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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Hipertensi adalah tekanan darah tinggi dimana tekanan darah sistolik lebih 

dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg (Ardiansyah, 2012).       

Pada umunya penderita hipertensi berusia diatas 40 tahun, namun saat ini tidak 

menutup kemungkinan diderita orang usia muda. Gaya hidup merupakan faktor 

resiko terjadinya hipertensi. Beberapa diantaranya adalah konsumsi lemak dan 

garam tinggi, kegemukan, merokok, minum minuman mengandung alkohol, 

dan stres emosional (Anies, 2006). 

       Menurut survey yang dilakukan oleh Word Health Organization (WHO) 

pada tahun 2000, jumlah penduduk dunia yang menderita hipertensi untuk pria 

sekitar 26,6% dan wanita sekitar 26,1% dan diperkirakan pada tahun 2025 

jumlahnya akan meningkat menjadi 29,2%. Menurut Depkes (2008) 

berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2007, prevalensi hipertensi di Indonesia 

mencapai 31,7% dari populasi pada usia 18 tahun ke atas.  

       Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dilaporkan bahwa 

jumlah penderita hipertensi pada tahun 2009 terdapat 36.865 kasus dan tahun 

2010 terdapat 35.750 kasus di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo. 

Berdasarkan catatan rekam medis puskesmas Kartasura I penderita hipertensi 

sejak bulan Januari 2015 sampai April 2015 mencapai 1.016 orang yang 

periksa ke Puskesmas Kartasura I. Penderita hipertensi di daerah Kartasura 
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lebih banyak dibandingkan dengan penyakit lain. Hipertensi menduduki 

peringkat pertama di wilayah Kartasura. 

       Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan gangguan kesehatan yang 

mematikan ditemukan pada masyarakat di negara maju maupun negara 

berkembang. Hipertensi bisa diderita oleh siapapun dari berbagai kelompok 

umur dan kelompok sosial ekonomi. Penyakit ini dikategorikan sebagai the 

silent disease karena penderita tidak mengetahui dirinya mengidap hipertensi 

sebelum memeriksakan tekanan darah. Hipertensi ikut andil dalam peningkatan 

proporsi kematian penyakit tidak menular, serta menjadi masalah yang besar 

dan serius. Di samping prevalensi yang tinggi dan cenderung meningkat, juga 

karena kejadian komplikasi penyakit yang diakibatkan sangat berbahaya, 

seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Komplikasi ini sering kali 

menimbulkan kecacatan permanen atau kematian mendadak (Faisal, dkk, 

2012). 

       Peran perawat komunitas, membantu keluarga untuk menyelesaikan 

masalah kesehatan dengan cara meningkatkan kesanggupan keluarga 

melakukan fungsi dan tugas perawatan kesehatan keluarga. Adapun peran 

perawat dalam membantu keluarga yang anggota keluarganya menderita 

penyakit hipertensi antara lain : memberikan pendidikan kesehatan kepada 

keluarga agar dapat melakukan asuhan keperawatan secara mandiri,sebagai 

koordinator untuk mengatur program kegiatan atau dari berbagai disiplin ilmu, 

sebagai pengawas kesehatan, sebagai konsultan dalam mengatasi masalah, 
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sebagai fasilitator asuhan  perawatan dasar pada keluarga yang menderita 

penyakit hipertensi (Muhlisin, 2012). 

Berdasarakan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun karya tulis 

ilmiah mengenai asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah Bagaimana 

Melakukan Asuhan Keperawatan Pada Keluarga Tn.I Dengan Gangguan 

Sistem Kardiovaskuler:Hipertensi Pada Ny.S Di Desa Kebon Baru Kartasura. 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Melakukan asuhan keperawatan keluarga dengan gangguan sistem 

kardiovaskuler: hipertensi. 

2. Tujuan khusus 

a. Melakukan pengkajian keluarga pada anggota keluarga yang menderita 

hipertensi. 

b. Merumuskan diagnosa keperawatan keluarga pada anggota keluarga 

yang menderita hipertensi. 

c. Menyusun rencana intervensi keperawatan  keluarga pada anggota 

keluarga yang menderita hipertensi. 

d. Melakukan implementasi atau pelaksanaan tindakan keperawatan 

keluarga yang tepat pada pasien hipertensi. 

e. Melakukan evaluasi dari asuhan keperawatan keluarga yang diberikan 

pada anggota keluarga yang menderita hipertensi. 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan informasi dalam bidang keperawatan keluarga 

tentang asuhan keperawatan keluarga pada anggota keluarga yang 

menderita hipertensi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi Puskesmas 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan praktek 

keperawatan khususnya keperawatan keluarga pada anggota keluarga 

yang menderita hipertensi. 

b. Bagi Instansi Akademik 

Sebagai bahan masukan dalam proses belajar mengajar tentang asuhan 

keperawatan keluarga dengan hipertensi yang dapat digunakan sebagai 

acuan dalam praktik bagi mahasiswa keperawatan. 

c. Bagi Penulis 

Sebagai sarana dalam mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 

khusunya dalam bidang keperawatan keluarga pada pasien hipertensi 

serta memberikan pengetahuan dalam melakukan asuhan keperawatan 

keluarga pada anggota keluarga yang menderita hipertensi. 

d. Bagi Keluarga 

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai hipertensi serta 

penatalaksanannya. 
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e. Bagi Pembaca 

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai penyakit hipertensi. 


