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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. K DENGAN GANGGUAN 

KARDIOVASKELAR ( HIPERTENSI ) DI RUANG BOUGENVILE RSUD 

PANDAN ARANG BOYOLALI 

(Dwi Ragil Mulyono, 45 lembar, 2013) 

ABSTRAK 

 

Latar belakang : Tingkat kejadian kasus hipertensi selama tahun 2012 menurut rekam 

medik Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali adalah sebanyak 720 kasus. 

Sedangkan  pada awal Januari hingga akhir April 2013 ini jumlah kasus yang ditemukan 

sudah sebanyak 259, diantaranya benyak kasus hipertensi tidak terkontrol. Tingkat 

kejadian kasus hipertensi selama tahun 2012 menurut rekam medik Rumah Sakit Umum 

Daerah Pandan Arang Boyolali adalah sebanyak 720 kasus. Sedangkan  pada awal 

Januari hingga akhir April 2013 ini jumlah kasus yang ditemukan Tujuan : untuk 

mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi meliputi pengkajian, 

analisa data, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 

Metode : Dengan mengunakan asuhan keperawatan pada pasien hipertensi 

Hasil : Setelah dilakukan tindakan Keperawatan diharapkan sakit kepala ( nyeri akut ) 

berkurang / hilang 

Kesimpulan : Kerjasama antara tim kesehatan dan pasien atau keluarga sangat 

diperlukan  untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien. 

 

Kata Kunci : Hipertensi, nyeri, aktivitas, curah jantung 

 

 

 

 

 

 



 

NURSING AT MISS. K WITH HARASSMENT KARDIOVASKELAR 

(hypertension) IN SPACE BOUGENVILE RSUD PANDAN BOYOLALI 

(Dwi Ragil Mulyono, 45 strand, 2013) 

ABSTRACT 

 

Background: The opinions incident hypertension cases for the year 2012 according to 

the record of the District General Hospital medics Pandan Coal Boyolali is 720 cases. 

Whereas at the beginning of January to the end of April 2013, the number of cases found 

was 259, among which benyak uncontrolled hypertension cases. The opinions incident 

hypertension cases for the year 2012 according to the record of the District General 

Hospital medics Pandan Coal Boyolali is 720 cases. Whereas at the beginning of January 

to the end of April 2013, the number of cases found Purpose: to know the nursing care of 

patients with hypertension includes research, data analysis, intervention, implementation, 

and evaluation of nursing.  

Methods: With the use of nursing care in hypertensive patients 

Results: After done action expected Nursing headache (acute pain) reduced / lost 

 

Conclusion: Collaboration between the health team and the patient or family asngat 

required for nursing care on patient outcomes. 

 

Keywords: Hypertension, pain, activity, cardiac output. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Sejak 10 tahun terakhir, angka prevalensi kematian karena 

hipertensi di Indonesia menunjukan bahwa di daerah pedesaan masih 

banyak penderita hipertensi yang belum terjangkau oleh layanan 

kesehatan. Baik dari segi temuan kasus (case-finding) maupun 

penatalaksanaan pengobatan, jangkauannya masih sangat terbatas. Hal ini 

masih ditambah dengan tidak adanya keluhan dari sebagian besar 

penderita hipertensi. Prevalensi hipertensi di Indonesia mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun. Prevalensi hipertensi pada laki-laki dari 134 

(13,6%) naik menjadi 165 (16,5%), hipertensi pada perempuan dari 174 

(16,0%) naik menjadi176 (17,6%). ( Depkes RI, 2007 ). 

Dari data yang diperoleh di rekam medik di RSUD Pandanaran 

Boyolali, dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2012 mencapai 

259 pasien rawat inap dan 25 pasien meninggal karena hipertensi yang 

tidak terkontrol. 

Untuk itu sangat dibutuhkan tindakan berupa asuhan keperawatan 

pada klien hipertensi, agar angka prevalensi hipertensi dapat menurun 

dalam tahun ketahunnya. Hal yang paling dibutuhkan agar seseorang tidak 

terkena hipertensi adalah dengan mengubah gaya hidup, rajin berolah raga, 

dan mengatur pola makan, karena banyaknya orang yang menderita 

hipertensi disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan yang salah. 

