

Keluarga  

Keluarga Ny. Y telah tinggal di 

rumah mereka sekarang dari menikah 

hingga sekarang. 

Keluarga subjek Ny. N telah tinggal di 

rumah mereka sekarang dari menikah, 

berpisah dari suaminya dan hingga saat 

ini. 

System Pendukung 

Keluarga 

Anggota keluarga Ny. Y dalam 

kondisi sehat dan antar anggota 

keluarga saling menyayangi dan 

membantu sama lain. 

Sedangkan Ny. N tinggal sendiri dan 

Ny. N harus menjaga dan 

menyemangati diri sendiri untuk tetap 

sehat. 

 

Berdasarkan tabel 4.4 keadaan lingkungan pada klien 1 dan klien 2, didapatkan 

bahwa klien 1 memiliki rumah milik sendiri dengan luas tanah 6 x 15 m2 dengan 

keadaan rumah bersih dan system pendukung keluarga klien saling menyayangi dan 

saling membantu. Sedangkan klien 2 juga memiliki rumah milik sendiri namun 

dengan luas tanah 5 x 8 m2 dengan keadaan tidak memiliki ventilasi yang cukup dan 

pintu rumah klien jarang terbuka dan klien 2 harus menyemangati dirinya sendiri saat 

sakit karena klien tinggal sendirian. Maka dari data di atas penulis mengangkat 

masalah kerusakan penatalaksanaan pemeliharaan rumah pada klien 2. 

Tabel 4.5 struktur keluarga pada klien 1 dan klien 2 dengan Hipertensi di wilayah 

kerja Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

Struktur Keluarga Klien 1 Klien 2 

Pola Komuniksi 

Keluarga 

Keluarga Ny. Y untuk setiap harinya 

berkomunikasi menggunakan bahasa 

Indonesia. Setiap ada masalah dalam 

keluarga Ny.Y selalu dirundingkan 

dan mencari jalan keluarnya dengan 

cara musyawarah 

Keluarga Ny. N untuk setiap harinya 

berkomunikasi menggunakan bahasa 

Indonesia. Setiap ada masalah dalam 

keluarga Ny. N selalu berfikir matang-

matang terlebih dahulu lalu 

memutuskan 

Struktur Kekuatan 

Keluarga 

Antar anggota keluarga Ny. Y saling 

menghormati, menghargai, dan 

pengambilan keputusan berdasarkan 

keputusan bersama 

Sedangkan Ny. N hanya memutuskan 

sendiri yang baik untuk dirinya. 

Struktur Peran 

Keluarga 

Keluarga Ny. Y menjalankan 

perannya dengan baik. Tn. I berperan 

Ny. N berperan sebagai Isti, ibu rumah 

tangga, dan pencari nafkah. 
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sebagai suami, kepala keluarga, dan 

pencari nafkah, Ny. Y berperan 

sebagai ibu rumah tangga dan An. Y 

berpran sebagai anak. 

Nilai dan Norma 

Keluarga 

Ny. Y menganut agama Islam dan 

norma yang berlaku di masyarakat 

dan adat istiadat lingkungan sekitar. 

Tn. I dan Ny. Y juga mengajarkan 

betapa pentingnya bersikap sopan dan 

santun dengan orang lain. Apabila ada 

keluarga yang sakit, keluarga 

mempercayai bahwa ini adalah 

cobaan yang Allah berikan agar 

keluarga dapat kuat dan tabah. Tetapi 

keluarga Ny. Y mempunyai kebiasaan 

jarang mencuci tangan sebelum 

makan karena lupa. 

Ny. N menganut agama Islam dan 

norma yang berlaku di masyarakat dan 

adat istiadat lingkungan sekitar. Ny. N 

juga mengajarkan betapa pentingnya 

bersikap sopan dan santun dengan 

orang lain. Apabila ny. N sakit, Ny. N 

mempercayai bahwa ini adalah cobaan 

yang Allah berikan agar keluarga dapat 

kuat dan tabah. 

 

Berdasarkan tabel 4.5 struktur keluarga pada klien 1 dan klien 2, didapatkan 

bahwa klien 1 selalu musyawarah dalam menyelesaikan masalahnya, dan setiap 

anggota keluarga menjalankan peranya sebagaimana mestinya dan juga keluarga 

klien 1 jarang mencuci tangan sebelum makan karena lupa. Sedangkan klien 2 

memutusan masalah secara mandiri, dan klien menjalankan perannya sebagai ibu 

rumah tangga dan pencari nafkah, dan juga klien mempunya kebiasaan mencuci 

tangan sebelum makan. Maka dari data di atas penulis mengangkat masalah potensial 

terjadinya peningkatan kesehatan agar status kesehatan klien tetap baik.  

Tabel 4.6 fungsi keluarga pada klien 1 dan klien 2 dengan Hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

Fungsi Keluarga Klien 1 Klien 2 

Fungsi Afektif Keluarga Ny. Y saling menyayangi 

dan perhatian kepada istri dan 

anaknya, selalu mendukung untuk 

bersikap sopan dan santun 

Ny. N merasa bahagia dengan 

hidupnya yang sekarang dan 

menyayangi dirinya sekarang dan juga 

Ny. N selalu mengajarkan sopan  
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santun kepada anak angkatnya jika 

datang mengunjungi dan kepada 

siapapun yang datang ke rumahnya 

termasuk perawat.  

Fungsi Sosial Interaksi Ny. Y terhadap anaknya 

terjalin sangat baik, saling 

mendukung, membantu dan 

ketergantungan. Suami Ny. Y, Tn. I 

mempunyai peran yang sangat besar 

dalam mengambil keputusan dan 

menerima pendapat dari anggota 

keluarga dan juga selalu adil terhadap 

keluarganya. 

Sedangkan Ny. N selalu berfikir 

sebelum mengambil keputusan untuk 

kebaikan dirinya sendiri. 

Fungsi Perawatan 

Kesehatan 

Masalah kesehatan yang saat ini 

dialami oleh keluarga Ny. Y adalah 

memiliki penyakit hipertensi, dengan 

keluhan nyeri pada tengkuk  menjalar 

hingga ke leher dengan skala nyeri 3  

seperti ditusuk-tusuk dan terjadi 

secara hilang timbul. Ketika keluhan 

timbul biasanya Ny. Y beristirahat 

terlebih dahulu jika tidak kunjung 

sembuh Ny. Y pergi ke puskesmas 

atau pergi ke klinik dokter. Ny. Y 

mengatakan tidak mengetahui banyak 

tentang penyakit hipertensi, 

penyebabnya, komplikasi, dan cara 

penanganan yang di lakukan terlebih 

dahulu jika keluahan itu muncul. Ny. 

Y mengatakan rutin memeriksakan 

kesehatannya ke puskesmas terdekat. 

Masalah kesehatan yang saat ini 

dialami oleh keluarga Ny. N adalah 

memiliki penyakit hipertensi, dengan 

keluhan nyeri pada tengkuk menjalar 

hingga ke leher dengan skala nyeri 5  

seperti ditusuk-tusuk dan terjadi secara 

hilang timbul, pusing, sakit kepala dan 

kaki kiri terkadang kram dan juga 

terkadang klien terlihat berpegang 

pada dinding saat berjalan dan terlihat 

terdapat alat bantu jalan di sudut 

rumah. Ketika keluhan timbul biasanya 

Ny. N beristirahat terlebih dahulu jika 

tidak kunjung sembuh Ny. N pergi ke 

puskesmas terdekat. Ny. N 

mengatakan tidak mengetahui banyak 

tentang penyakit hipertensi, 

penyebabnya, komplikasi, dan cara 

penanganan yang di lakukan terlebih 

dahulu jika keluahan itu muncul. Ny. 

N mengatakan rutin dating ke 

puskesmas terlebih jika obat anti 

hipertensinya habis. 

 

Berdasarkan tabel 4.6 fungsi keluarga pada klien 1 dan klien 2, didapatkan 

bahwa klien 1 mengatakan nyeri pada tengkuk menjalar ke leher dengan skala nyeri 3 

seperti ditusuk-tusuk secara hilang timbul. Sedangkan klien 2 mengatakan nyeri pada 

tengkuk menjalar ke leher dengan skala nyeri 5 seperti ditusuk-tusuk secara hilang 



46 

 

 

 

timbul, pusing, sakit kepala dan kaki kiri terkadang kram dan juga terkadang klien 

terlihat berpegang pada dinding saat berjalan dan terlihat terdapat alat bantu jalan di 

sudut rumah. Selain masalah di atas terdapat kesamaan masalah yang di alami kedua 

klien yaitu sama-sam tidak mengetahui tentang penyakit hipertensi, penyebabnya, 

komplikasi, dan cara penanganan yang di lakukan terlebih dahulu jika keluahan itu 

muncul. Maka dari data di atas penulis mengangkat masalah kurangnya pengetahuan 

pada klien 1 dan klien 2. 

Tabel 4.7 stress dan koping dan harapan keluarga keluarga pada klien 1 dan klien 2 

dengan Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

Stres dan Koping 

Keluarga 

Klien 1 Klien 2 

Stressor Jangka 

Pendek dan 

Panjang 

Ny. Y mengatakan nyeri yang timbul 

sudah lama dirasakan akan tetapi Ny. 

Y tidak mengetahui bagaimana cara 

mengurangi rasa sakitnya jika di 

rumah. 

Ny. N mengatakan kakinya kram sejak 

1 tahun terakhir sejak dirinya tidak 

melakukan terapi strokenya di RSUD 

AWS. Tetapi setelah pulang dari 

tempat saudara di Sulawesi Ny. N 

mengeluh nyeri di tengkuk, sakit 

kepala, pusing dan tidak bisa 

beraktivitas.  

Kemampuan 

Keluarga Berespon 

Terhadap Situasi 

atau Stressor  

Setelah mengetahui nyeri yang di 

alami tidak kujung reda Ny. Y 

akhirnya pergi ke puskesmas untuk 

memeriksakan kondisinya. 

Setelah mengetahui nyeri yang di 

alami tidak kujung sembuh akhirnya 

Ny. N memutuskan untuk 

memeriksakan dirinya ke puskesmas. 

Strategi Koping 

yang Digunakan 

Cara menghadapi masalah adalah Ny. 

Y membicarakan dengan Tn. I untuk 

menyelesaikannya. 

Cara menghadapi masalah ini Ny. N 

memikirkan matang-matang terlebih 

dahulu sebelum memutuskannya. 

Strategi Adaptasi 

Disfungsional 

Pada saat pengkajian tidak ditemukan 

adanya tanda-tanda perilaku 

maladaptif 

Pada saat pengkajian tidak ditemukan 

adanya tanda-tanda perilaku 

maladaptif 

Harapan Keluarga   

 Ny. Y berharap agar keluarganya 

selalu diberikan kesehatan 

Ny. N berharap agar dirinya cepat 

sembuh dan selalu diberikan 

kesehatan. 
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Berdasarkan tabel 4.7 stress dan koping dan harapan keluarga pada klien 1 dan 

klien 2, didapatkan bahwa klien 1 mengatakan nyeri yang timbul sudah lama 

dirasakan akan tetapi klien 1 tidak mengetahui bagaimana cara mengurangi rasa 

sakitnya jika di rumah. Sedangkan klien 2 mengatakan kakinya kram sejak 1 tahun 

terakhir sejak dirinya tidak melakukan terapi strokenya di RSUD AWS, tetapi setelah 

pulang dari tempat saudaranya di Sulawesi klien mengeluh nyeri di tengkuk, sakit 

kepala, pusing dan tidak dapat beraktivitas. Harapan keluarga pada klien 1 dan klien 

2, didapatkan bahwa kedua klien ingin diberikan kesehatan. 

Tabel 4.8 pemeriksaan fisik klien 1 dan klien 2 dengan Hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

Pemeriksaan Klien 1 Klien 2 

Tanda-Tanda Vital TD : 150/100 mmHg, N : 86 x/m, RR : 

18 x/m, T: 36, 5 oC 

TD : 160/100 mmHg, N : 90 x/m, RR : 

20 x/m, T: 36, 7 oC 

Kepala  Bentuk kepala normal, kulit kepala 

bersih tidak ada lesi, rambut merata 

berwarna hitam dan putih, wajah tidak 

ada oedem, mata  lengkap tidak ada 

oedem, konjugtiva tidak anemis, sclera 

jernih tidak ikterik, telinga simetris 

kanan dan kiri, ukuran sedang, hidung 

bersih dan tulang hidung simetris 

kanan dan kiri, mulut tidak ada 

sariawan, tidak ada perdarahan gusi, 

mukosa lembab, gigi tidak lengkap, 

lidah bersih faring dan laring normal 

tidak ada pembengkakan 

Bentuk kepala normal, kulit kepala 

bersih tidak ada lesi, rambut merata 

berwarna hitam dan putih, wajah tidak 

ada oedem, mata  lengkap tidak ada 

oedem, konjugtiva tidak anemis, sclera 

jernih tidak ikterik, telinga simetris 

kanan dan kiri, ukuran sedang, hidung 

bersih dan tulang hidung simetris 

kanan dan kiri, mulut tidak ada 

sariawan, tidak ada perdarahan gusi, 

mukosa lembab, gigi tidak lengkap, 

lidah bersih faring dan laring normal 

tidak ada pembengkakan 

Leher  Posisi trakea simetris, suara terdengar 

jelas, Tidak ada pembesaran pada 

kelenjar getah bening maupun kelenjar 

tiroid 

Posisi trakea simetris, suara terdengar 

jelas, Tidak ada pembesaran pada 

kelenjar getah bening maupun kelenjar 

tiroid 

Dada  Bentuk dada simetris antara kanan dan 

kiri, tidak ada retraksi dinding dada 

dan payudara normal, suara nafas 

vesikuler diseluruh lapang paru, 

ucapan/suara kanan kiri sama, tidak 

Bentuk dada simetris antara kanan dan 

kiri, tidak ada retraksi dinding dada 

dan payudara normal, suara nafas 

vesikuler diseluruh lapang paru, 

ucapan/suara kanan kiri sama, tidak 
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ada suara nafas tambahan ada suara nafas tambahan 

Punggung  Bentuk punggung simetris dan tidak 

ada kelainan. 

Bentuk punggung simetris dan tidak 

ada kelainan. 

Perut  Ukuran perut normal, datar, tidak 

teraba adanya massa tumor, perkusi 

timpani, tidak ada acites, tidak teraba 

pembesaran hepar, peristaltik 12 

x/menit 

Ukuran perut normal, datar, tidak 

teraba adanya massa tumor, perkusi 

timpani, tidak ada acites, tidak teraba 

pembesaran hepar, peristaltik 8 

x/menit 

Ekstremitas  Ektremitas normal tidak ada oedem, 

turgor kulit elastic kembali cepat < 

2dtk, kekuatan kanan kiri normal 

Ektremitas normal tidak ada oedem, 

turgor kulit elastic kembali cepat < 

2dtk, kekuatan ektremitas kiri sedikit 

menurun namun masih bias melakukan 

aktivitas. 

