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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Sehat menurut World Health Organisation/ WHO adalah keadaan 

yang sempurna dari fisik, mental, sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau 

kelemahan. Menurut Goldenberg (2000) sebagai seorang ahli terapi keluarga, 

menekankan bahwa keluarga yang berfungsi dengan baik mendorong 

individu yang ada di dalam keluarga untuk meraih potensi dirinya. Keluarga 

yang sehat memberikan kebebasan yang dibutuhkan anggota keluarga untuk 

mengeksplorasi  dan menjadikan jati diri, sementara pada saat yang sama 

memberikan perlindungan dan keamanan yang mereka butuhkan untuk 

meraih potensi dirinya (Friedman, 2010). 

Setyowati dan Murwani (2008) menjelaskan bahwa peran keluarga 

sangat penting dalam pencegahan dan penyembuhan terhadap anggota 

keluarga yang sakit sehingga setiap anggota keluarga perlu mampu mengenal 

masalah kesehatan yang ada di keluarganya, keluarga harus mampu 

memutuskan tindakan yang tepat saat anggota keluarga sakit, keluarga 

mampu merawat anggota keluarga yang sakit, keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. 

Keluarga mempunyai peranan penting dan membantu anggota 

keluarganya untuk hidup dalam kehidupan yang lebih sehat. Dengan 

mempercayai kemampuan keluarga untuk menyediakan perawatan kesehatan 

diri dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka yang terbaik, perawat 
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kesehatan harus tetap memberikan dukungan positif dan berupaya menjadi 

narasumber dan fasilitator sebaik mumgkin bagi keluarga. Survey Gallop dan 

Gallop pada tahun 1985 memastikan bahwa saat berhubungan denga masalah 

kesehatan, kebanyakan individu mendapatkan bantuan lebih banyak dari 

keluarga mereka daripada sumber lainnya, bahkan dokter yang menangani 

mereka sekalipun (Setyowati & Murwani, 2008). 

Anggota keluarga yang mempunyai riwayat penyakit yang sering 

kambuh seperti hipertensi harus memperoleh perhatian yang lebih, dalam hal 

ini keluarga harus bisa memberi perawatan pada anggota keluarga yaitu 

dengan mengatur suasana rumah menjadi tenang, menjaga agar tidak stress 

dan banyak pikiran. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah 

persisten dimana tekanan sistoliknya diatas 140 mmHg dan tekanan 

diastoliknya diatas 90 mmHg (Mansjoer, 2000). Menurut World Health 

Organisation/ WHO, penyakit hipertensi merupakan peningkatan tekanan 

sistolik lebih besar atau sama dengan 160 mmHg dan atau tekanan diastolic 

sama atau lebih besar 95 mmHg (Carpenito, 2000). 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan masalah yang 

ditemukan pada masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang 

termasuk Indonesia. Pada negara – negara yang sedang berkembang, 

kematian yang terjadi selama 20 tahun terakhir disebabkan oleh gangguan 

peredarah darah yang meningkat dari 10% menjadi 25% dan keadaan ini 

cenderung akan meningkat dua kali lipat pada beberapa dasawarsa yang akan 

datang bila tidak dilakukan penanggulangan dengan baik (Mansjoer, 2000). 
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Secara epidemologis 30% penduduk di dunia peka terhadap 

keracunan garam dapur dan menyebabkan hipertensi. Pada golongan 

penduduk dengan obesitas resikonya naik menjadi 50%. Hipertensi memang 

bukan penyakit pembunuh sejati, tetapi ia digolongkan sebagai The Sillent 

Killer (pembunuh diam–diam). Penyakit ini gejalanya tidak nyata dan harus 

diwaspadai serta perlu diobati sedini mungkin karena hipertensi yang kronis 

dan diabaikansecara tiba–tiba membawa malapetaka seperti serangan jantung 

dan stroke. Hal ini juga bisa menyebabkan lemah jantung, penyakit jantung 

koroner, dan gangguan ginjal (Udjianti, 2006) 

Data statistik dari Nasional Heart Fundation di Australia 

memperlihatkan bahwa sekitar 1.200.000 orang Australia (15% penduduk 

dewasa di Australia) menderita tekanan darah tinggi kira–kira 40%. Dari 

semua kematian di Australia disebabkan oleh peredaran gangguan darah. 

Angka serupa juga nampak di negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, 

Selandia Baaru, dan Eropa Barat (Mutaqqin, 2009).  

Hipertensi didaerah maju merupakan masalah kesehatan yang 

memerlukan penanggulangan yang baik oleh karena itu mortalitas (angka 

kematian) dan mortalitas (angka kesakitan) yang sangat tinggi. Di Amerika 

Serikat 15 ras kulit pada usia 18 – 45 tahun dan 25%-30% ras kulit hitam 

adalah penderita hipertensi (Mansjoer, 2000). 

Menurut hasil statistik dasar Epidemiologi Hipertensi pada tahun 

1993, di Indonesia menyatakan bahwa insiden dari populasi dewasa tua 

menderita hipertensi sebesar 20% frekuensi yang terdiagnosis, sebanyak 15 % 
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tidak terdiagnosis ,kepatuhan pengobatan sebanyak 50% kepatuhan tidak 

sempurna, yang terkontrol sebanyak 45% dan insiden menurut jenis ada 

hipertensi Essensial sebanyak 93-95%, hipertensi Renal sebanyak 3% dan 

hipertensi Endokrin 2% (Mansjoer, 2000). 