Berdasarkan banyaknya permasalahan diatas, penulis tertarik untuk 



mengambil kasus dengan gangguan kardiovaskular (hipertensi) untuk 

dikelola selama 3 hari dan kami jadikan sebagai karya tulis. 

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, mak penulis merumuskan 

“Bagaimana Asuhan Keperawatan Pada Klien Dengan Hipertensi Di 

Bangsal Bougenvil RSUD Pandanaran Boyolali?” 

 

Tujuan Laporan Kasus  

1. Tujuan umum 

Mendapatkan pengalaman yang nyata dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan pada klien dengan gangguan kardiovaskuler (hipertensi) 

di bangsal bougenvil RSUD Pandanaran Boyolali . 

2. Tujuan khusus 

a. Penulis mampu melaksanakan pengkajian pada Ny.K dengan 

gangguan kardiovaskuler      (Hipertensi) di bangsal 

bougenvil RSUD Pandanaran Boyolali. 

b. Penulis mampu merumuskan analisa sintesa pada Ny.K 

dengan gangguan kardiovaskuler (Hipertensi) di bangsal 

bougenvil RSUD Pandanaran Boyolali. 

c. Penulis mampu merumuskan diagnosa keperawatan pada 

Ny.K dengan gangguan kardiovaskuler (Hipertensi) di 

bangsal bougenvil RSUD Pandanaran Boyolali. 



d. Penulis mampu menyusun intervensi / rencana keperawatan 

pada Ny.K dengan  gangguan kardiovaskuler (Hipertensi) di 

bangsal bougenvil RSUD Pandanaran Boyolali. 

e. Penulis mampu melakukan implementasi keperawatan pada 

Ny.K dengan gangguan kardiovaskuler (Hipertensi) di 

bangsal bougenvil RSUD Pandanaran Boyolali. 

f. Penulis mampu melakukan evaluasi keperawatan pada Ny.K 

dengan gangguan kardiovaskuler (Hipertensi) di bangsal 

bougenvil RSUD Pandanaran Boyolali. 

C. Manfaat laporan kasus 

1. Bagi Rumah sakit 

Membantu meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit 

khususnya asuhan keperawatan pada pasien post SC indikasi CPD. 

2. Bagi Perawat 

Membantu meningkatkan ketrampilan perawat dalam melakukan 

asuhan keperawatan khususnya pada pasien Post SC indikasi CPD. 

3. Bagi Instalasi akademik 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang asuhan keperawatan 

khususnya pada pasien Post SC indikasi CPD. 

4. Bagi pasien dan keluarga 

Menambah wawasan dan pengetahuan pasien dan keluarga di 

bidang kesehatan, dan memberikan perawatan pada anggota 

keluarga yang sakit, khususnya Post SC indikasi CPD. 



5. Bagi pembaca 

Memberikan informasi mengenai masalah keperawatan khususnya 

Post SC indikasi CPD 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut WHO, hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik 

lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg atau 

tekanan darah diatas 160/90 mmHg. 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan abnormal tekanan 

darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus lebih dari suatu periode. Hal ini 

bila arteriole-arteriole konstriksi. Konstriksi arteriole membuat darah sulit mengalir dan 

meningkatkan tekanan melawan dinding arteri. Hipertensi menambah beban kerja jantung 

dan arteri yang bila berlanjut dapat menimbulkan kerusakan jantung dan pembuluh darah. 

( Wajan J.U, 2011 ) 

 

III. TINJAUAN KEPERAWATAN 

a. Identitas klien 

Nama: Ny. K , umur: 65 tahun, jenis kelamin : perempuan, alamat: 

alasmalang winong rt 02/rw 16 Boyolali, pendidikan : SD, Pekerjaan : 

Ibu rumah tangga 

b. Keluhan utama : Pasien mengatakan pusing, lemas. 

c. Riwayat perawatan sekarang: 2 hari yang lalu pasien bangun 

tidur kemudian mata berkunang-kunang, oleh keluarga dibawa 

ke rumah sakit melalui IGD dan mendapat therapy infus D5% 

20tpm  injeksi lasik 1 amp, captopril 3 x 1 tablet. Oleh dokter 



dianjurkan untuk rawat inap dan dikirim di bangsal bougenvile 

untuk mendapat perawatan. 