Berdasarkan tabel 4.8 ditemukan pemeriksaan fisik terdapat perbedaan di 

ektremitas yaitu hasil pemeriksaan klien 1 normal sedangkan hasil pemeriksaan  

klien 2 terdapat kelemahan sedikit pada bagian kiri yang mengakibatkan muncul 

masalah resiko jatuh. 

Tabel 4.9 terapi obat klien 1 dan klien 2 dengan Hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

Penatalaksanaan Terapi 

Klien 1 Klien 2 

1. Amlodipine 1x10 mg 

2. Diclofenac 3x50 mg 

1. Amlodipine 1x10 mg 

2. Chlorpheniramine 2x1 mg 

3. Diclofenac 3x50 mg 

 

Berdasarkan tabel 4.9 klien 2 mendapat terapi obat lebih banyak dari klien 1 

kecuali untuk terapi Chlorpheniramine. 

Tabel 4.10 data focus pada klien 1 dan klien 2 dengan Hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

Klien 1 Klien 2 

DS: 

- Ny. Y mengatakan nyeri di tengkuk 

hingga ke leher, seperti di tusuk-tusuk 

DS: 

- Ny. N mengatakan nyeri di tengkuk 

hingga keleher, seperti ditusuk-tusuk 
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dengan skala nyeri 3, nyeri hilang 

timbul 

- Ny. Y mengatakan nyeri muncul sejak 

semalam 

- Klien mengatakan tidak mengetahui 

tentang penyakit hipertensi 

- Klien mengatakan selama ini belum 

pernah terpapar informasi 

- keluarga Ny. Y jarang mencuci tangan 

sebelum makan karena lupa 

DO: 

- Ny. Y terlihat meringis 

- Ny. Y terlihat gelisah 

- TTV :  

TD : 150/100 mmHg 

N : 86 x/m 

T : 36,5 x/m 

RR : 18 x/m 

- Klien terlihat bingung 

- Klien selalu bertanya kepada perawat 

tentang penyakitnya 

dengan skala nyeri 5, nyeri hilang timbul 

- Ny. N mengatakan tidak bisa tidur kalau 

malam karena nyerinya 

- Klien mengatakan pusing dan sakit kepala 

- Klien mengatakan jika nyeri timbul tidak 

bisa melakukan aktivitas 

- Klien mengatakan nyeri di tengkuk 

hingga leher dan nyerinya hilang timbul 

- Klien mengatakan tidak bisa tidur pada 

malam hari 

- Klien mengatakan tadi malam hanya tidur 

3 jam 

- Klien mengatakan tidak mengetahui 

tentang penyakit hipertensi serta 

komplikasinya 

- Klien mengatakan pernah terkena stroke 2 

tahun yang lalu 

- Klien mengatakan terkadang kaki kirinya 

terasa kram 

- Ny. N mengatakan luas rumahnya 5 x 8 

m2 

DO: 

- Ny. N terlihat meringis sambil 

memegangi lehernya 

- Ny. N terlihat gelisah 

- TTV : 

TD : 160/100 mmHg 

N : 90 x/m 

T : 36,7 x/m 

RR : 20 x/m 

- Klien terlihat meringis sambil memegangi 

lehernya 

- Klien terlihat sedikit lemas 

- Klien terlihat bingung 

- Klien selalu bertanya kepada perawat 

tentang penyakitnya 

- Klien terlihat sedikit pincang pada kaki 

kiri 

- Klien terlihat sesekali berpeganggan 

untuk berjalan 

- lingkungan terlihat sedikit kotor karena 

terdapat dedaunan yang berjatuhan 

- Ventilasi/ruangan tidak memadai karena 

jendela rumah hanya ada di kamar tidak 

ada di ruang tamu 

- pintu rumah Ny. N sering tertutup 
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sehingga tidak ada cahaya yang masuk 

 

Berdasarkan tabel 4.10 data fokus pada klien 1 dan klien 2, didapatkan bahwa 

klien 2 memiliki lebih banyak masalah keperawatan dari pada klien 1. 

Tabel 4.11 analisa data pada klien 1 dan klien 2 dengan Hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

No. Data Etiologi Masalah 

1. DS :  

- Ny. Y mengatakan nyeri di tengkuk 

hingga ke leher, seperti di tusuk-tusuk 

dengan skala nyeri 3, nyeri hilang timbul. 

- Ny. Y mengatakan nyeri muncul sejak 

semalam 

- Ny. N mengatakan nyeri di tengkuk 

hingga keleher, seperti ditusuk-tusuk 

dengan skala nyeri 5, nyeri hilang timbul 

- Ny. N mengatakan tidak bisa tidur kalau 

malam karena nyerinya 

- Klien mengatakan pusing dan sakit 

kepala 

- Klien mengatakan jika nyeri timbul tidak 

bisa melakukan aktivitas 

DO :  

- Ny. Y terlihat meringis  

- Ny. Y terlihat gelisah 

- TTV :  

TD : 150/100 mmHg 

N : 86 x/m 

T : 36,5 x/m 

RR : 18 x/m 

- Ny. N terlihat meringis sambil 

memegangi lehernya 

- Ny. N terlihat gelisah 

- TTV : 

TD : 160/100 mmHg 

N : 90 x/m 

T : 36,7 x/m 

RR : 20 x/m 

ketidakmampuan 

keluarga dalam merawat 

anggota yang sakit 

dengan hipertensi 

Nyeri akut 

 

 

 

 

2. DS : 

- Ny. N mengatakan nyeri di tengkuk 

hingga leher dan nyerinya hilang timbul 

ketidakmampuan 

keluarga mengambil 

keputusan 

Gangguan pola tidur 
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- Ny. N mengatakan tidak bisa tidur pada 

malam hari 

- Ny. N mengatakan tadi malam hanya 

tidur 3 jam 

DO : 

- Ny. N terlihat meringis sambil 

memegangi lehernya 

- Ny. N terlihat sedikit lemas 

3. DS : 

- Ny. Y mengatakan tidak mengetahui 

tentang penyakit hipertensi 

- Ny. Y mengatakan selama ini belum 

pernah terpapar informasi 

- Ny. N mengatakan tidak mengetahui 

tentang penyakit hipertensi serta 

komplikasinya 

DO : 

- Ny. Y terlihat bingung 

- Ny. Y selalu bertanya kepada perawat 

tentang penyakitnya 

- Ny. N terlihat bingung 

- Ny. N selalu bertanya kepada perawat 

tentang penyakitnya 

ketidakmampuan 

keluarga dalam merawat 

anggota keluarga yang 

sakit dengan hipertensi 

Kurangnya pengetahuan 

4. DS : 

- Ny. N mengatakan pernah terkena 

stroke 2 tahun yang lalu 

- Ny. N mengatakan terkadang kaki 

kirinya terasa kram 

DO : 

- Ny. N terlihat sedikit pincang pada kaki 

kiri 

- Ny. N terlihat sesekali berpeganggan 

untuk berjalan 

ketidakmampuan 

keluarga mengambil 

keputusan 

Resiko jatuh 

5. DS : 

- keluarga Ny. Y jarang mencuci tangan 

sebelum makan karena lupa 

DO : 

- klien terlihat bingung 

- klien terlihat gelisah 

ketidakmampuan 

keluarga mengenal 

masalah 

Potensial terjadinya 

peningkatan kesehatan 

6. DS : 

- Ny. N mengatakan luas rumahnya 5 x 8 

m2 

DO : 

- Lingkungan Ny. N terlihat sedikit kotor 

karena terdapat dedaunan yang 

berjatuhan 

ketidakmampuan 

keluarga mengenal 

masalah 

Kerusakan 

penatalaksanaan 

pemeliharaan rumah  
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- Ventilasi/ruangan Ny. N tidak memadai 

karena jendela rumah hanya ada di 

kamar tidak ada di ruang tamu 

- Pintu rumah Ny. N sering tertutup 

sehingga tidak ada cahaya yang masuk 

 

Berdasarkan tabel 4.11 analisa data pada klien 1 dan klien 2, didapatkan bahwa 

enam diangnosa keperawatan yang mana terdapat dua diagnose yang sama antara 

klien 1 dan klien 2 dan juga empat diagnose keperawatan yang berbeda. 

4.1.3 Diagnosa  Keperawatan 

Tabel 4.12 daftar diagnose keperawatan pada klien 1 dan klien 2 dengan Hipertensi di 

wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

Klien 1 Klien 2 

Nyeri akut berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam merawat 

anggota yang sakit dengan hipertensi 

Nyeri akut berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam merawat 

anggota yang sakit dengan hipertensi 

Kurangnya pengetahuan berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga dalam 

merawat anggota keluarga yang sakit dengan 

hipertensi 

Gangguan pola tidur berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga mengambil 

keputusan 

Peningkatan pemeliharaan kesehatan 

berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga mengenal masalah 

Kurangnya pengetahuan berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga dalam 

merawat anggota keluarga yang sakit dengan 

hipertensi 

 Resiko jatuh berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga mengambil 

keputusan 

 Kerusakan penatalaksanaan pemeliharaan 

rumah berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga mengenal masalah 

Berdasarkan tabel 4.12 daftar diagnose keperawatan pada klien 1 dan klien 2, 

didapatkan bahwa klien 2 memiliki masalah keperawatan yang lebih banyak yaitu 

lima diagnose keperawatan, sedangkan klien 1 memiliki tiga diagnose keperawatan. 
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Tabel 4.13 skoring prioritas masalah pada klien 1 dengan diagnose nyeri akut 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota yang sakit 

dengan Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

No. Kriteria Skor  Bobot Skoring Pembahasan 

1. Sifat masalah 

Skala:  

Aktual 

Resiko 

Potensial 

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 1 

Masalah sudah nyata atau 

sedang terjadi 

2. Kemungkinan masalah 

dapat diubah 

Skala:  

Mudah 

Sebagian 

Tidak dapat 

 

 

 

2 

1 

0 

2 �

�
 x 2 = 2 

Masalah dapat diubah dengan 

cara meminum obat anti 

hipertensi dan mengompres 

hangat pada bagian tengkuk 

3. Potensi masalah untuk 

diubah 

Skala:  

Tinggi 

Cukup 

Rendah  

 

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 

�

�
 

Masalah dapat dicegah dengan 

dengan cara mengecekkan 

kesehatannya ke puskesmas 

4. Menonjolnya masalah 

Skala: 

Segera 

Tidak perlu 

Tidak dirasakan 

 

 

2 

1 

0 

1 �

�
 x 1 = 1 

Keluarga merasakan adanya 

masalah yang terjadi, namun 

keluarga belum dapat merawat 

anggota keluarga yang sakit 

hipertensi.  

   Total 4 
�

�
  

 

Berdasarkan tabel 4.13 skoring prioritas masalah pada klien 1 dengan diagnosa 

nyeri akut, didapatkan bahwa masalah nyeri akut mendapatkan total 4 
�

�
 yang akan 

menjadi masalah keperawatan pertama yang harus di tangani. 

Tabel 4.14 skoring prioritas masalah pada klien 1 dengan diagnose kurangnya 

pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota 

keluarga yang sakit dengan Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda 

Tahun 2019 
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No. Kriteria skala Bobot Skoring Pembahasan 

1. Sifat masalah 

Skala:  

Aktual 

Resiko 

Potensial  

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 1 

Masalah sudah nyata atau 

sedang terjadi 

2. Kemungkinan masalah 

dapat diubah 

Skala:  

Mudah 

Sebagian 

Tidak dapat 

 

 

 

2 

1 

0 

2 �

�
 x 2 = 2 

Masalah dapat diubah dengan 

cara memberikan pendidikan 

kesehatan 

3. Potensi masalah untuk 

diubah 

Skala:  

Tinggi 

Cukup 

Rendah  

 

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 1 

Masalah dapat dicegah dengan 

memberitahu tentang 

pengertian, tanda gejala, 

komplikasi dan cara menangani 

di rumah 

4. Menonjolnya masalah 

Skala: 

Segera 

Tidak perlu 

Tidak dirasakan 

 

 

2 

1 

0 

1 �

�
 x 1 = 0 

Keluarga tidak dirasakan 

adanya masalah karena 

keluarga tidak mengerti tentang 

penyakit hipertensi 

   Total 4  

 

Berdasarkan tabel 4.14 skoring prioritas masalah pada klien 1 dengan diagnosa 

kurangnya pengetahuan, didapatkan bahwa masalah kurangnya pengetahuan 

mendapatkan total 4 yang akan menjadi masalah keperawatan kedua yang harus di 

tangani. 

Tabel 4.15 skoring prioritas masalah pada klien 1 dengan diagnose potensial 

terjadinya peningkatan kesehatan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 

mengenal masalah dengan  Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda 

Tahun 2019 
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No. Kriteria skala Bobot Skoring Pembahasan 

1. Sifat masalah 

Skala:  

Aktual 

Resiko 

potensial 

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 

�

�
 

Potensial sudah bagus namun 

harus lebih ditingkatkan lagi 

2. Kemungkinan masalah 

dapat diubah 

Skala:  

Mudah 

Sebagian 

Tidak dapat 

 

 

 

2 

1 

0 

2 �

�
 x 2 = 1 

Masalah dapat diubah dengan 

cara menganjurkan keluarga 

untuk mencuci tangan sebelum 

makan 

3. Potensi masalah untuk 

diubah 

Skala:  

Tinggi 

Cukup 

Rendah  

 

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 

�

�
 

Masalah dapat dicegah dengan 

cara mengajarkan keluarga 

tentang pentingnya mencuci 

tangan dan mengingatkan Ny. 

Y untuk mengingatkan 

keluarganya cuci tangan 

4. Menonjolnya masalah 

Skala: 

Segera 

Tidak perlu 

Tidak dirasakan 

 

 

2 

1 

0 

1 �

�
 x 1 = 0 

Keluarga tidak mengetahui   

adanya masalah dalam 

pemeliharaan kesehatan di 

rumah 

   Total 2  

 

Berdasarkan tabel 4.15 skoring prioritas masalah pada klien 1 dengan diagnose 

potensial terjadinya peningkatan kesehatan, didapatkan bahwa masalah peningkatan 

pemeliharaan kesehatan mendapatkan total 2 yang akan menjadi masalah 

keperawatan ketiga yang harus di tangani. 

