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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. S  DENGAN GANGGUAN 
SISTEM KARDIOVASKULER : HIPERTENSI  

DI RUANG BOUGENVILLE RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI 
(Aji Wijaya Pamungkas, J200090047, 2012, 51 halaman) 

 
ABSTRAK 

 
Latar Belakang: Di Indonesia sampai saat ini belum terdapat penyelidikan yang 
bersifat nasional multisenter, yang dapat menggambarkan prevensi hipertensi 
secara tepat. Menurut Boedie Darmojo dalam tulisannya yang dikumpulkan dari 
berbagai penelitian melaporkan bahwa 1,8 – 28,6 % penduduk Jawa Tengah yang 
berusia diatas 20 tahun adalah penderita hipertensi. 
Tujuan: Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan Hipertensi 
meliputi pengkajian (analisa), membuat diagnosa keperawatan, intervensi, 
implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Hasil: Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan Hipertensi 
selama 3x24 jam didapatkan hasil tidak ada tanda-tanda nyeri kepala, dapat 
melakukan aktivitas secara mandiri dan meningkatnya pengetahuan pasien tentang 
perawatan tekanan darah tinggi. 
Kesimpulan: Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 
terapeutik akan membantu dalam intervensi, implementasi yang akan diberikan. 
Klien sangat nyaman dengan tindakan relaksasi yang diajarkan tim kesehatan 
karena dapat mengurangi nyeri kepala klien. 

 
Kata kunci : pusing,gangguan aktivitas, kurang pengetahuan 
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NURSING CARE ON MRS. S WITH DISTURBANCE OF  
CARDIO VASCULAR SYSTEM: HYPERTENSION  

IN ROOM BOUGENVILLE  RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI 
(Aji Wijaya Pamungkas, J200090047, 2012, 51 pages) 

 
ABSTRACT 

 
Latar Belakang:  In Indonesia now, there is no investigation which is multicenter 
national characterized, which can describe hypertension accurately. According to 
Boedie Darmojo in his written collected from some of researches reported that 1,8 
– 28,6% central java people upper 20 year is hypertension sufferer. 
Purpose: knowing the nursing care on patient with hypertension includes 
investigation, data analysis, arranges nursing diagnose, intervention, 
implementation, and nursing evaluation. 
Result: after doing nursing care on patient with hypertension for 3x24 hours, get 
result that there is no head pain signs, can do activities autonomously and the 
increase of patient’s knowledge about nursing on hypertension.   
Conclusion:  the cooperation between medical team and patient/family is much 
needed for the success of nursing care toward patient; therapeutic communication 
will help in intervention, implementation, which will be given. Client is much 
comfortable with the relaxation action which taught by medical team because can 
reduce patient’s head pain. 
 
Key words: head pain, activity disturbance, lack of knowledge  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Dewasa ini, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran telah banyak 

mengalami perkembangan, penyakit-penyakit yang selama ini tidak 

terdiagnosis dan terobati sekarang sudah bisa teratasi. Seperti halnya pada 

penyakit hipertensi yang kebanyakan penderitanya tidak mengalami keluhan 

yang begitu terasa, seorang yang mengalami hipertensi sendiri juga tidak 

memperhatikan keluhannya tersebut, keluhan hipertensi biasanya hanya 

pusing. Tetapi sekarang dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi 

penyakit hipertensi bisa terdeteksi secara dini. 

       Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan abnormal 

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

suatu periode. Hal ini terjadi bila arteriole-arteriole konstriksi. Kontriksi 

arteriole membuat darah sulit mengalir dan meningkatkan tekanan melawan 

dinding arteri (Udjianti WJ, 2011). 

       Hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih dari 

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

menyebabkan perubahan pada pembuluh darah yang dapat mengakibatkan 

semakin tingginya tekanan darah (Muttaqin A, 2009). 

        Diperkirakan sekitar 80 % kenaikan kasus hipertensi di negara 

berkembang tahun 2025, dari sejumlah 639 juta kasus di tahun 2000, di 

perkirakan menjadi 1,15 milyar kasus di tahun 2025. Prediksi ini didasarkan 



pada angka penderita hipertensi saat ini dan pertambahan penduduk saat ini. 

Angka-angka prevalensi hipertensi di Indonesia telah banyak dikumpulkan 

dan menunjukkan, di daerah pedesaan masih banyak penderita yang belum 

terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Baik dari segi case-finding maupun 

penatalaksanaan pengobatannya jangkauan masih sangat terbatas dan sebagian 

besar penderita hipertensi tidak mempunyai keluhan.  