d. Pola Fungsional 

a. Pola Persepsi Kesehatan 

  Sebelum sakit: Pasien mengatakan lingkungan rumah bersih dan jauh dari jalan 

raya, suasana rumah tenang karena anak-anaknya sudah besar-besar dan sudah 

menikah. Pasien menganggap kesehatan itu penting karena hidup bila tidak sehat 

akan percuma. Selama sakit: Pasien mengatakan lingkungan di rumah sakit lebih 

ramai dari pada di rumah karena sering ada pengunjung, pasien takut bila sakitya 

lama sembuh tapi pasien tetap ingin sembuh karna sehat menurutnya lebih utama 

walaupun berapa biayanya. 

 b. Pola Nutrisi 

  Sebelum sakit : Pasien mengatakan sering makan makanan pedas dan asin setiap 

hari dengan lauk tahu dan tempe yang digoreng, minum air putih 4-5 gelas per 

hari. Selama sakit : Pasien makan 3x sehari dengan komposisi nasi, sayur, lauk, 

sesuai diet yang diberikan di RS (rendah garam), pasien dapat menghabiskan  dari 

posisi yang diberikan kadang mual, muntah, dan minum air putih 6-7 gelas setiap 

hari. 

 c. Pola Eliminasi 

  Sebelum sakit : Pasien mengatakan BAB lancar sehari sekali dengan konsistensi 

padat, BAK 2-3 perhari lancar, warna ke kuningan, dan bau khas. Selama sakit : 

Pasien mengatakan bias BAB 2 hari sekali dengan konsistensi padat, BAK 5-6 x 



perhari dengan dengan produksi urin < 50 ml /  jam, warna kekuningan dan bau 

khas. 

 

 d. Pola Aktivitas latihan  

sebelum sakit: 

Kemampuan dalam perawatan diri 0 1 2 3 4 

Makan / Minum       

Mandi       

Toileting       

Berpakaian       

Mobilitas ditempat tidur       

Berpindah       

Ambulasi ROM       

 

Selama sakit:  

Kemampuan dalam perawatan diri 0 1 2 3 4 

Makan / Minum       

Mandi       

Toileting       

Berpakaian       

Mobilitas ditempat tidur       



Berpindah       

Ambulasi ROM       

 

 

Keterangan :  

 0 : Mandiri 

 1 : Dibantu orang lain  

 2 : Dengan alat bantu 

 3 : Dibantu orang lain dan alat 

 4 : Tergantung total 

 

e. Pola Istirahat-Tidur 

Sebelum sakit : Pasien mengatakan tidur dari pukul 21.00 – 05.00 setiap hari kadang-

kadang tidur siang 1-2 jam. Selama sakit : pasien mengatakan tidak bisa tidur karena 

bising, bisa tidur dari pukul 23.00 sampai 04.00 selama di rumah sakit dan tidur siang 

1-2 jam. 

f. Pola Persepsi-kognitif 

1) Pendengaran: pendengaran pasien normal, tidak mengalami gangguan setelah 

dilakukan pengecekan dengan membisikan kata-kata ketelinga pasien,dan mampu 

mengulangi kata-kata dengan benar. 



2) Penglihatan: penglihatan pasien kabur, tidak bisa menebak huruf dan angka saat 

dilakukan pengecekan 

3) Penciuman: penciuman baik/normal,  pasien mampu membedakan bau minyak kayu 

putih dan bau pasta gigi saat dilakukan pengecekan. 

4) Pengecapan: tidak ada gangguan pada pengecapan, pasien mampu membedakan 

rasa manis dan tawar pada minuman the manis dan air putih. 

5) Sensasi: pasien mampu  membedakan sensasi halus dan kasar pada permukaan kulit 

(pipi,tangan dan kaki) 

 

g. Pola Konsep-persepsi diri 

  Pasien mengatakan ingin cepat sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. 

Pasien tampak segan menggerakan kepala, Pasien tampak mengerutkan dahi. Pasien 

tampak menggenggam tangan. 

h. Pola Hubungan peran 

 Pasien sebagai nenek setiap hari mengasuh semua cucunya, hubungan dengan anak 

dan menantu harmonis. Selama sakit pasien tampak menghindari keributan/ 

kebisingan. 