Tabel 4.16 skoring prioritas masalah pada klien 2 dengan diagnose nyeri akut 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota yang sakit 

dengan Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 
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No. Kriteria skala Bobot Skoring Pembahasan 

1. Sifat masalah 

Skala:  

Aktual 

Resiko 

Potensial 

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 1 

Masalah sudah nyata atau 

sedang terjadi 

2. Kemungkinan masalah 

dapat diubah 

Skala:  

Mudah 

Sebagian 

Tidak dapat 

 

 

 

2 

1 

0 

2 �

�
 x 2 = 2 

Masalah dapat diubah dengan 

cara meminum obat anti 

hipertensi dan mengompres 

hangat pada bagian tengkuk 

3. Potensi masalah untuk 

diubah 

Skala:  

Tinggi 

Cukup 

Rendah  

 

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 

�

�
 

Masalah dapat dicegah dengan 

dengan cara mengecekkan 

kesehatannya ke puskesmas 

secara rutin  

4. Menonjolnya masalah 

Skala: 

Segera 

Tidak perlu 

Tidak dirasakan 

 

 

2 

1 

0 

1 �

�
 x 1 = 1 

Ny. N merasakan adanya 

masalah yang terjadi, namun 

Ny. N belum dapat merawat 

dirinya dengan baik.  

   Total 4 
�

�
  

 

Berdasarkan tabel 4.16 skoring prioritas masalah pada klien 2 dengan diagnosa 

nyeri akut, didapatkan bahwa masalah nyeri akut mendapatkan total 4 
�

�
 yang akan 

menjadi masalah keperawatan pertama yang harus di tangani. 

Tabel 4.17 skoring prioritas masalah pada klien 2 dengan diagnose kurangnya 

pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota 

keluarga yang sakit dengan Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda 

Tahun 2019 

 

 



57 

 

 

 

No. Kriteria skala Bobot Skoring Pembahasan 

1. Sifat masalah 

Skala:  

Aktual 

Resiko 

potensial 

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 1 

Masalah sudah nyata atau 

sedang terjadi 

2. Kemungkinan masalah 

dapat diubah 

Skala:  

Mudah 

Sebagian 

Tidak dapat 

 

 

 

2 

1 

0 

2 �

�
 x 2 = 2 

Masalah dapat diubah dengan 

cara memberikan pendidikan 

kesehatan kepada klien 

3. Potensi masalah untuk 

diubah 

Skala:  

Tinggi 

Cukup 

Rendah  

 

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 1 

Masalah dapat dicegah dengan 

memberitahu tentang 

pengertian, tanda gejala, 

komplikasi dan cara menangani 

di rumah 

4. Menonjolnya masalah 

Skala: 

Segera 

Tidak perlu 

Tidak dirasakan 

 

 

2 

1 

0 

1 �

�
 x 1 = 

�

�
 

Ny. N mengatakan masalah 

tidak begitu menonjol karena 

keluarga tidak mengerti tentang 

penyakit hipertensi 

   Total 4 
�

�
  

 

Berdasarkan tabel 4.17 skoring prioritas masalah pada klien 2 dengan diagnosa 

kurangnya pengetahuan, didapatkan bahwa masalah kurangnya pengetahuan 

mendapatkan total 3 
�

�
 yang akan menjadi masalah keperawatan keempat yang harus 

di tangani. 

Tabel 4.18 skoring prioritas masalah pada klien 1 dengan diagnosa gangguan pola 

tidur berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan klien 

dengan Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 
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No. Kriteria skala Bobot Skoring Pembahasan 

1. Sifat masalah 

Skala:  

Aktual 

Resiko 

Potensial 

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 1 

Masalah sudah nyata atau 

sedang terjadi  

2. Kemungkinan masalah 

dapat diubah 

Skala:  

Mudah 

Sebagian 

Tidak dapat 

 

 

 

2 

1 

0 

2 �

�
 x 2 = 1 

Masalah dapat diubah dengan 

cara mengurangi rasa sakit 

pada bagian tengkuk 

3. Potensi masalah untuk 

diubah 

Skala:  

Tinggi 

Cukup 

Rendah  

 

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 

�

�
 

Masalah dapat dicegah dengan 

klien rajin meminum obat anti 

hipertensi, obat nyeri, dan 

mengompres tengkuk dengan 

air hangat. 

4. Menonjolnya masalah 

Skala: 

Segera 

Tidak perlu 

Tidak dirasakan 

 

 

2 

1 

0 

1 �

�
 x 1 = 1 

Ny. N merasakn adanya 

masalah yang terjadi namun 

tidak mengetahui cara 

mengatasinya.  

   Total 3 
�

�
  

 

Berdasarkan tabel 4.18 skoring prioritas masalah pada klien 2 dengan diagnosa 

gangguan pola tidur, didapatkan bahwa masalah gangguan pola tidur mendapatkan 

total 3 
�

�
 yang akan menjadi masalah keperawatan ketiga yang harus di tangani. 

Tabel 4.19 skoring prioritas masalah pada klien 2 dengan diagnose resiko jatuh 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan klien dengan 

Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 
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No. Kriteria skala Bobot Skoring Pembahasan 

1. Sifat masalah 

Skala:  

Aktual 

Resiko 

potensial 

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 

�

�
 

Masalah merupakan ancaman 

yang akan terjadi jika tidak di 

cegah 

2. Kemungkinan masalah 

dapat diubah 

Skala:  

Mudah 

Sebagian 

Tidak dapat 

 

 

 

2 

1 

0 

2 �

�
 x 2 = 1 

Masalah dapat diubah dengan 

cara menganjurkan kepada 

klien untuk berhati-hati dalam 

berjalan 

3. Potensi masalah untuk 

diubah 

Skala:  

Tinggi 

Cukup 

Rendah  

 

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 

�

�
 

Masalah dapat dihindari 

dengan cara menyarankan Ny. 

N untuk berpegangan ke 

dinding saat berjalan dan 

menggunakan tongkat jika 

tidak kuat 

4. Menonjolnya masalah 

Skala: 

Segera 

Tidak perlu 

Tidak dirasakan 

 

 

2 

1 

0 

1 �

�
 x 1 = 

�

�
 

Ny. N mengatakan masalah 

tidak begitu segera di tangani 

hanyak perlu berhati-hati saja 

   Total 3   

 

Berdasarkan tabel 4.19 skoring prioritas masalah pada klien 2 dengan diagnosa 

resiko jatuh, didapatkan bahwa masalah resiko jatuh mendapatkan total 3 yang akan 

menjadi masalah keperawatan kelima yang harus di tangani. 

Tabel 4.20 skoring prioritas masalah pada klien 2 dengan diagnose kerusakan 

penatalaksanaan pemeliharaan rumah berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 

mengenal masalah dengan Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda 

Tahun 2019 
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No. Kriteria skala Bobot Skoring Pembahasan 

1. Sifat masalah 

Skala:  

Aktual 

Resiko 

potensial 

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 1  

Masalah sudah nyata atau 

sedang terjadi 

2. Kemungkinan masalah 

dapat diubah 

Skala:  

Mudah 

Sebagian 

Tidak dapat 

 

 

 

2 

1 

0 

2 �

�
 x 2 = 2 

Masalah dapat diubah dengan 

cara menganjurkan Ny. N 

untuk membuka jendela dan 

pintu rumah saat pagi dan siang 

hari 

3. Potensi masalah untuk 

diubah 

Skala:  

Tinggi 

Cukup 

Rendah  

 

 

 

3 

2 

1 

1 �

�
 x 1 = 1 

Masalah dapat dicegah dengan 

cara meningkatkan 

pengetahuan tentang 

pentingnya pencahayaan di 

rumah. 

4. Menonjolnya masalah 

Skala: 

Segera 

Tidak perlu 

Tidak dirasakan 

 

 

2 

1 

0 

1 �

�
 x 1 = 0 

Masalah tidak dirasakan Ny. N 

Karena tidak mengetahui 

tentang pentingnya 

pencahayaan di rumah 

   Total 4  

 

Berdasarkan tabel 4.20 skoring prioritas masalah pada klien 2 dengan diagnosa 

kerusakan penatalaksanaan pemeliharaan, didapatkan bahwa masalah kerusakan 

penatalaksanaan pemeliharaan rumah mendapatkan total 4 yang akan menjadi 

masalah keperawatan kedua yang harus di tangani. 

Tabel 4.21 prioritas masalah keperawatan pada klien lansia 1 dan 2 dengan 

Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

No. Klien 1 Klien 2 

1. Nyeri akut berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam merawat 

anggota yang sakit dengan hipertensi 

Nyeri akut berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam merawat 

anggota yang sakit dengan hipertensi 

2. Kurangnya pengetahuan berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga dalam 

merawat anggota keluarga yang sakit 

Kurangnya pengetahuan berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga dalam 

merawat anggota keluarga yang sakit 
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dengan hipertensi dengan hipertensi 

3. Potensial terjadinya peningkatan kesehatan 

berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga mengenal masalah 

Kerusakan penatalaksanaan pemeliharaan 

rumah berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga mengenal 

masalah 

4.  Gangguan pola tidur berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga mengambil 

keputusan 

5.  Resiko jatuh berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga mengambil 

keputusan 

 

Berdasarkan tabel 4.21 didapatkan hasil bahwa urutan prioritas masalah pada 

klien 1 yakni nyeri akut berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam 

merawat anggota yang sakit dengan hipertensi, kurangnya pengetahuan berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit 

dengan hipertensi, dan potensial terjadinya peningkatan kesehatan berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah. Sedangkan urutan prioritas 

masalah pada klien 2 yakni nyeri akut berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga dalam merawat anggota yang sakit dengan hipertensi, kurangnya 

pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota 

keluarga yang sakit dengan hipertensi, kerusakan penatalaksanaan pemeliharaan 

rumah berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah, gangguan 

pola tidur berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan, dan 

Resiko jatuh berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan. 
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4.1.4 Perencanaan Keperawatan 

Table 4.22 perencanaan tindakan keperawatan untuk klien 1 dengan Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda 

Samarinda Tahun 2019 

No 

DX 

Tujuan Kriteria Evaluasi 
Intervensi 

Umum Khusus Kriteria Standar 

1. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 6 hari di 

harapkan nyeri dapat 

berkurang. 

Setelah dilakukan 

kunjungan rumah 

selama 6x60 menit 

diharapkan keluarga 

mampu merawat 

anggota keluarga 

yang sakit. 

Respon verbal dan 

tindakan 
- Keluarga mampu 

mengatur aktivitas 

untuk penderita 

hipertensi 

- Keluarga mampu 

mengurangi faktor 

penyebab nyeri 

muncul  

- Keluarga mampu 

menerapkan teknik 

nonfarmakologi 

- Keluarga 

membawa 

keluarga yang 

sakit ke fasilitas 

Kesehatan 

1.1. Monitor skala nyeri setiap hari 

1.2. Monitor TTV 

1.3. Lihat reaksi nonverbar klien 

1.4. Ajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam  

1.5. Anjurkan klien untuk 

mengompres hangat didaerah 

yang nyeri 

1.6. Anjurkan klien minum obat 

sesuai instruksi 

2. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 6 hari di 

harapkan 

pengetahuan klien 

bertambah. 

Setelah dilakukan 

kunjungan rumah 

selama 6x60 menit 

diharapkan keluarga 

mampu mengenal 

penyakit hipertensi. 

Respon verbal - Keluarga dapat 

mengenal 

pengertia, tanda 

gejala, komplikasi, 

dan cara 

penanganan di 

rumah penyakit 

hipertensi 

2.1. Identifikasi tingkat pengetahuan 

klien 

2.2. Berikan pendidikan kesehatan 

2.3. Identifikasi kemungkinan 

penyebab yang muncul pada 

klien hipertensi 

2.4. Diskusikan pilihan penanganan 

yang cocok pada klien 
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- Keluarga dapat 

memutuskan 

tindakan yang 

tepat 

3. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 6 hari di 

harapkan terjadi 

peningkatan 

pemeliharaan 

kesehatan. 

Setelah dilakukan 

kunjungan rumah 

selama 6x60 menit 

diharapkan keluarga 

mampu 

meningkatkan 

pemeliharaan 

kesehatan di rumah. 

Respon verbal dan 

tindakan 
- Keluarga dapat 

mengetahui 

pentingnya 

mencuci tangan 

sebelum makan 

- Keluarga dapat 

mengambil 

keputusan yang 

tepat 

- Keluarga dapat 

mempertahankan 

hidup sehat 

3.1. Kaji tingkat pengetahuan 

keluarga tentang pentingnya 

mencuci tangan sebelum makan 

3.2. Jelaskan kepada keluarga 

pentingnya mencuci tangan 

sebelum makan 

3.3. Berikan kesempatan kepada 

keluarga untuk bertanya 

3.4. Anjurkan kepada keluarga untuk 

selalu mencuci tangan sebelum 

makan  

3.5. Berrikan pujian atas keputusan 

dan tindakan yang di ambil. 

 

Table 4.23 perencanaan tindakan keperawatan untuk klien 2 dengan Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda 

Samarinda Tahun 2019 

No 

DX 

Tujuan Kriteria Evaluasi 
Intervensi 

Umum Khusus Kriteria Standar 

1. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 6 hari di 

harapkan nyeri dapat 

berkurang. 

Setelah dilakukan 

kunjungan rumah 

selama 6x60 menit 

diharapkan keluarga 

mampu merawat 

anggota keluarga 

yang sakit. 

Respon verbal dan 

tindakan 
- Keluarga mampu 

mengatur 

aktivitas untuk 

penderita 

hipertensi 

- Keluarga mampu 

mengurangi 

faktor penyebab 

nyeri muncul  

1.1. Monitor skala nyeri setiap hari 

1.2. Monitor TTV 

1.3. Lihat reaksi nonverbar klien 

1.4. Ajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam  

1.5. Anjurkan klien untuk 

mengompres hangat didaerah 

yang nyeri 

1.6. Anjurkan klien minum obat sesuai 
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- Keluarga mampu 

menerapkan 

teknik 

nonfarmakologi 

- Keluarga 

membawa 

keluarga yang 

sakit ke fasilitas 

Kesehatan 

instruksi 

2. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 6 hari di 

harapkan 

pengetahuan klien 

bertambah. 

Setelah dilakukan 

kunjungan rumah 

selama 6x60 menit 

diharapkan keluarga 

mampu mengetahui 

tentang penyakit 

hipertensi. 

Respon verbal  - Keluarga dapat 

mengenal 

pengertia, tanda 

gejala, 

komplikasi, dan 

cara penanganan 

di rumah penyakit 

hipertensi 

- Keluarga dapat 

memutuskan 

tindakan yang 

tepat untuk 

dirinya 

2.1. Identifikasi tingkat pengetahuan 

klien 

2.2. Berikan pendidikan kesehatan 

2.3. Identifikasi kemungkinan 

penyebab yang muncul pada klien 

hipertensi 

2.4. Diskusikan pilihan penanganan 

yang cocok pada klien 

3. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 6 hari di 

harapkan kerusakan 

penatalaksanaan 

rumah dapat teratasi. 