       Prevalensi terbanyak berkisar antara 6 sampai dengan 15% tetapi angka-

angka ekstrim rendah seperti di Ungaran, Jawa Tengah 1,8%; Lembah Balim 

Pegunungan Jaya Wijaya, Irian Jaya 0,6%; dan Talang Sumatera Barat 17,8%. 

Nyata di sini, dua angka yang dilaporkan oleh kelompok yang sama pada 2 

daerah pedesaan di Sumatera Barat menunjukkan angka yang tinggi. Oleh 

sebab itu perlu diteliti lebih lanjut, demikian juga angka yang relatif sangat 

rendah. Survai penyakit jantung pada usia lanjut yang dilaksanakan Boedhi 

Darmojo, menemukan prevalensi hipertensi’ tanpa atau dengan tanda penyakit 

jantung hipertensi sebesar 33,3% (81 orang dari 243 orang tua 50 tahun ke 

atas). 

 

B. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mahasiswa mampu mendiskripsikan dan melaporkan asuhan keperawatan 

pada Ny. S dengan hipertensi di RSUD Pandan Arang Boyolali dengan 

pendekatan proses keperawatan dari tahap pengkajian, diagnosa, 

perencanaan, implementasi dan evaluasi. 



2. Tujuan khusus 

Adapun tujuan khususnya, dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

klien dengan hipertensi terutama dalam hal : 

a. Memaparkan  hasil  pengkajian  pada  Ny.  S  dengan  hipertensi. 

b. Memaparkan diagnosa keperawatan pada Ny. S dengan hipertensi. 

c. Mengidentifikasi rencana tindakan keperawatan pada Ny. S dengan 

hipertensi. 

d. Mendiskripsikan  tindakan  dari  asuhan  keperawatan  pada  Ny.  S 

dengan hipertensi. 

e. Mendiskripsikan evaluasi tindakan dari asuhan keperawatan yang 

dilakukan   pada   Ny. S dengan hipertensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian 

       Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan abnormal 

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

suatu periode. Hal ini terjadi bila arteriole-arteriole konstriksi. Kontriksi 

arteriole membuat darah sulit mengalir dan meningkatkan tekanan melawan 

dinding arteri (Udjianti WJ, 2011). 

       Hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih dari 

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

menyebabkan perubahan pada pembuluh darah yang dapat mengakibatkan 

semakin tingginya tekanan darah (Muttaqin A, 2009). 

       Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik dengan 

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

peningkatan tekanan darah yang hanya sekali. Tekanan darah harus diukur 

dalam posisi duduk dan berbaring (Baradero M, dkk, 2008). 

       Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hipertensi 

adalah peningkatan tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus 

menerus lebih dari satu periode. Hal ini terjadi bila arteriole-arteriole 

konstriksi. Kontriksi arteriole membuat darah sulit mengalir dan 

meningkatkan tekanan melawan dinding arteri. Peningkatan tekanan darah 

sistolik ≥140 mmHg dan diastolik ≥90 mmHg. 

 
 



B. Etiologi 

       Sekitar 90% hipertensi dengan penyebab yang belum diketahui pasti 

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

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

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

Sebagai faktor predisposisi dari hipertensi esensial adalah penuaan, riwayat 

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

hidup yang menuntut sering duduk dan tidak bergerak, stress, merokok 

(Kowalak JP, Welsh W, Mayer B, 2011). 

 

C. Patofisiologi 

       Tekanan darah arteri merupakan produk total resistensi perifer dan curah 

jantung. Curah jantung meningkat karena keadaan yang meningkatkan 

frekuensi jantung, volume sekuncup atau keduanya. Resistensi perifer 

meningkat karena faktor-faktor yang meningkatkan viskositas darah atau yang 

menurunkan ukuran lumen pembuluh darah, khususnya pembuluh darah 

arteriol. Beberapa teori membantu menjelaskan terjadinya hipertensi. Teori-

teori tersebut meliputi : 

1. Perubahan pada bantalan pembuluh darah arteriolar yang 

menyebabkan peningkatan resistensi perifer. 

2. Peningkatan tonus pada sistem saraf simpatik yang abnormal dan 

berasal dari dalam pusat system vasomotor, peningkatan tonus ini 

menyebabkan peningkatan resistensi vaskuler perifer. 



3. Penambahan volume darah yang terjadi karena disfungsi renal atau 

hormonal. 

4. Peningkatan penebalan dinding arteriol akibat faktor genetic yang 

menyebabkan peningkatan resistensi vaskuler perifer. 