Berdasarkan laporan kesehatan dinas Profinsi Jawa Tengah, kasus 

tertinggi hipertensi adalah kota semarang yaitu sebesar 67.101 kasus 

(19,56%) dibanding dengan jumlah keseluruhan hipertensi di kabupaten atau 

kota lain di Jawa Tengah. Apabila dilihat berdasarkan jumlah kasus 

keseluruhan dikota semarang terdapat proporsi yang lebih besar yaitu 

53,69%. Sedangkan kasustertinggi ke dua adalah kabupaten Klaten yaitu 

sebesar 36.002 kasus (10,49%) dan apabila dibanding dengan jumlah 

keseluruhan dikabupaten Banyumas adalah sebesar 57,01%. Kasus ini paling 

sedikit dijumpai dikabupaten Tegal yaitu 516 kasus (0,15%). Sementara di 

daerah Sukoharjo sendiri jumlah penderita hipertensi sekitar 27,8%. Rata–rata 

ksus hipertensi di Jawa Tengah adalah 9.800,54 kasus (Sustrani, 2006) 

Berdasarkan keterangan diatas menunjukan bahwa perlunya 

pencegahan dan penangan yang tepat terhadap hipertensi karena dapat 

menimbulkan berbagai komplikasi,akibat tekanan darah yang tinggi serta 

merupakan penyebab utama kematian.  

Peran perawat sebagai salah satu profesi dalam bidang kesehatan 

dituntut agar tanggap dengan semua masalah kesehatan masyarakat yang 

semakin komplek. Di sini perawat membantu keluarga sebagai unit terkecil 
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dari masyarakat dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah kesehatan 

keluarga menuju terwujutnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 

Berdasarkan banyaknya masyarakat desa Gatak, Sukoharjo  yang 

terkena Hipertensi maka penulis mengambil permasalahan, “Asuhan 

Keperawatan keluarga pada Tn.S dengan masalah utama gangguan sitem 

kardiovaskuler : hipertensi pada Ny.N di wilayah kerja puskesmas Gatak 

Sukoharjo”. 

Dengan Asuhan Keperawatan yang menyangkut aspek biologis, 

psikologis, sosiologis, kultural, dan spiritual yang komprehensif, diharapkan 

menurunkan frekuensi kekambuhan penyakit hipertensi turun, guna 

meningkatkan mutu kesehatan keluarga dan derajat kesehatan masyarakat. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari data diatas dan mengingat permasalahan dalam asuhan 

keperawatan keluarga pada Tn.S dengan masalah utama Hipertensi pada 

Ny.N, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan judul 

“Asuhan Keperawatan keluarga pada Tn.S dengan masalah utama gangguan 

sitem kardiovaskuler : hipertensi pada Ny.N di wilayah kerja puskesmas 

Gatak Sukoharjo”. 
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C.  TUJUAN PENULISAN 

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah dengan judul 

“Asuhan Keperawatan keluarga pada Tn.S dengan masalah utama gangguan 

sistem kardiovaskuler : hipertensi pada Ny.N di wilayah kerja puskesmas 

Gatak Sukoharjo” adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum penulisan karya tulis ilmiah yaitu memberikan 

asuhan keperawatan keluarga pada Tn.S dengan  masalah  utama 

Hipertensi pada Ny.N di wilayah kerja puskesmas Gatak Sukoharjo”. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus penulisan karya tulis ilmiah yaitu : 

a. Melaksanakan pengkajian pada keluarga Tn.S dengan Hipertensi di 

rumah keluarga Tn.S Didesa Ngemplak Rt 01/ Rw 01, Mayang, Gatak, 

Sukoharjo. 

b. Merumuskan diagnosa keperawatan keluarga pada Tn.S dengan 

Hipertensi di rumah keluarga Tn.S Didesa Ngemplak Rt 01/ Rw 01, 

Mayang, Gatak, Sukoharjo. 

c. Menyusun rencana keperawatan keluarga pada Tn.S dengan Hipertensi 

di rumah keluarga Tn.S Didesa Ngemplak Rt 01/ Rw 01, Mayang, 

Gatak, Sukoharjo. 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan keluarga pada Tn.S dengan 

Hipertensi di rumah keluarga Tn.S Didesa Ngemplak Rt 01/ Rw 01, 

Mayang, Gatak, Sukoharjo. 
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e. Melakukan evaluasi keperawatan keluarga pada Tn.S dengan Hipertensi 

di rumah keluarga Tn.S Didesa Ngemplak Rt 01/ Rw 01, Mayang, 

Gatak, Sukoharjo. 

 

D. MANFAAT PENULISAN 

Adapun manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah : 

1.  Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam 

penatalaksanaan pada pasien dengan gangguan sistem 

kardiovaskuler : Hipertensi 

2. Bagi Pasien dan Keluarga 

Untuk memberikan asuhan keperawatan agar keluarga dan pasien 

mengetahui cara perawatan penyakit Hipertensi 

3. Bagi Institusi Pelayanan 

Diperoleh bahan masukan bagi puskesmas untuk menambah 

pengetahuan tenaga kesehatan dalam penatalaksanaan pada pasien 

dengan gangguan sistem kardiovaskuler : Hipertensi sehingga dapat 

diberikan tindak lanjut dan peningkatan mutu perawatan pasien. 

4. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan masukkan dalam peningkatan mutu pendidikan 

terutama dalam bidang dokumentasi keperawatan keluarga. Dan 

sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan tentang kualitas 

dokumentasi asuhan keperawatan keluarga. 