Setelah dilakukan 

kunjungan rumah 

selama 6x60 menit 

diharapkan keluarga 

mampu merawat 

anggota keluarga 

yang sakit dengan 

cara : 

Respon verbal dan 

tindakan 
- Keluarga dapat 

mengetahui 

pentingnya 

pencahayaan di 

rumah 

- Keluarga dapat 

mengambil 

keputusan yang 

tepat 

- Keluarga dapat 

3.1. Kaji tingkat pengetahuan keluarga 

tentang pentingnya pencahayaan 

di rumah 

3.2. Jelaskan kepada keluarga 

pentingnya pencahayaan di rumah 

3.3. Berikan kesempatan kepada 

keluarga untuk bertanya 

3.4. Anjurkan kepada keluarga untuk 

selalu membuka jendela rumah 

dan pintu 
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mempertahankan 

suasana rumah 

yang sehat 

3.5. Berikan pujian atas keputusan dan 

tindakan yang di ambil. 

4. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 6 hari di 

harapkan gangguan 

pola tidur dapat 

teratasi. 

Setelah dilakukan 

kunjungan rumah 

selama 6x60 menit 

diharapkan keluarga 

mampu menjaga 

pemeliharaan rumah. 

Respon verbal dan 

tindakan 
- Keluarga dapat 

mengetahui 

manfaat tidur 

bagi kesehatan 

- Keluarga dapat 

mengambil 

keputusan yang 

tepat 

- Keluarga dapat 

mengidentifikasi 

hal-hal yang 

meningkatkan 

tidur 

4.1. Identifikasi penyebab gangguan 

tidur 

4.2. Monitor kebutuhan tidur klien 

setiap hari 

4.3. Anjurkan klien untuk 

mempertahankan aktivitas 

sebelum tidur 

4.4. Anjurkan klien untuk 

menciptakan lingkungan yang 

nyaman 

4.5. Anjurkan untuk meminum obat 

nyeri sesuai indikasi 

5. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 6 hari di 

harapkan resiko jatuh 

tidak terjadi. 

Setelah dilakukan 

kunjungan rumah 

selama 6x60 menit 

diharapkan keluarga 

mampu mencegah 

terjadinya cidera. 

Respon verbal dan 

tindakan 
- Klien dapat 

mengetahui cara 

merawat dirinya 

sendiri 

- Keluarga dapat 

memutuskan 

tindakan yang 

tepat 

- Keluarga dapat 

menggunakan 

fasilitas 

pelayanan 

kesehatan 

3.1. Identifikasi tingkat kekuatan otot 

klien 

3.2. Identifikasi factor yang 

mempengaruhi resiko jatuh 

3.3. Anjurkan klien untuk 

berpegangan jika tidak kuat 

3.4. Anjurkan klien menggunakan 

tongkat jika perlu 

3.5. Anjurkan klien untuk 

menghindari lantai yang 

basah/licin 
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Berdasarkan hasil tabel 4.22 dan 4.23 setelah dilakukan penegakan diagnosa keperawatan pada klien 1 dan klien 2, 

dibuatlah perencanaan tindakan keperwatan sesuai dengan masing-masing diagnosa yang ditemukan pada klien 1 dan klien 

2 tersebut. 
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4.1.5 Pelaksanaan Tindakan 

Table 4.24 Implementasi keperawatan klien 1 dengan Hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Selasa, 

09/04/2019 

16.30 

 

 

 

16.30 

 

 

16.30 

16.30 

 

16.30 

 

 

16.35 

 

16.40 

 

 

16.40 

 

 

1.2 Memeriksa tanda-tanda vital 

 

 

 

1.1 Menanyakan skala nyeri klien 

 

 

1.3 Melihat reaksi nonverbal 

1.4 Mengajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam 

1.5 Menganjurkan klien untuk 

mengompres hangat di leher 

 

2.1 Mengidentifikasi tingkat 

pengetahuan klien 

3.1 Mengkaji tingkat pengetahuan 

keluarga tentang pentingnya 

mencuci tangan sebelum makan 

3.3 memberikan kesempatan kepada 

keluarga untuk bertanya 

 

 

1.2 TD: 150/100 mmHg 

N: 86 x/m 

RR: 18 x/m 

T: 36,5 x/m 

1.1 Klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga 

skala nyeri 3 hilang timbul 

1.3 Klien terlihat meringis 

1.4 Klien mengikuti instruksi perawat  

 

1.5 Klien terlihat mengangguk 

mengerti dan mengatakan akan 

melakukan kompres hangat 

2.1 Klien mengatakan tidak tahu 

tentang penyakitnya 

3.1 Klien mengatakan mengetahui 

pentingnya mencuci tangan 

sebelum makan 

3.3 Klien bertanya adakah langkah-

langkah dalam mencuci tangan? 

Rabu, 

10/04/2019 

10.00 

 

 

 

10.00 

 

 

10.00 

 

10.00 

 

10.00 

 

 

 

1.2 Memeriksa tanda-tanda vital 

 

 

 

1.1 Menanyakan skala nyeri klien 

 

 

1.3 Melihat reaksi nonverbal 

 

1.4 Mengajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam 

1.5 Menganjurkan klien untuk 

mengompres hangat di leher 

 

 

1.2 TD: 140/90 mmHg 

N: 80 x/m 

RR: 18 x/m 

T: 36,5 x/m 

1.1 Klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga 

skala nyeri 2 hilang timbul 

1.3 Klien terlihat lebih cerah dari 

kemren 

1.4 Klien mengikuti instruksi perawat  

 

1.5 Klien terlihat mengangguk 

mengerti dan mengatakan akan 
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10.15 

 

 

10.20 

 

2.2 Mengidentifikasi kemungkinan 

penyebab munculnya hipertensi 

 

3.4 Menganjurkan kepada keluarga 

untuk selalu mencuci tangan 

sebelum makan 

melakukan kompres hangat 

2.3 Klien mengatakan hipertensinya 

kambuh mungkin karena setelah 

jalan jauh 

3.4 klien mengangguk paham dan 

mengatakan akan melakukannya 

Kamis, 

11/04/2019 

17.00 

 

 

 

17.00 

 

 

17.00 

17.00 

 

17.00 

 

17.15 

 

 

17.15 

 

17.20 

 

 

17.20 

 

 

1.2 Memeriksa tanda-tanda vital 

 

 

 

1.1 Menanyakan skala nyeri klien 

 

 

1.3 Melihat reaksi nonverbal 

1.4 Mengajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam 

1.5 Menganjurkan klien untuk 

mengompres hangat di leher 

2.2 Memberikan pendidikan kesehatan 

 

 

2.3 Mendiskusikan kepada klien 

tentang penanganan yang cocok 

3.4 Mengingatkan kepada keluarga 

untuk selalu mencuci tangan 

sebelum makan 

3.5 Memberikan pujian atas keputusan 

yang dilakukan 

 

 

1.2 TD: 150/90 mmHg 

N: 84 x/m 

RR: 18 x/m 

T: 36,5 x/m 

1.1 Klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga 

skala nyeri 2 hilang timbul 

1.3 Klien terlihat cerah  

1.4 Klien mengikuti instruksi perawat  

 

1.5 Klien mengatakan merasa enakkan 

setelah di kompres hangat 

2.2 Klien mendengarkan dengan penuh 

perhatian dan mengaku paham 

dengan penjelasan  

2.4 lien mengatakan biasa makan 

mentimun bila sudah mulai pusing 

3.4 klien mengangguk paham dan 

mengatakan akan melakukannya 

 

3.5 klien terlihat tersenyum 

Jumat, 

12/04/2019 

20.30 

 

 

 

20.30 

 

 

20.30 

20.30 

 

20.30 

 

20.45 

 

 

1.2 Memeriksa tanda-tanda vital 

 

 

 

1.1 Menanyakan skala nyeri klien 

 

 

1.3 Melihat reaksi nonverbal 

1.4 Mengajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam 

1.5 Menganjurkan klien untuk 

mengompres hangat di leher 

2.2 Memberikan pendidikan kesehatan 

 

 

1.2 TD: 140/90 mmHg 

N: 86 x/m 

RR: 18 x/m 

T: 36,5 x/m 

1.1 Klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga 

skala nyeri 1 hilang timbul 

1.3 Klien terlihat cerah  

1.4 Klien mengikuti instruksi perawat  

 

1.5 Klien mengatakan merasa enakkan 

setelah di kompres hangat 

2.2 Klien mendengarkan dengan penuh 
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20.45 

 

20.55 

 

 

20.55 

 

 

2.4 Mendiskusikan kepada klien 

tentang penanganan yang cocok 

3.4 Mengingatkan kepada keluarga 

untuk selalu mencuci tangan 

sebelum makan 

3.5 Memberikan pujian atas keputusan 

yang dilakukan 

perhatian dan mengaku paham 

dengan penjelasan 

2.4 Klien mengatakan biasa makan 

mentimun bila sudah mulai pusing 

3.4 klien mengangguk paham dan 

mengatakan akan melakukannya 

 

3.5 klien terlihat tersenyum 

Sabtu, 

13/04/2019 

20.30 

 

 

 

20.30 

 

 

20.30 

20.30 

 

20.30 

 

20.45 

 

 

20.45 

 

20.55 

 

 

20.55 

 

 

1.2 Memeriksa tanda-tanda vital 

 

 

 

1.1 Menanyakan skala nyeri klien 

 

 

1.3 Melihat reaksi nonverbal 

1.4 Mengajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam 

1.5 Menganjurkan klien untuk 

mengompres hangat di leher 

2.2 Memberikan pendidikan kesehatan 

 

 

2.4 Mendiskusikan kepada klien 

tentang penanganan yang cocok 

3.4 Mengingatkan kepada keluarga 

untuk selalu mencuci tangan 

sebelum makan 

3.5 Memberikan pujian atas keputusan 

yang dilakukan 

 

 

1.2 TD: 140/90 mmHg 

N: 80 x/m  

RR: 18 x/m 

T: 36,5 x/m 

1.1 Klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga 

skala nyeri 1 hilang timbul 

1.3 Klien terlihat cerah  

1.4 Klien mengikuti instruksi perawat  

 

1.5 Klien mengatakan merasa enakkan 

setelah di kompres hangat 

2.2 Klien mendengarkan dengan penuh 

perhatian dan mengaku paham 

dengan penjelasan 

2.4 Klien mengatakan biasa makan 

mentimun bila sudah mulai pusing 

3.4 klien mengangguk paham dan 

mengatakan akan melakukannya 

 

3.5 klien terlihat tersenyum 

Minggu, 

14/04/2019 

17.30 

 

 

 

17.30 

 

 

17.30 

17.30 

 

17.30 

 

 

1.2 Memeriksa tanda-tanda vital 

 

 

 

1.1 Menanyakan skala nyeri klien 

 

 

1.3 Melihat reaksi nonverbal 

1.4 Mengajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam 

1.5 Menganjurkan klien untuk 

 

 

1.2 TD: 140/90 mmHg 

N: 82 x/m 

RR: 18 x/m 

T: 36,5 x/m 

1.1 Klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga 

skala nyeri 1 hilang timbul 

1.3 Klien terlihat cerah  

1.4 Klien mengikuti instruksi perawat  

 

1.5 Klien mengatakan merasa enakkan 
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17.45 

 

 

17.45 

 

17.55 

 

 

17.55 

mengompres hangat di leher 

2.2 Memberikan pendidikan kesehatan 

 

 

2.4 Mendiskusikan kepada klien 

tentang penanganan yang cocok 

3.4 Mengingatkan kepada keluarga 

untuk selalu mencuci tangan 

sebelum makan 

3.5 Memberikan pujian atas keputusan 

yang dilakukan 

setelah di kompres hangat 

2.2 Klien mendengarkan dengan penuh 

perhatian dan mengaku paham 

dengan penjelasan 

2.4  lien mengatakan biasa makan 

mentimun bila sudah mulai pusing 

3.4 klien mengangguk paham dan 

mengatakan akan melakukannya 

 

3.5 klien terlihat tersenyum 

 

Table 4.25 Implementasi keperawatan klien 2 dengan Hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Rabu, 

10/04/2019 

17.30 

 

 

 

17.30 

 

 

17.30 

17.30 

 

17.30 

 

 

17.35 

 

17.45 

 

 

17.50 

 

17.50 

 

17.55 

 

17.55 

 

 

1.2 Memeriksa tanda-tanda vital 

 

 

 

1.1 Menanyakan skala nyeri klien 

 

 

1.3 Melihat reaksi nonverbal 

1.4 Mengajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam 

1.5 Menganjurkan klien untuk 

mengompres hangat di leher 

 

2.1 Mengidentifikasi tingkat 

pengetahuan klien  

3.1 Mengkaji tingkat pengetahuan 

keluarga tentang pentingnya 

pencahayaan di rumah  

4.1 Mengidentifiksi penyebab sulit 

tidur 

4.2 Menanyakan kualitas tidur klien 

 

5.1 Mengidentifikasi kekuatan otot 

 

5.3 Menganjurkan klien untuk 

 

 

1.2 TD: 160/100 mmHg 

N: 90 x/m 

RR: 20 x/m 

T: 36,7 x/m 

1.1 Klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga 

skala nyeri 5 hilang timbul 

1.3 Klien terlihat meringis dan gelisah 

1.4 Klien mengikuti instruksi perawat 

 

1.5 Klien terlihat mengangguk mengerti 

dan mengatakan akan melakukan 

kompres hangat 

2.1 Klien mengatakan tidak tahu 

tentang penyakitnya  

3.1 Klien mengatakan mengetahui 

tentang pentingnya pencahayaan di 

rumah  

4.1 Klien mengatakan sulit tidur karena 

nyeri 

4.2 Klien mengatakan tidur hanya 3 jam 

pada malam hari 

5.1 Klien mengatakan kram pada kaki 

kiri (5/4/5/4) 

5.3 Klien mengangguk mengerti 
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berpegangan saat berjalan jika tidak 

kuat 

Kamis, 

11/04/2019 

17.30 

 

 

 

17.30 

 

 

17.30 

17.30 

 

17.30 

 

17.30 

 

17.40 

 

17.45 

 

17.50 

 

17.50 

 

 

17.50 

 

18.00 

 

18.00 

 

18.00 

 

 

1.2 Memeriksa tanda-tanda vital 

 

 

 

1.1 Menanyakan skala nyeri klien 

 

 