5. Pelepasan renin yang abnormal sehingga terbentuk angiotensin II yang 

menimbulkan konstriksi arteriol dan meningkatkan volume darah. 

 

D. Manifestasi Klinis 

       Tanda dan gejala pada pasien yang menderita hipertensi yaitu umumnya 

tidak dirasakan oleh seseorang, seringkali pasien menganggap bila tidak ada 

keluhan, berarti TD tidak tinggi. Hal tersebut harus diwaspadai karena gejala 

hipertensi mulai dari tanpa keluhan/gejala sama sekali baik yang dirasakan 

oleh pasien maupun yang tampak oleh orang lain (dokter) sampai gejala yang 

demikian berat. Misalnya TD sangat tinggi (ekstrimnya, TD dapat mencapai 

240/130mmHg tetapi tanpa keluhan). Sebaliknya ada individu yang TD 

sistoliknya baru mencapai 140mmHg atau diastoliknya mencapai 90mmHg 

sudah merasakan keluhan misalnya pusing/berputar/melayang dan sebagainya 

yang mengganggu aktivitas pasien sehari-hari. Jadi perlu ditekankan pada 

pasien dan masyarakat bahwa hipertensi jangan dilihat dan dirasakan dari 

gejalanya, tetapi lakukan pemeriksaan TD secara berkala walaupun belum 

pernah mengalami TD tinggi. 

 

 



E. Klasifikasi 

       Kriteria klasifikasi hipertensi yang baru saat ini tidak lagi menggunakan 

istilah hipertensi ringan, sedang, dan berat (WHO tahun 1991-1999), karena 

baik hipertensi ringan, sedang, dan berat memiliki risiko yang sama besarnya 

untuk terjadi komplikasi. Sekali lagi ditekankan pada pasien, keluarga pasien 

maupun dokternya untuk tidak menganggap ringan tekanan darah yang tidak 

terlalu tinggi. Lebih awal Joint National Committee on Prevention, Detection, 

Evaluation, and Treatment on High Blood Pressure 6 (JNC 6) membagi 

kriteria hipertensi berdasarkan tiga derajat, tetapi dengan banyaknya 

komplikasi yang timbul, batasan kriteria tersebut dipersempit (Aziza L, 2007). 

Kategori TD (mmHg)
Optimal < 120/80
Normal 120-129/80-84
Borderline 130-139/85-89
Hipertensi ≥ 140/90
Stadium 1 140-159/90-99
Stadium 2 160-179/100-109
Stadium 3 ≥ 180/110  

 

F. Komplikasi 

       Komplikasi hipertensi diantaranya adalah hypertension heart disease 

(HHD), CVD, gagal ginjal, CHF, retinopati hipertensi (gangguan pembuluh 

darah mata, dapat menyebabkan kebutaan), kerusakan organ akan terjadi 

setelah 10-15 tahun. 

1. Stroke 



       Peningkatan tekanan darah 20/10 mmHg meningkatkan risiko 

CVD sebanya dua kali. CVD yang dimaksud adalah penyakit jantung 

iskemi dan stroke. Angka kematian akibat stroke parallel dengan 

prevalensi hipertensi. Diantara individu usia pertengahan, nilai TD 

diastolik 5 mmHg lebih rendah, menurunkan risiko stroke sebanyak 

35-40% 

2. Penyakit Jantung Koroner dan Gagal Jantung 

       Keterlibatan jantung pada hipertensi bermanifestasi sebagai LVH, 

aritmia, penyakit jantung iskemi. Tahanan arteriolar koroner yang 

meningkat akibat hipertensi dapat menurunkan aliran darah ke otot 

jantung yang hipertrofi, mengakibatkan terjadinya angina. Hipertensi 

diikuti dengan penurunan suplai oksigen dan faktor risiko lain 

mempercepat proses aterogenesis sehingga semakin mengurangi 

oksigen yang sampai ke otot jantung. Pasien yang dengan riwayat 

hipertensi memiliki risiko 6 kali mengalami gagal jantung 

dibandingkan tanpa riwayat hipertensi. 

3. Penyakit Ginjal 

       Penurunan aliran darah ke ginjal karena hipertensi dapat 

menyebabkan hiperfiltrasi yang nantinya akan berkembang menjadi 

glomerulosklerosis dan selanjutnya gangguan fungsi ginjal. Setiap 

penurunan 5 mmHg TD diastolic menurunkan risiko penyakit ginjal 

stadium akhir minimal 4 kali (Aziza L, 2007). 