3. Pemerikan Fisik 

 a. keadaan umum  : lemah 

 b. tingkat kesadaran  : compos mentis 



c. tanda-tanda vital     :   TD 190/110 mmHg, Nadi 80  
x
/menit, RR: 24 

x
/menit, Suhu 

36,2
0
C 

d. Pemeriksaan head to toe 

  1. kepala : mesocepal.  

  2. rambut  : banyak uban, kotor, bau keringat. 

  3. mata  : sayup,warna kehitaman disekitar kulit mata, konjungtiva 

anemis, sclera kemerahan 

  4. hidung  : tidak ada sianosis 

  5. mulut  : mukosa bibir lembab 

  6. telinga  : tidak ada serumen, simetris kanan kiri 

  7. leher  : distensi vena jugularis 2 cm 

  8. dada  :  

Jantung  : 

    I :  ictus cordis tampak pada intercosta space V 

    P :  ictus cordis teraba pada intercosta space V  

    P :  redup, batas jantung ICS II linea sternalis kanan- ICS 

II linea sternalis kiri, ICS II 2-3cm kekiri dari linea sternalis kiri, ICS IV 

linea sternalis kanan/kiri- ICS V mid klavikula line kiri 

    A :  terdengar  S1, S2 tunggal / regular  

  9. Ekstermitas  :  



Atas  : terpasan inpus RL 20 tpm di tangan kanan, capillary refill >2 

detik ( jari tangan kiri) 

Bawah  : tidak ada edema, capillary refill >2 detik ( jari kaki kiri ) 

  10. kulit  : kuning pucat, dingin dan berkeringat 

 

D. Diagnosa Keperawatan 

Prioritas diagnosa keperawatan berdasarkan masalah 

keperawatan yang muncul pada klien adalah : 

1. Sakit kepala (nyeri akut) berhubungan dengan peningkatan tekanan vascular serebral 

2. Intoleransi aktivitas berhubungan kelemahan fisik 

3. Resiko tinggi penurunan curah jantung berhungan dengan gangguan preload. 

 

VI. PEMBAHASAN 

Pada bab ini merupakan pembahasan dari asuhan keperawatan pada 

Ny. K dengan Hipertensi . Dalam pembahasan ini akan dibandingkan antara 

teori dan kenyataan dalam kasus dengan melihat kesenjangan-kesenjangan 

yang ada. Pembahasan ini meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, 

intervensi, implementasi dan evaluasi. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Pada pengkajian, komunikasi terapeutik sangat diperlukan untuk 

memperoleh data kesehatan pasien. Dari data-data yang diperoleh 



selama pengkajian pada Ny.K yang sesuai dengan teori yaitu pusing, 

mual, pucat. 

2. Analisa sintesa dapat terpecahkan dan ada sedikit yang tidak sesuai 

dengan teori yaitu pada data yang mengacu pada resiko penurunan 

curah jantung, pada kasus data yang didapat kurang begitu kuat karena 

masih resiko yang berarti belum terjadi masalahnya.. 

3. Diagnose keperawatan pada pasien hipertensi yang muncul nyeri akut 

(sakit kepala) berhubungan dengan peningkatan tekanan serebral, 

intoleransi aktivitas dan resiko penurunan curah jantung. 

4. Intervensi di kasus sebagian besar sama dengan teori, tetapi ada 

intervensi yang tidak sesuai dengan teori karena harus disesuaikan 

dengan keadaan pasien. 

5. Implementasi yang penulis lakukan sesuai dengan intervensi yang 

penulis rumuskan. Saat implementasi perawat bekerja sama dengan tim 

sehingga pendokumentasian asuhan keperawatan sangat dibutuhkan. 

6. Hasil evaluasi haya satu yang belum tercapai yaitu pada intoleransi 

aktivitas, masih perlu perawatan lebih lanjut. 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya perawat dalam memberikan asuhan keperawatan perlu 

menguasai komunikasi terapeutik dengan memberikan informasi 

tentang penyakit serta perawatannya, sehingga dapat menambah 

pengetahuan pasien untuk pencegahan dan perawatannya. 



2. Sebaiknya perawat perlu mendokumentasikan setiap tindakan dan 

catatan perkembangan pasien setelah tindakan karena dengan adanya 

catatan ini asuhan keperawatan akan lebih terarah dan masalah yang 

belum teratasi dapat diketahui oleh perawat pengganti dan tim 

kesehatan lain untuk perawatan lebih lanjut. 
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