1.3 Melihat reaksi nonverbal 

1.4 Mengajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam 

1.5 Menganjurkan klien untuk 

mengompres hangat di leher 

1.6 Menganjurkan klien untuk 

meminum obat sesuai instruksi 

2.3 Mengidentifikasi penyebab dari 

hipertensi pada klien 

3.3 Memberikan kesempatan kepada 

keluarga untuk bertanya 

4.2 Menanyakan kualitas tidur klien 

 

4.4 Menganjurkan klien untuk 

menciptakan lingkuangan yang 

nyaman 

4.5 Menganjurkan klien untuk teratur 

minum obat 

5.1 Mengidentifikasi kekuatan otot 

 

5.2 Mengidentifikasi  factor yang 

mempengaruhi resiko jatuh 

5.3 Menganjurkan klien untuk 

berpegangan saat berjalan jika tidak 

kuat 

 

 

1.2 TD: 160/100 mmHg 

N: 91 x/m 

RR: 19 x/m 

T: 36,7 x/m  

1.1 Klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga 

skala nyeri 5 hilang timbul 

1.3 Klien terlihat meringis dan gelisah 

1.4 Klien mengikuti instruksi perawat 

 

1.5 Klien mengetakan sedikit berkurang 

sejak di kompres hangat 

1.6 Klien mengangguk mengerti 

 

2.3 Klien mengatakan nyeri muncul jika 

kelelahan  

3.3 Klien tidak bertanya 

 

4.2 Klien mengatakan tidur hanya 3 jam 

pada malam hari 

4.4 Klien mengatakan terganggu 

dengan anak-anak yang rebut di 

bawah 

4.5 Klien mengangguk paham 

 

5.1 K lien mengatakan kram pada kaki 

kiri (5/4/5/4) 

5.2 Klien mengatakan tidak bisa berdiri 

terlalu lama 

5.3 Klien mengangguk mengerti 

Jum’at, 

12/04/2019 

20.00 

 

 

 

20.00 

 

 

20.00 

 

 

1.2 Memeriksa tanda-tanda vital 

 

 

 

1.1 Menanyakan skala nyeri klien 

 

 

1.3 Melihat reaksi nonverbal 

 

 

1.2 TD: 170/100 mmHg 

N: 92 x/m 

RR: 20 x/m 

T: 36,7 x/m 

1.1 Klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga 

skala nyeri 4 hilang timbul 

1.3 Klien terlihat meringis dan gelisah 
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20.00 

 

20.00 

 

 

20.00 

 

20.10 

 

20.15 

 

 

20.15 

 

20.25 

 

 

20.25 

 

20.25 

 

20.30 

 

 

20.30 

 

20.30 

1.4 Mengajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam 

1.5 Menganjurkan klien untuk 

mengompres hangat di leher 

 

1.6 Menganjurkan klien untuk minum 

obat sesuai instruksi 

2.1 Mengidentifikasi tingkat 

pengetahuan klien 

3.4 Menganjurkan kepada keluarga 

untuk selalu membuka jendela 

rumah dan pintu 

3.5 memberikan pujian atas keputusan 

yang di ambil 

4.2 Menanyakan kualitas tidur klien 

 

4.4 Menganjurkan klien untuk 

menciptakan lingkuangan yang 

nyaman 

4.5 Menganjurkan klien untuk teratur 

minum obat 

5.3 Menganjurkan klien untuk 

berpegangan saat berjalan jika tidak 

kuat 

5.4 Mengajurkan klien menggunakan 

tongkat saat berjalan jauh 

5.5 Menganjurkan klien untuk 

menghindari lantai yang basah/licin 

1.4 Klien mengikuti instruksi perawat 

 

1.5 Klien terlihat mengangguk mengerti 

dan mengatakan akan melakukan 

kompres hangat 

1.6 Klien menganggung mengerti 

 

2.1 Klien mengatakan tidak tahu 

tentang penyakitnya 

3.4 Klien mengerti dan akan membuka 

jendela dan pintu 

 

3.5 klien terlihas tersenyum 

 

4.2 Klien mengatakan tidur hanya 5 jam 

pada malam hari 

4.4 Klien mengatakan terganggu 

dengan anak-anak yang rebut di 

bawah 

4.5 Klien mengangguk paham 

 

5.3 Klien mengangguk mengerti 

 

 

5.4 Klien mengangguk mengerti 

 

5.5 Klien mengatakan selalu 

mengeringkan lantainya terlebih 

dahulu 

Sabtu, 

13/04/2019 

21.00 

 

 

 

21.00 

 

 

21.00 

21.00 

 

21.00 

 

21.00 

 

21.10 

 

 

1.2 Memeriksa tanda-tanda vital 

 

 

 

1.1 Menanyakan skala nyeri klien 

 

 

1.3 Melihat reaksi nonverbal 

1.4 Mengajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam 

1.5 Menganjurkan klien untuk 

mengompres hangat di leher 

1.6 Menganjurkan klien untuk 

meminum obat sesuai instruksi 

2.2 Memberikan pendidikan kesehatan 

 

 

1.2 TD: 160/100 mmHg 

N: 88 x/m 

RR: 19 x/m 

T: 36,7 x/m 

1.1 Klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga 

skala nyeri 4 hilang timbul 

1.3 Klien terlihat meringis dan gelisah 

1.4 Klien mengikuti instruksi perawat 

 

1.5 Klien mengatakan nyerinya 

berkurang sejak di kompres hangat 

1.6 Klien mengangguk mengerti 

 

2.2 Klien mendengarkan dengan penuh 
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21.10 

 

21.15 

 

 

21.15 

 

21.25 

 

21.25 

 

 

21.25 

 

21.30 

 

 

21.30 

 

21.30 

 

 

2.4 Mendiskusikan kepada klien 

tentang penanganan yang cocok 

3.4 Menganjurkan kepada keluarga 

untuk selalu membuka jendela 

rumah dan pintu 

3.5 memberikan pujian atas keputusan 

yang di ambil 

4.2 Menanyakan kualitas tidur klien 

 

4.4 Menganjurkan klien untuk 

menciptakan lingkuangan yang 

nyaman 

4.5 Menganjurkan klien untuk teratur 

minum obat 

5.3 Menganjurkan klien untuk 

berpegangan saat berjalan jika tidak 

kuat 

5.4 Mengajurkan klien menggunakan 

tongkat saat berjalan jauh 

5.5 Menganjurkan klien untuk 

menghindari lantai yang basah/licin 

perhatian dan mengaku paham 

dengan penjelasan 

2.4 Klien mengatakan biasa makan 

mentimun bila sudah mulai pusing 

3.4 klien mengerti dan akan membuka 

jendela dan pintu 

 

3.5 klien terlihas tersenyum 

 

4.2 Klien mengatakan tidur hanya 6 jam 

pada malam hari 

4.4 Klien mengatakan terganggu 

dengan anak-anak yang rebut di 

bawah 

4.5 Klien mengangguk paham 

 

5.3 Klien mengangguk mengerti 

 

 

5.4 Klien mengangguk mengerti 

 

5.5 Klien mengatakan selalu 

mengeringkan lantainya terlebih 

dahulu 

Minggu, 

14/04/2019 

19.30 

 

 

 

19.30 

 

 

19.30 

19.30 

 

19.30 

 

19.30 

 

19.40 

 

 

19.40 

 

19.45 

 

 

1.2 Memeriksa tanda-tanda vital 

 

 

 

1.1 Menanyakan skala nyeri klien 

 

 

1.3 Melihat reaksi nonverbal 

1.4 Mengajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam 

1.5 Menganjurkan klien untuk 

mengompres hangat di leher 

1.6 Menganjurkan klien minum obat 

sebelum tidur 

2.2 Memberikan pendidikan kesehatan 

 

 

2.4 Mendiskusikan kepada klien 

tentang penanganan yang cocok  

3.4 Menganjurkan kepada keluarga 

 

 

1.2 TD: 160/100 mmHg 

N: 90 x/m 

RR: 20 x/m 

T: 36,7 x/m 

1.1 Klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga 

skala nyeri 4 hilang timbul 

1.3 Klien terlihat meringis dan gelisah 

1.4 Klien mengikuti instruksi perawat 

 

1.5 Klien mengatakan nyerinya 

berkurang sejak di kompres hangat 

1.6 Klien mengangguk mengerti 

 

2.2 Klien mendengarkan dengan penuh 

perhatian dan mengaku paham 

dengan penjelasan 

2.4 Klien mengatakan biasa makan 

mentimun bila sudah mulai pusing 

3.4 klien mengerti dan akan membuka 
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19.45 

 

19.55 

 

19.55 

 

 

19.55 

 

20.00 

 

 

20.00 

 

20.00 

untuk selalu membuka jendela 

rumah dan pintu 

3.5 memberikan pujian atas keputusan 

yang di ambil 

4.2 Menanyakan kualitas tidur klien 

 

4.4 Menganjurkan klien untuk 

menciptakan lingkuangan yang 

nyaman 

4.5 Menganjurkan klien untuk teratur 

minum obat 

5.3 Menganjurkan klien untuk 

berpegangan saat berjalan jika tidak 

kuat 

5.4 Mengajurkan klien menggunakan 

tongkat saat berjalan jauh 

5.5 Menganjurkan klien untuk 

menghindari lantai yang basah/licin 

jendela dan pintu 

 

3.5 klien terlihas tersenyum 

 

4.2 Klien mengatakan tidur hanya 7 jam 

pada malam hari 

4.4 Klien mengatakan terganggu 

dengan anak-anak yang rebut di 

bawah 

4.5 Klien mengangguk paham 

 

5.3 Klien mengangguk mengerti 

 

 

5.4 Klien mengangguk mengerti 

 

5.5 Klien mengatakan selalu 

mengeringkan lantainya terlebih 

dahulu 

Senin, 

15/04/2019 

09.00 

 

 

 

09.00 

 

 

09.00 

09.00 

 

09.00 

 

09.00 

 

09.10 

 

 

09.10 

 

09.15 

 

 

09.15 

 

09.25 

 

 

1.2 Memeriksa tanda-tanda vital 

 

 

 

1.1 Menanyakan skala nyeri klien 

 

 

1.3 Melihat reaksi nonverbal 

1.4 Mengajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam 

1.5 Menganjurkan klien untuk 

mengompres hangat di leher 

1.6 Menganjurkan klien untuk 

meminun obat sesuai instruksi 

2.2 Memberikan pendidikan kesehatan 

 

 

2.4 Mendiskusikan kepada klien 

tentang penanganan yang cocok  

3.4 Menganjurkan kepada keluarga 

untuk selalu membuka jendela 

rumah dan pintu 

3.5 memberikan pujian atas keputusan 

yang di ambil 

4.2 Menanyakan kualitas tidur klien 

 

 

1.2 TD: 150/90 mmHg 

N: 84 x/m 

RR: 18 x/m 

T: 36,7 x/m 

1.1 Klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga 

skala nyeri 3 hilang timbul 

1.3 Klien terlihat meringis dan gelisah 

1.4 Klien mengikuti instruksi perawat 

 

1.5 Klien mengatakan nyerinya 

berkurang sejak di kompres hangat 

1.6 Klien mengangguk mengerti 

 

2.2 Klien mendengarkan dengan penuh 

perhatian dan mengaku paham 

dengan penjelasan 

2.4 Klien mengatakan biasa makan 

mentimun bila sudah mulai pusing 

3.4 klien mengerti dan akan membuka 

jendela dan pintu 

 

3.5 klien terlihas tersenyum 

 

3.2 Klien mengatakan tidur hanya 8 jam 
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09.25 

 

 

09.25 

 

09.30 

 

 

09.30 

 

09.30 

 

4.4 Menganjurkan klien untuk 

menciptakan lingkuangan yang 

nyaman 

4.5 Menganjurkan klien untuk teratur 

minum obat 

5.3 Menganjurkan klien untuk 

berpegangan saat berjalan jika tidak 

kuat 

5.4 Mengajurkan klien menggunakan 

tongkat saat berjalan jauh 

5.5 Menganjurkan klien untuk 

menghindari lantai yang basah/licin 

pada malam hari 

4.4 Klien mengatakan terganggu 

dengan anak-anak yang rebut di 

bawah 

4.5 Klien mengangguk paham 

 

5.3 Klien mengangguk mengerti 

 

 

5.4 Klien mengangguk mengerti 

 

5.5 Klien mengatakan selalu 

mengeringkan lantainya terlebih 

dahulu 

 

Berdasarkan  tabel 4.24 dan 4.25 diatas bahwa intervensi yang dilakukan 

berdasarkan dari rencana atau intervensi yang telah dibuat, tujuan melakukan 

tindakan keperawatan sesuai intervensi keperawatan agar kriteria hasil dapat tercapai. 

Implementasi pada klien 1 dilakukan selama 6 hari dari tanggal 09-14 April 2019, 

dan pasien ke 2 dilakukan selama 6 hari dari tanggal 10-15 April 2019. 

4.1.6 Evaluasi 

Table 4.26 Evaluasi keperawatan klien 1 dengan Hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019 

Hari 

Ke 

Diagnosa Keperawatan Evaluasi 

Hari 1 Dx. 1 : Nyeri akut S :  

- klien mengatakan nyeri pada tengkuk 

hingga ke leher denga skala nyeri 3 

hilang timbul 

O : 

- Klien terlihat meringis  

- TTV: TD: 150/100 mmHg 

N: 86 x/m 

RR: 18 x/m 

T: 36,5 x/m 
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A : 

- Masalah nyeri akut belum teratasi 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

1.1 monitor skala nyeri setiap hari 

1.2 monitor TTV 

1.3 lihat reaksi nonverbal klien 

1.5 anjurkan klien untuk 

mengompres hangat didaerah 

yang nyeri 

Dx. 2 : Kurangnya pengetahuan  S : 

- klien mengatakan tidak tahu tentang 

penyakitnya 

O : 

- klien terlihat bingung 

- klien selalu bertanya tentang 

penyakitnya  

A : 

- masalah kurangnya pengetahuan 

belum teratasi 

P : 

- lanjutkan intervensi 

2.2 berikan pendidikan kesehatan 

2.3 identifikasi kemungkinan 

penyebab yang muncul pada 

klien hipertensi 

2.4 diskusikan pilihan penanganan 

yang cocok pada klien 

 Dx. 3 : Potensial terjadinya 

peningkatan kesehatan 

S : 

- Klien mengatakan mengetahui 

pentingnya mencuci tangan sebelum 

makan 

- Klien bertanya adakah langkah-

langkah dalam mencuci tangan? 