 



HASIL PENELITIAN 

 

       Masalah gangguan perfusi jaringan setelah dilakukan evaluasi didapatkan 

respon pasien mengatakan masih pusing tetapi hanya kadang-kadang, dan sudah 

berkurang daripada kemarin, dan pasien tampak rileks, tekanan darah : 190/ 100 

mmHg, pernafasan : 20 x/menit, nadi : 88 x/ menit, suhu : 36,8 ºC. Maka diambil 

kesimpulan masalah teratasi sebagian, sehingga intervensi dilanjutkan: anjurkan 

istirahat cukup dan anjurkan melakukan teknik relaksasi. Hal ini sejalan dengan 

tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan oleh penulis, namun belum maksimal, 

dan perlu adanya intervensi lanjutan yang sifatnya mandiri. 

       Masalah kurang pengetahuan setelah dilakukan evaluasi didapatkan respon 

pasien mengatakan tahu tentang penyakitnya dan ingin menerapkan pola hidup 

sehat demi kesehatannya di masa mendatang, dan pasien tampak lebih segar dan 

bersemangat ingin cepat sembuh. Maka diambil kesimpulan masalah teratasi, 

sehingga intervensi dipertahankan. Hal ini sejalan dengan tujuan dan kriteria hasil 

yang diharapkan oleh penulis. 

       Masalah intoleransi aktivitas setelah dilakukan evaluasi didapatkan hasil 

pasien mengatakan sudah mampu melakukan aktivitas minimal yaitu mengambil 

minuman sendiri di meja, dan pasien tampak rileks. Maka diambil kesimpulan 

masalah teratasi, sehingga intervensi dipertahankan. Hal ini sejalan dengan tujuan 

dan kriteria hasil yang diharapkan oleh penulis. 

 

 



SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

       Setelah melakukan asuhan keperawatan pada Ny. S  selama tiga hari dan 

melakukan pengkajian kembali baik secara teoritis maupun secara tinjauan 

kasus didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengkajian dilakukan dengan dua metode yaitu pola Gordon dan head to 

toe yang mendukung ditegakkannya diagnosa. 

2. Setelah dilakukan pengkajian dan analisa kasus muncul tiga diagnosa 

pada pasien. Diagnosa yang muncul sesuai dengan teori NANDA, 2011. 

Intervensi yang muncul dalam teori menurut NANDA, 2011 tidak 

sepenuhnya dijadikan intervensi oleh penulis pada pengelolaan klien 

karena situasi dan kondisi klien serta situasi dan kondisi kebijakan dari 

instansi rumah sakit. 

3. Tidak semua intevensi mampu dilakukan perawat karena keterbatasan 

waktu yang dimiliki oleh perawat untuk melakukan tindakan 

keperawatan. Namun hasil yang diperoleh oleh perawat dalam 

melakukan perawatan, sudah cukup memuaskan. Dengan kondisi pasien 

yang lebih membaik dibandingkan pada hari pertama masuk rumah sakit. 

4. Hasil yang didapatkan setelah dilakukan asuhan keperawatan selama tiga 

hari mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, yaitu dari tiga diagnosa 

dua diantaranya dapat terselesaikan, dan masalah teratasi. 

 



B. Saran 

Setelah penulis melakukan studi kasus, penulis mengalami beberapa 

hambatan dalam penulisan ini. Namun, dengan bantuan dari berbagai pihak 

penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini tepat pada waktunya. 

Demi kemajuan selanjutnya maka penulis menyarankan kepada: 

1. Pasien lebih kooperatif, selalu memperhatikan serta tidak melakukan hal-

hal yang menyimpang dari petunjuk dokter/perawat. Bila  di rumah harus 

dapat menjaga diri agar tidak terjadi komplikasi yang lebih parah. 

2. Untuk perawatan pasien dengan hipertensi, harus ada kerjasama antara 

perawat ruangan dan keluarga agar selalu memberikan informasi tentang  

perkembangan kesehatan pasien dan memberi pendidikan kesehatan pada 

keluarga yang paling sederhana dan senantiasa memotivasi pasien dan 

keluarga untuk selalu menjaga pola makan dan kesehatan pasien. 

3. Perawat sebagai tim kesehatan yang paling sering berhubungan dengan 

pasien sangat perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan agar 

mampu merawat pasien secara komprehensif dan optimal. Dan perawat 

juga harus bekerjasama dengan tim kesehatan lain (dokter, ahli gizi, 

psikiatri dan pekerja sosial) dalam melakukan perawatan/penanganan 

pasien dengan hipertensi  
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