O : 

- Klien berpatisipasi dalam bertanya 

A : 

- Masalah peningkatan pemeliharaan 

kesehatan teratasi sebagian 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

3.2 Jelaskan kepada keluarga 

pentingnya mencuci tangan 

sebelum makan 

3.4 Anjurkan kepada keluarga 

untuk selalu mencuci tangan 



77 

 

 

 

sebelum makan  

3.5 Berrikan pujian atas keputusan 

dan tindakan yang di ambil 

Hari 2 Dx. 1 : Nyeri akut S : 

- klien mengatakan nyeri pada tengkuk 

hingga ke leher denga skala nyeri 2 

hilang timbul 

O : 

- klien terlihat lebih cerah dari kemren 

- TTV: TD: 140/90 mmHg 

N: 80 x/m 

RR: 18 x/m 

T: 36,5 x/m 

A : 

- Masalah nyeri akut teratasi sebagian 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor skala nyeri setiap hari 

1.2 Monitor TTV 

1.3 Lihat reaksi nonverbar klien 

1.6 Anjurkan klien untuk 

mengompres hangat didaerah 

yang nyeri 

Dx. 2 : Kurangnya pengetahuan S : 

- klien mengatakan penyebab 

hipertensinya kambuh mungkin 

karena setelah jalan jauh 

O : 

- klien terlihat bingung 

A : 

- masalah kurangnya pengetahuan 

belum teratasi 

P : 

- lanjutkan intervensi  

2.2 berikan pendidikan kesehatan  

2.4 diskusikan pilihan penanganan 

yang cocok pada klien 

 Dx. 3 : Potensial terjadinya 

peningkatan kesehatan 

S : 

- Klien mengatakan akan mencuci 

tangan sebelum makan 

O : 

- Klien terlihat mengikuti cara 

mencuci tangan 

A : 

- Masalah peningkatan pemeliharaan 

kesehatan teratasi sebagian 
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P : 

- Lanjutkan intervensi 

3.3 Anjurkan kepada keluarga untuk 

selalu mencuci tangan sebelum 

makan  

3.4 Berrikan pujian atas keputusan 

dan tindakan yang di ambil 

Hari 3 Dx. 1 : Nyeri akut S : 

- klien mengatakan nyeri pada tengkuk 

hingga ke leher denga skala nyeri 2 

hilang timbul 

O : 

- klien terlihat cerah  

- TTV: TD: 150/90 mmHg 

N: 84 x/m 

RR: 18 x/m 

T: 36,5 x/m 

A : 

- Masalah myeri akut teratasi sebagian 

P : 

- Lanjutkn intervensi 

1.1 monitor skala nyeri setiap hari 

1.2 monitor TTV 

1.3 lihat respon nonverbal klien 

1.5 anjurkan klien untuk 

mengompres didaerah yang nyeri 

Dx. 2 : Kurangnya pengetahuan S : 

- klien mengatakan biasa makan 

mentimun bila sudah mulai pusing 

O : 

- klien mendengarkan dengan penuh 

perhatian dan mengaku paham 

dengan penjelasan 

A : 

- masalah kurangnya pengetahuan 

teratasi sebagian 

P : 

- lanjutkan intervensi 

2.2 berikan pendidikan kesehatan  

2.4 diskusikan pilihan penanganan 

yang cocok pada klien 

 Dx. 3 : Potensial terjadinya 

peningkatan kesehatan 

S : 

- Klien mengatakan akan melakukan 

mengingatkan keluarga untuk 

mencuci tangan sebelum makan 

O : 
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- Klien terlihat tersenyum saat di puji 

A : 

- Masalah peningkatan pemeliharaan 

kesehatan teratasi sebagian 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

3.4 Anjurkan kepada keluarga untuk 

selalu mencuci tangan sebelum 

makan 

3.5 Berikan pujian atas keputusan 

dan tindakan yang di ambil 

Hari 4 Dx. 1 : Nyeri akut S : 

- klien mengatakan nyeri pada tengkuk 

hingga ke leher denga skala nyeri 1 

hilang timbul 

O : 

- klien terlihat cerah  

- TTV: TD: 140/90 mmHg 

N: 86 x/m 

RR: 18 x/m 

T: 36,5 x/m 

A : 

- Masalah nyeri akut teratasi sebagian 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

1.1 monitor skala nyeri setiap hari 

1.2 monitor TTV 

1.3 lihat respon nonverbal klien 

1.5 anjurkan klien untuk 

mengompres didaerah yang nyeri 

Dx. 2 : Kurangnya pengetahuan S : 

- klien mengatakan biasa makan 

mentimun bila sudah mulai pusing  

O : 

- klien mendengarkan dengan penuh 

perhatian dan mengaku paham 

dengan penjelasan  

A : 

- masalah kurangnya pengetahuan 

teratasi sebagian 

P : 

- lanjutkan intervensi 

2.2 berikan pendidikan kesehatan  

2.4 diskusikan pilihan penanganan 

yang cocok pada klien 

 Dx. 3 : Potensial terjadinya S : 
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peningkatan kesehatan - Klien mengatakan akan melakukan 

mengingatkan keluarga untuk 

mencuci tangan sebelum makan 

O : 

- Klien terlihat tersenyum saat di puji 

A : 

- Masalah peningkatan pemeliharaan 

kesehatan teratasi sebagian 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

3.4 Anjurkan kepada keluarga untuk 

selalu mencuci tangan sebelum 

makan 

3.5 Berikan pujian atas keputusan 

dan tindakan yang di ambil 

Hari 5 Dx. 1 : Nyeri akut S : 

- klien mengatakan nyeri pada tengkuk 

hingga ke leher denga skala nyeri 1 

hilang timbul 

O : 

- klien terlihat cerah  

- TTV: TD: 140/90 mmHg 

N: 80 x/m  

RR: 18 x/m 

T: 36,5 x/m 

A : 

- Masalah nyeri akut teratasi sebagian 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

1.1 monitor skala nyeri setiap hari 

1.2 monitor TTV 

1.3 lihat respon nonverbal klien 

1.5 anjurkan klien untuk 

mengompres didaerah yang nyeri 

Dx. 2 : Kurangnya pengetahuan S : 

- klien mengatakan biasa makan 

mentimun bila sudah mulai pusing 

O : 

- klien mendengarkan dengan penuh 

perhatian dan mengaku paham 

dengan penjelasan 

A : 

- masalah kurangnya pengetahuan 

teratasi sebagian 

P : 

- lanjutkan intervensi 
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2.2 berikan pendidikan kesehatan  

2.4 diskusikan pilihan penanganan 

yang cocok pada klien 

 Dx. 3 : Potensial terjadinya 

peningkatan kesehatan 

S : 

- Klien mengatakan akan melakukan 

mengingatkan keluarga untuk 

mencuci tangan sebelum makan 

O : 

- Klien terlihat tersenyum saat di puji 

A : 

- Masalah peningkatan pemeliharaan 

kesehatan teratasi sebagian 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

3.4 Anjurkan kepada keluarga untuk 

selalu mencuci tangan sebelum 

makan 

3.5 Berikan pujian atas keputusan 

dan tindakan yang di ambil 

Hari 6 Dx. 1 : Nyeri akut S : 

- klien mengatakan nyeri pada tengkuk 

hingga ke leher denga skala nyeri 1 

hilang timbul 

O : 

- klien terlihat cerah  

- TTV: TD: 140/90 mmHg 

N: 82 x/m  

RR: 18 x/m 

T: 36,5 x/m 

A : 

- Masalah nyeri akut teratasi 

P : 

- Hentikan intervensi 

Dx. 2 : Kurangnya pengetahuan S : 

- klien mengatakan biasa makan 

mentimun bila sudah mulai pusing 

O : 

- klien mendengarkan dengan penuh 

perhatian dan mengaku paham 

dengan penjelasan 

A : 

- masalah kurangnya pengetahuan 

sebagian 

P : 

- hentikan intervensi 

 Dx. 3 : Potensial terjadinya S : 
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peningkatan kesehatan - Klien mengatakan akan melakukan 

mengingatkan keluarga untuk 

mencuci tangan sebelum makan 

O : 

- Klien terlihat tersenyum saat di puji 

A : 

- Masalah peningkatan pemeliharaan 

kesehatan teratasi 

P : 

- Hentikan intervensi 

 

Table 4.27 Evaluasi keperawatan klien 2 dengan Hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas Juanda Samarinda Tahun 2019  

Hari Ke Diagnosa Keperawatan Evaluasi 

Hari 1 Dx. 1 : Nyeri akut S :  

- klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga skala 

nyeri 5 hilang timbul 

O : 

- Klien terlihat meringis  

- TTV: TD: 160/100 mmHg 

N: 90 x/m 

RR: 20 x/m 

T: 36,7 x/m 

A : 

- Masalah nyeri akut belum teratasi 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

1.1 monitor skala nyeri setiap hari 

1.2 monitor TTV 

1.3 lihat reaksi nonverbal klien 

1.5 anjurkan klien untuk 

mengompres hangat didaerah 

yang nyeri 

1.6 Anjurkan klien minum obat 

sesuai instruksi 

Dx. 2 : Kurangnya pengetahuan S : 

- klien mengatakan tidak tahu tentang 

penyakitnya 

O : 

- klien terlihat bingung 

- klien selalu bertanya tentang 

penyakitnya  
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A : 

- masalah kurangnya pengetahuan 

belum teratasi 

P : 

- lanjutkan intervensi 

2.2 berikan pendidikan kesehatan 

2.3 identifikasi kemungkinan 

penyebab yang muncul pada 

klien hipertensi 

2.4 diskusikan pilihan penanganan 

yang cocok pada klien 

Dx. 3 : Kerusakan penatalaksanaan 

pemeliharaan rumah 

S : 

- Klien mengatakan mengetahui 

tentang pentingnya pencahayaan di 

rumah 

O : 

- Klien terlihat mengangguk 

A : 

- Masalah kerusakan penatalaksanaan 

pemeliharaan rumah belum teratasi 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

3.2 Jelaskan kepada keluarga 

pentingnya pencahayaan di 

rumah 

3.3 Berikan kesempatan kepada 

keluarga untuk bertanya 

3.4 Anjurkan kepada keluarga 

untuk selalu membuka jendela 

rumah dan pintu 

3.5 Berrikan pujian atas keputusan 

dan tindakan yang di ambil 

Dx. 4 : Gangguan pola tidur S : 

- klien mengatakan sulit tidur karena 

nyeri 

- klien mengatakan tidur hanya 3 jam 

pada malam hari 

O : 

- klien terlihat lesu 

A : 

- masalah gangguan pola tidur belum 

teratasi 

P : 

- lanjutkan intervensi 

4.2 monitor kebutuhan tidur klien 

setiap hari 
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4.3 anjurkan klien untuk 

mempertahankan aktivitas 

sebelum tidur 

4.4 anjurkan klien untuk 

menciptakan lingkungan yang 

nyaman 

4.5 anjurkan untuk meminum obat 

nyeri sesuai indikasi 

Dx. 5 : Resiko jatuh S : 

- klien mengatakan kram pada kaki 

kiri 

O : 

- kekuatan otot (5/4/5/4) 

A : 

- masalah resiko jatuh belum teratasi 

P : 

- lanjutkan intervensi 

5.3 anjurkan klien untuk 

berpegangan jika tidak kuat 

5.4 anjurkan klien menggunakan 

tongkat jika perlu 

5.5 anjurkan klien untuk 

menghindari lantai yang 

basah/licin 

Hari 2 Dx. 1 : Nyeri akut S : 

- klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga skala 

nyeri 5 hilang timbul 

O : 

- klien terlihat meringis dan gelisah 

- klien mengetakan sedikit berkurang 

sejak di kompres hangat 

- TTV: TD: 160/100 mmHg 

N: 91 x/m 

RR: 19 x/m 

T: 36,7 x/m  

A : 

- Masalah nyeri akut teratasi sebagian 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

1.1 monitor skala nyeri setiap hari 

1.2 monitor TTV 

1.3 lihat reaksi nonverbal klien 

1.5 anjurkan klien untuk 

mengompres hangat didaerah 

yang nyeri 
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1.6 Anjurkan klien minum obat 

sesuai instruksi 

Dx. 2 : Kurangnya pengetahuan S : 

- klien mengatakan nyeri muncul jika 

kelelahan 

O : 

- klien terlihat bingung 

- klien selalu bertanya tentang 

penyakitnya 

A : 

- masalah kurangnya pengetahuan 

belum teratasi 

P : 

- lanjuatkan intervensi 

2.2 berikan pendidikan kesehatan 

2.4 diskusikan pilihan penanganan 

yang cocok pada klien 

Dx. 3 : Kerusakan penatalaksanaan 

pemeliharaan rumah 

S : 

- Klien mengatakan dia paham 

dengan penjelasan 

O : 

- Klien tidak bertanya 

A : 

- Masalah kerusakan penatalaksanaan 

pemeliharaan rumah teratasi 

sebagian 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

3.4 Anjurkan kepada keluarga 

untuk selalu membuka jendela 

rumah dan pintu 

3.5 Berrikan pujian atas keputusan 

dan tindakan yang di ambil 

Dx. 4 : Gangguan pola tidur S : 

- klien mengatakan tidur hanya 3 jam 

pada malam hari 

- klien mengatakan terganggu dengan 

anak-anak yang rebut di bawah 

O : 

- klien terlihat lesu 

A : 

- masalah gangguan pola tidur belum 

teratasi 

P : 

- lanjutkan intervensi 

4.2 monitor kebutuhan tidur klien 
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setiap hari 

4.3 anjurkan klien untuk 

menciptakan lingkungan yang 

nyaman 

4.5 anjurkan klien untuk 

menciptakan lingkungan yang 

nyaman 

4.6 anjurkan untuk meminum obat 

nyeri sesuai indikasi 

Dx. 5 : Resiko jatuh S : 

- klien mengatakan kram pada kaki 

kiri 

- klien mengatakan tidak bisa berdiri 

terlalu lama 

O : 

- kekuatan otot (5/4/5/4) 

A : 

- masalah resiko jatuh belum teratasi 

P : 

- lanjutkan intervensi 

5.3 anjurkan klien untuk 

berpegangan jika tidak kuat 

5.4 anjurkan klien menggunakan 

tongkat jika perlu 

5.5 anjurkan klien untuk 

menghindari lantai yang 

basah/licin 

Hari 3 Dx. 1 : Nyeri akut S : 

- klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga skala 

nyeri 4 hilang timbul 

O : 

- klien terlihat meringis dan gelisah 

- TTV: TD: 170/100 mmHg 

N: 92 x/m 

RR: 20 x/m 

T: 36,7 x/m 

A : 

- Masalah nyeri akut teratasi sebagian 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

1.1 monitor skala nyeri setiap hari 

1.2 monitor TTV 

1.3 lihat reaksi nonverbal klien 

1.5 anjurkan klien untuk 

mengompres hangat didaerah 
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yang nyeri 

1.6 Anjurkan klien minum obat 

sesuai instruksi 

Dx. 2 : Kurangnya pengetahuan S : 

- klien mengatakan tidak tahu tentang 

penyakitnya 

O : 

- klien terlihat bingung 

- klien terus menanyakan tentang 

penyakitnya 

A : 

- masalah kurangnya pengetahuan 

teratasi sebagian 

P : 

- lanjutkan intervensi 

2.2 berikan pendidikan kesehatan 

2.4 diskusikan pilihan penanganan 

yang cocok pada klien 

Dx. 3 : Kerusakan penatalaksanaan 

pemeliharaan rumah 

S : 

- Klien mengatakan akan membuka 

jendela dan pintu pada pagi dan 

siang hari 

O : 

- Klien terlihat tersenyum 

A : 

- Masalah kerusakan penatalaksanaan 

pemeliharaan rumah teratasi 

sebagian 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

3.4 Anjurkan kepada keluarga 

untuk selalu membuka jendela 

rumah dan pintu 

3.5 Berrikan pujian atas keputusan 

dan tindakan yang di ambil 

Dx. 4 : Gangguan pola tidur S : 

- klien mengatakan tidur hanya 5 jam 

pada malam hari 

- klien mengatakan terganggu dengan 

anak-anak yang rebut di bawah 

O : 

- Klien terlihat lebih cerah dari 

sebelumnya 

A : 

- Masalah gangguan pola tidur teratasi 

sebagian 
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P : 

- Lanjutkan intervensi 

4.2 monitor kebutuhan tidur klien 

setiap hari 

4.3 anjurkan klien untuk 

menciptakan lingkungan yang 

nyaman 

4.5 anjurkan klien untuk 

menciptakan lingkungan yang 

nyaman 

4.6 anjurkan untuk meminum obat 

nyeri sesuai indikasi 

Dx. 5 : Resiko jatuh S : 

- klien mengatakan selalu 

mengeringkan lantainya terlebih 

dahulu sebelum jalan 

O : 

- klien terkadang berpegangan di 

dinding saat berjalan 

A : 

- masalah resiko jatuh teratasi 

sebagian 

P : 

- lanjutkan intervensi 

5.3 anjurkan klien untuk 

berpegangan jika tidak kuat 

5.4 anjurkan klien menggunakan 

tongkat jika perlu 

5.5 anjurkan klien untuk 

menghindari lantai yang 

basah/licin 

Hari 4 Dx. 1 : Nyeri akut S : 

- klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga skala 

nyeri 4 hilang timbul 

 

O : 

- klien terlihat meringis dan gelisah 

- klien mengatakan nyerinya 

berkurang sejak di kompres hangat 

- TTV: TD: 160/100 mmHg 

N: 88 x/m 

RR: 19 x/m 

T: 36,7 x/m 

A : 

- Masalah nyeri akut teratasi sebagin 
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P : 

- Lanjutkan intervensi 

1.1 monitor skala nyeri setiap hari 

1.2 monitor TTV 

1.3 lihat reaksi nonverbal klien 

1.5 anjurkan klien untuk 

mengompres hangat didaerah 

yang nyeri 

1.6 Anjurkan klien minum obat 

sesuai instruksi 

Dx. 2 : Kurangnya pengetahuan S : 

- klien mengatakan biasa makan 

mentimun bila sudah mulai pusing 

O : 

- klien mengatakan mengerti dengan 

pejalasan dan dapat mengulang 

penjelasan 

A : 

- masalah kurangnya pengetahuan 

teratasi sebagian 

P : 

- lanjutkan intervensi  

2.2 berikan pendidikan kesehatan 

2.4 diskusikan pilihan penanganan 

yang cocok pada klien 

Dx. 3 : Kerusakan penatalaksanaan 

pemeliharaan rumah 

S : 

- Klien mengatakan akan membuka 

jendela dan pintu pada pagi dan 

siang hari 

O : 

- Klien terlihat tersenyum 

A : 

- Masalah kerusakan penatalaksanaan 

pemeliharaan rumah teratasi 

sebagian 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

3.4 Anjurkan kepada keluarga 

untuk selalu membuka jendela 

rumah dan pintu 

3.5 Berrikan pujian atas keputusan 

dan tindakan yang di ambil 

Dx. 4 : Gangguan pola tidur S : 

- klien mengatakan tidur hanya 6 jam 

pada malam hari 

- klien mengatakan terganggu dengan 
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anak-anak yang rebut di bawah 

O : 

- klien terlihan lebih segar dari 

kemaren 

A : 

- masalah gangguan pola tidur 

P : 

- lanjutkan intervensi 

4.2 monitor kebutuhan tidur klien 

setiap hari 

4.3 anjurkan klien untuk 

menciptakan lingkungan yang 

nyaman 

4.5 anjurkan klien untuk 

menciptakan lingkungan yang 

nyaman 

4.6 anjurkan untuk meminum obat 

nyeri sesuai indikasi 

Dx. 5 : Resiko jatuh S : 

- klien mengatakan selalu 

mengeringkan lantainya terlebih 

dahulu sebelum dilewati 

O : 

- klien terlihat sering berpegangan 

saat berjalan 

A : 

- masalah resiko jatuh teratasi 

sebagian 

P : 

- lanjutkan intervensi 

5.3 anjurkan klien untuk 

berpegangan jika tidak kuat 

5.4 anjurkan klien menggunakan 

tongkat jika perlu 

5.5 anjurkan klien untuk 

menghindari lantai yang 

basah/licin 

Hari 5 Dx. 1 : Nyeri akut S : 

- klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga skala 

nyeri 4 hilang timbul 

O : 

- klien terlihat meringis dan gelisah 

- klien mengatakan nyerinya 

berkurang sejak di kompres hangat 

- TTV: TD: 160/100 mmHg 
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N: 90 x/m 

RR: 20 x/m 

T: 36,7 x/m 

A : 

- Masalah nyeri akut teratasi sebagian 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

1.1 monitor skala nyeri setiap hari 

1.2 monitor TTV 

1.3 lihat reaksi nonverbal klien 

1.5 anjurkan klien untuk 

mengompres hangat didaerah 

yang nyeri 

1.6 Anjurkan klien minum obat 

sesuai instruksi 

Dx. 2 : Kurangnya pengetahuan S : 

- klien mengatakan biasa makan 

mentimun bila sudah mulai pusing 

O : 

- klien mendengarkan dengan penuh 

perhatian dan mengaku paham 

dengan penjelasan 

A : 

- masalah kurangnya pengetahuan 

teratasi sebagian 

P : 

- lanjutkan intervensi 

2.2 berikan pendidikan kesehatan 

2.4 diskusikan pilihan penanganan 

yang cocok pada klien 

Dx. 3 : Kerusakan penatalaksanaan 

pemeliharaan rumah 

S : 

- Klien mengatakan akan membuka 

jendela dan pintu pada pagi dan 

siang hari 

O : 

- Klien terlihat tersenyum 

A : 

- Masalah kerusakan penatalaksanaan 

pemeliharaan rumah teratasi 

sebagian 

P : 

- Lanjutkan intervensi 

3.4 Anjurkan kepada keluarga 

untuk selalu membuka jendela 

rumah dan pintu 

3.5 Berrikan pujian atas keputusan 
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dan tindakan yang di ambil 

Dx. 4 : Gangguan pola tidur S : 

- klien mengatakan tidur hanya 7 jam 

pada malam hari 

- klien mengatakan terganggu dengan 

anak-anak yang rebut di bawah 

O : 

- klien telihat lebih cerah dari 

kemaren 

A : 

- masalah gangguan pola tidur teratasi 

sebagian 

P : 

- lanjutkan intervensi 

4.2 monitor kebutuhan tidur klien 

setiap hari 

4.3 anjurkan klien untuk 

menciptakan lingkungan yang 

nyaman 

4.5 anjurkan klien untuk 

menciptakan lingkungan yang 

nyaman 

4.6 anjurkan untuk meminum obat 

nyeri sesuai indikasi 

Dx. 5 : Resiko jatuh S : 

- klien mengatakan selalu 

mengeringkan lantainya terlebih 

dahulu sebelum melewatinya 

O : 

- klien terkadang berpegangan pada 

benda sekitar saat berjalan 

A : 

- masalah resiko jatuh teratasi 

sebagian 

P : 

- lanjutkan intervensi 

5.3 anjurkan klien untuk 

berpegangan jika tidak kuat 

5.4 anjurkan klien menggunakan 

tongkat jika perlu 

5.5 anjurkan klien untuk 

menghindari lantai yang 

basah/licin 

Hari 6 Dx. 1 : Nyeri akut S : 

- klien mengatakan nyeri pada 

tengkuk hingga ke leher denga skala 
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nyeri 3 hilang timbul 

O : 

- klien terlihat meringis dan gelisah 

- klien mengatakan nyerinya 

berkurang sejak di kompres hangat 

A : 

- masalah nyeri akut teratasi sebagian 

P : 

- lanjutkan intervensi 

1.1 monitor skala nyeri setiap hari 

1.2 monitor TTV 

1.3 lihat reaksi nonverbal klien 

1.5 anjurkan klien untuk 

mengompres hangat didaerah 

yang nyeri 

1.6 Anjurkan klien minum obat 

sesuai instruksi 

Dx. 2 : Kurangnya pengetahuan S : 

- klien mengatakan biasa makan 

mentimun bila sudah mulai pusing 

O : 

- klien mendengarkan dengan penuh 

perhatian dan mengaku paham 

dengan penjelasan 

A : 

- masalah kurangnya pengetahuan 

teratasi 

P : 

- hentikankan intervensi 

Dx. 3 : Kerusakan penatalaksanaan 

pemeliharaan rumah 

S : 

- Klien mengatakan akan membuka 

jendela dan pintu pada pagi dan 

siang hari 

O : 

- Klien terlihat tersenyum 

A : 

- Masalah kerusakan penatalaksanaan 

pemeliharaan rumah teratasi  

P : 

- Hentikan intervensi 

Dx. 4 : Gangguan pola tidur S : 

- klien mengatakan tidur hanya 8 jam 

pada malam hari 

- klien mengatakan terganggu dengan 

anak-anak yang rebut di bawah 

O : 



94 

 

 

 

- klien terlihat segar 

A : 

- masalah gangguan pola tidur teratasi 

P : 

- Hentikan intervensi 

Dx. 5 : Resiko jatuh S : 

- klien mengatakan selalu 

mengeringkan lantainya terlebih 

dahulu 

O : 

- klien terkadang berpegangan pada 

benda sekitar saat berjalan 

A : 

- Masalah resiko jatuh teratasi 

P : 

- Hentikan intervensi 

 

Berdasarkan tabel 4.26 dan 4.27 diatas menjelaskan bahwa pada klien 1 

dilakukan asuhan keperawatan selama 6 hari, evaluasi pada klien 1 menunjukan tiga 

diagnosa keperawatan teratasi. Pada klien 2 dilakukan perawatan selama 6 hari, 

evaluasi klien 2 menunjukkan tiga diagnosa yang teratasi, satu teratasi sebagian, dan 

satu diagnosa keperawatan risiko yang tidak terjadi. 

4.2 Pembahasan  

Diagnosa yang muncul pada kedua klien sebagian kecil sama, dari enam 

diagnosa ada 4 diagnosa yang berbeda.  Prioritas diagnosa  pertama yang muncul 

pada klien 1 dan klien 2 adalah nyeri akut. Prioritas diagnosa ketiga klien 1 adalah 

potensial terjadinya peningkatan kesehatan sedangkan diagnosa kelima klien 2 adalah 

kerusakan penatalaksanaan pemeliharaan rumah. Sesuai tingkat permasalahan 

diagnosa, penulis akan membahas dari diagnosa aktual dengan prioritas tinggi. 
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4.2.1 Nyeri Akut 

Berdasarkan hasil pengkajian klien 1 dan klien 2 didapatkan keluhan yang sama 

yaitu nyeri pada bagian tengkuk dengan klualitas nyeri yang berbeda. Pada klien 1 

mengatakan nyeri di tengkuk menjalar ke leher dengan skala nyeri 3 hilang timbul 

biasanya nyeri timbul jika tekanan darah 150/100 mmHg dan nyeri timbul biasanya 

pada malam hari sedangkan klien 2 mengatakan nyeri di tengkuk menjalar ke leher 

dengan skala nyeri 5 hilang timbul disertai sakit kepala dan pusing biasanya nyeri 

timbul jika tekanan darah 160/100 mmHg. Sesuai dengan teori Novianti (2002 dalam 

Reny, 2014) bahwa orang yang terkena penyakit Hipertensi memiliki tanda dan gejala 

nyeri pada bagian tengkuk, sakit kepala, pusing, dan keluar darah dari hidung secara 

tiba-tiba. Selain itu juga nyeri yang timbul pada lansia harus di perhatikan agar tidak 

terjadi komplikasi sesuai teori Syaiddatul (2017) Penanganan nyeri kepala hipertensi 

pada lansia merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian karena penanganan 

nyeri jika benar dan tepat nyeri kepala hipertensi pada lansia dapat terkontrol, 

terhindar dari komplikasi yang serius dan juga dapat bermanfaat membantu pada 

lansia dalam mempelajari proses terjadinya nyeri kepala hipertensi.   

Adapun perencanaan tindakan yang telah di prioritaskan bersama keluarga 

tindakan yang diperlukan untuk penanganan nyeri pada daerah tengkuk berupa 

memberitahu keluarga untuk menjaga jenis makanannya, untuk tidak terlalu stress 

dan menganjurkan klien untuk mengompres hangat pada daerah tengkuk untuk 

mengurangi nyeri karena air hangat berdampak pada pembuluh darah yang dimana 
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hangatnya air membuat sirkulasi darah menjadi lancar, sesuai dengan teori Rasyidah 

(2011) tujuan dari dilakukan kompres hangat yaitu memperlancar sirkulasi darah, 

mengurangi rasa sakit, memberi rasa hangat, nyaman, dan tenang pada klien, 

memperlancar pengeluaran eksudat, merangsang peristaltik usus, dan merelaksasi 

otot yang tegang dan meningkatkan kontraktilitas.  

Setelah dilakukan implementasi, didapatkan data evaluasi pada hari terakhir 

yaitu klien 1 mengatakan nyeri pada tengkuknya telah berkurang dan tidak sakit lagi 

pada malam hari sedangkan pada klien 2 mengatakan nyeri yang di rasakan masih ada 

namun tidak separah sebelumnya. Penulis berasumsi setelah dilakukan tindakan 

keperawatan didapatkan menurunan skala nyeri pada kedua klien hal ini terkait pada 

pemberian kompres hangat yang diberikan keluarga serta tingkat pengetahuan 

keluarga akan perawatan pada klien yang sakit. 

4.2.2 Kurangnya Pengetahuan 

Kurang pengetahuan dipicu oleh tingkat pendidikan klien sesuai dengan teori 

Notoatmodjo (2010) salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi adalah 

masalah pengetahuan dan sikap, terutama pengetahuan dan sikap keluarga dalam 

mengendalikan terjadi hipertensi itu sendiri. Semakin tinggi/besar pengetahuan dan 

sikap keluarga maka akan semakin berpengaruh terhadap upaya pengendalian 

hipertensi, sebagaimana yang ditemukan penulis dari hasil pengkajian kedua keluarga 
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klien sering sekali bertanya tentang bagaimana mestinya perawatan pasien hipertensi 

di rumah. 

Intervensi yang penulis ambil dalam masalah ini terkait pemberian pendididkan 

kesehatan tentang penyakit hipertensi dan cara menangani di rumah. Setelah di 

lakukan implementasi selama 6 hari dan di dapatkan data evalusi kedua keluarga 

klien mengajakan sudah memahami cara menangani kedua klien dan dapat 

mendemostrasikan beberapa cara mengompres hangat dan durasinya.  

Penulis berasumsi tingkat pengetahuan keluarga dapat mempengaruhi sikap dan 

persepsi dalam merawat anggota keluarga yang sakit sesuai dengan teori oleh 

Novianti (2002 dalam Reny, 2014) tujuan pendidikan kesehatan yaitu untuk 

meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit hipertensi dan pengelolaannya 

sehingga pasien dapat mempertahankan hidupnya dan mencegah komplikasi lebih 

lanjut dan j;uga dikuatkan menurut teori Friedman (1999) perilaku perawatan 

hipertensi berhubungan dengan keluarga terhadap hipertensi, dimana keluarga dapat 

menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan program perawatan, 

karena keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung bagi anggota yang menderita 

hipertensi yang menuntut pengorbanan ekonomi, social, psikologis yang lebih besar 

dari keluarga. Untuk menciptakan suatu kondisi yang sehat dan terkontrol, maka 

keluarga diharapkan mempunyai pengetahuan dan sikap tentang penyakit hipertensi 

agar tercipta suatu perilaku perawatan yang tepat pada penderita hipertensi, dalam hal 

pencegahan, penatalaksanaan yang benar, cepat pada penderita hipertensi. Perilaku 
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perawatan pada penderita perlu dilakukan dengan tujuan terciptanya status kesehatan 

yang lebih baik, penderita hipertensi yang muncul dan disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan keluarga.  

Penulis berasumsi kedua keluarga cepat dan dapat menyikapi gejala yang 

mungkin timbul secara tiba-tiba. Pengetahuan tentang hipertensi merupakan sarana 

yang dapat membantu keluarga klien menjalankan penanganan hipertensi di rumah 

karena semakin banyak dan semakin baik keluarga mengerti tentang penyakit 

hipertensi dan komplikasinya semakin mengerti harus mengubah pola makan dan 

kebiasaan buruk keluarga.  

4.2.3 Gangguan Pola Tidur 

Berdasarkan hasil pengkajian klien 2 didapatkan data klien sulit tidur 

dikarenakan rasa nyeri yang di timbulkan dan kebisingan yang mana pada lansia 

terjadi perubahan fisik, psikososial dan spiritual. Menurut teori Dawson & Lack 

(2000) tidur yang tidak adekuat dan kualitas tidur buruk dapat mengakibatkan 

gangguan keseimbangan fisiologi dan psikologi. Dampak fisiologi meliputi 

penurunan aktivitas sehari-hari, rasa letih, lemah, koordinasi neuromuscular buruk, 

proses penyembuhan lambat, daya tahan tubuh menurun, dan ketidakstabilan tanda 

vital dan juga menurut teori Roy (1999) dampak psikologi meliputi depresi, cemas, 

tidak konsentrasi, koping tidak efektif. Perawat bertanggung jawab untuk 

memfasilitasi dan meningkatkan kualitas tidur mereka selama perawatan dengan 
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memberikan rasa nyaman dan mengeliminasi faktor-faktor gangguan tidur, dan 

dengan diperkuat lagi menurut teori Nugroho (2005) perubahan tersebut akan 

memberikan pengaruh pada aspek kehidupan termasuk kesehatan. Oleh karena itu 

aktivitas tidur bagi usia lanjut perlu ditingkatakan agar dapat hidup secara produktif 

sesuai kemampuannya sehingga dapat berperan aktif didalam pembangunan. 

Dari hasil yang penulis rencanakan untuk klien 2 terkait gangguan pola tidur 

adalah anjurkan klien untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, anjurkan klien 

untuk mempertahankan aktivitas sebelum tidur, anjurkan untuk meminum obat nyeri 

secara teratur. Setelah dilakukan implementasi selama 6 hari, hasil dari evaluasi hari 

keenam didapatkan kebutuhan tidur klien meningkat dari awal pengkajian 3 jam 

menjadi 8 jam. Penulis berasumsi klien cepat mengambil keputusan dalam 

menangani masalah pola tidur yang mana mengakibatkan klien dapat tidur dengan 

tenang kembali, sedangkan klien 1 tidak memiliki masalah gangguan tidur karena 

keluarga klien 1 mampu merawat keluarganya yang sakit. 

4.2.4 Resiko Jatuh 

Masalah resiko jatuh terjadi pada klien 2 dimana terjadi menurunan kekuatan 

otot akibat penyakit stroke pada 2 tahun yang lalu, walaupun klien telah menjalankan 

terapi selama 1 tahun namun klien masih merasakan keluhan kram pada ekstremitas 

bagian kiri sesuai dengan penelitian pada jurnal Stefani (2015) dimana elemen faktor 

eksternal yang secara langsung mempengaruhi risiko jatuh yaitu elemen yang terkait 
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dengan terpeleset, tersandung, terjatuh karena kehilangan kese-imbangan. Sedangkan 

yang secara tidak langsung mempengaruhi risiko jatuh, elemen yang terkait 

penglihatan serta perlengkapan keselamatan dan dengan diperkuat lagi denan reori 

menurut Masykuri, (2014) mengenai stroke yang akan mengakibatkan dampak yang 

fatal bagi tubuh  seseorang diantaranya  seperti  penurunan  aktifitas atau  gangguan 

mobilisasi. Sumbatan pada darah akan mengakibatkan penurunan suplai oksigen dan 

nutrisi sehingga mengakibatkan gangguan pada sistem saraf pusat.   

Dari hasil yang penulis rencanakan untuk klien 2 terkait resiko jatuh adalah 

menganjurkan klien untuk berpegangan jika klien tidak kuat, menganjurkan klien 

menggunakan tongkat jika perlu, dan menganjurkan klien unuk menghindari lantai 

yang basah/licin. Setelah dilakukan implementasi selama 6 hari, hasil evaluasi hari 

keenam klien 2 mengatakan tidak terjadi jatuh, sedangkan klien 1 tidak memiliki 

masalah resiko jatuh. 

4.2.5 Potensial Terjadinya Peningkatan Kesehatan 

Dari data pengkajian di temukan masalah peningkatan pemeliharaan kesehatan 

yang mana di temukan pada klien 1 yang memiliki kebiasaan kurang sehat dalam 

kesehariannya yaitu jarang mencuci tangan sebelum makan. Dimana kita ketahui 

bahwa mencuci tangan sangat penting agar tidak masuknya kuman ke dalam tubuh 

sesuai dengan teori Kamaruddin (2009) tangan merupakan bagian tubuh yang lembab 

yang paling sering berkontak dengan kuman yang menyebabkan penyakit dan 
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menyebarnya dan juga dikuatkan dengan teori Hidayat (2005) mencuci tangan adalah 

teknik yang sangat mendasar dalam mencegah dan mengendalikan infeksi, dengan 

mencuci tangan dapat menghilangkan sebagian besar mikroorganisme yang ada di 

kulit.  

Intervensi penulis untuk keluarga klien 1  yaitu menjelaskan kepada keluarga 

pentingnya mencuci tangan sebelum makan dan menganjurkan kepada keluarga untuk 

selalu mencuci tangan sebelum makan. Setelah dilakukan tindakan selama 6 hari dan 

hasil evaluasi peningkatan pemeliharaan kesehatan telah teratasi dengan menanyakan 

dan melihat klien dan keluarga mencuci tangan. Penulis berasumsi bahwa dalam 

mencuci tangan di perlukan kesadaran dari diri sendiri akan kesehatannya baik untuk 

dirinya atau anggota keluarganya, sesuai teori dalam perilaku hidup bersih dan sehat 

bahwa semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota 

keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat 

berperan aktif dalam kegiatan–kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan–

kegiatan kesehatan di masyarakat (Depkes RI, 2007). 

4.2.6 Kerusakan Penatalaksanaan Pemeliharaan Rumah 

Dari data pengkajian di temukan bahwa denah rumah dari klien 2 tidak 

memiliki ventilasi yang cukup dan jarangnya pintu rumah dibuka yang mana dalam 

kriteria rumah sehat rumah klien 2 memiliki beberapa ketidaksesuaian didalamnya 

yaitu seperti memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni 



102 

 

 

 

rumah meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan tinja, limbah rumah tangga, bebas 

vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, dan cukup sinar 

matahari pagi (Depkes RI, 2007). Didukung juga dengan teori oleh Kusnoputranto 

dan Suzanna (2000) kurangnya cahaya yang masuk dalam rumah akan menyebabkan 

berkembangnya beberapa bakteri, karena dalam hal ini pencahayaan yang kurang 

akan menjadi media yang sangat baik untuk berkembang biaknya bakteri-bakteri 

tersebut khususnya bakteri patogen. Serta akan menimbulkan beberapa masalah 

kesehatan atau penyakit. 

Adapun intervensi untuk pemeliharaan rumah untuk klien 2 adalah kaji tingkat 

pengetahuan keluarga tentang pentingnya pencahayaan di rumah, menjelaskan kepada 

keluarga pentingnya pencahayaan di rumah, dan anjurkan kepada keluarga untuk 

selalu membuka jendela rumah dan pintu. Setelah dilakukan implementasi selama 6 

hari dan didapatkan  data hasil evaluasi pintu rumah klien terbuka pada pagi dan 

siang hari dan jendela kamar klien terlihat terbuka pada saat melakukan kunjungan 

rumah. 

Penulis berasumsi bahwa pentingnya klien 2 mempertahankan pencahayan di 

dalam rumah agar tidak terjadinya perkembangan bakteri yang akan memperparah 

penyakit dan menimbulkan penyakit baru bagi klien 2.  



 

103 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil studi kasus penerapan asuhan keperawatan keluarga pada 

lansia pada klien 1 dan klien 2 dengan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda 

Samarinda, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Hasil pengkajian yang didapatkan dari kedua lansia dengan hipertensi 

menunjukkan adanya tanda dan gejala yang sama. Ada beberapa keluhan yang 

pada klien 1 yang juga terjadi pada klien 2. Tanda gejala yang muncul dan 

dirasakan oleh kedua klien yaitu nyeri pada tengkuk menjalar ke leher dan 

sakit kepala. Ada beberapa yang didapatkan dari pengkajian yang berbada 

yaitu klien 1 mengatakan jarang mencuci langan karena lupa dan klien 2 

mengatakan hanya memiliki ventilasi ruangan jendela satu dikamar dan pintu 

rumah jarang di buka. Namun ada juga tanda gejala yang muncul pada klien 2 

yakni kurang tidur karena nyeri dan kram pada kaki.  

5.1.2 Diagnosa keperawatan yang muncul pada klien 1 dan klien 2 sesuai dengan 

patofisiologis penyakit hipertensi dan juga ada diagnose keperawatan keluarga 

yang muncul. Namun tidak semua diagnose yang di kemukakan para ahli 

ditemukan pada klien. Pada klien 1 peneliti menemukan tiga diagnosa 

keperawatan yang dapat diangkat, sedangkan pada klien 2 terdapat lima 

diagnose keperawatan yang muncul. Diagnose yang sama antara klien 1 dan 

klien 2 adalah nyeri akut dan kurangnya pengetahuan. Pada klien 1 terdapat
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satu diagnose keperawatan tambahan yakni potensial terjadinya peningkatan 

kesehatan. Pada klien 2 terdapat tiga diagnose keperawatan tambahan yakni 

gangguan pola tidur, resiko jatuh, dan kerusakan penatalaksanaan 

pemeliharaan rumah.  

5.1.3 Perencanaan yang digunakan dalam kasus pada kedua klien disesuaikan 

dengan masalah keperawatan yang ditegakkan berdasarkan kriteria hasil tanda 

dan gejala dan kondisi klien saat dilakukan masa perawatan. 

5.1.4 Pelaksanaan keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan yang telah 

peneliti susun. Implementasi yang dilakukan pada klien 1 dan klien 2 sesuai 

dengan rencana tindakan yang telah peneliti susun berdasarkan teori yang ada 

dan menyesuaikan dengan kebutuhan klien dengan hipertensi. 

5.1.5 Hasil evaluasi akhir yang peneliti lakukan pada klien 1 berdasarkan kriteria 

hasil yang peneliti susun untuk tiga diagnose keperawatan dan ketiga diagnose 

tersebut dapat teratasi . Diagnosa yang teratasi pada klien 1 yaitu masalah 

nyeri akut, kurangnya pengetahuan, dan peningkatan pemeliharaan kesehatan. 

Sedangkan evaluasi akhir yang peneliti lakukan pada klien 2 berdasarkan 

kriteria hasil yang peneliti susun untuk empat diagnose keperawatan terdapat 

1 diagnosa yang teratasi sebagian, dan 3 diagnosa teratasi dan 1 diagnosa 

risiko tidak terjadi. Diagnosa yang hanya teratasi sebagian pada klien 2 adalah 

masalah nyeri akut. Masalah yang teratasi ialah kurangnya pengetahuan, 

gangguan pola tidur dan kerusakan penatalaksanaan pemeliharaan rumah, dan 

masalah yang tidak terjadi yakni risiko jatuh. 
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5.2 Saran  

Untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan keluarga pada lansia dengan 

Hipertensi diperlukan adanya suatu perubahan dan perbaikan diantaranya: 

5.2.1 Bagi Peneliti  

Hasil studi kasus yang dilakukan diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi 

bahan pembanding pada peneliti selanjutnya dalam melakukan studi kasus asuhan 

keperawatan keluarg pada lansia dengan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas 

Juanda Samarinda.  

5.2.2 Bagi Tempat Penelitian 

Hasil studi kasus yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

sebagai bukti yang nyata mengenai penerapan asuhan keperawatan keluarga pada 

lansia dengan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda. 

5.2.3 Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

Dalam perkembangan ilmu keperawatan diharapkan dapat menambah keluasan 

ilmu keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan keluarga pada lansia dengan 

hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda. 
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