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SATUAN ACARA PENYULUHAN ( S A P ) 

PENYAKIT HIPERTENSI 

 
 
Materi  : Penyakit Hipertensi 

Pokok Bahasan : Perawatan dan Pencegahan Hipertensi 

Hari/ tanggal           :     Sabtu, 11 Februari 2017 

Waktu pertemuan : 35 menit 

Tempat : Rumah Tn N 

Sasaran : Ny M dan Keluarga 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan hasil pengkajian pada keluarga Tn N, ternyata diketahui 

Ny M menderita hipertensi. Gejala yang masih muncul saat ini adalah sering 

pegal-pegal dan nyeri pada kepala bagian belakang. Ny M jarang kontrol, 

tetapi Ny M dan keluarga belum melakukan perawatan secara optimal 

terhadap Ny M yang menderita hipertensi. Ny M dan keluarga menyatakan 

belum mengetahui sepenuhnya tentang penyakit hipertensi, perawatan dan 

pencegahannya. Informasi-informasi tentang perawatan penyakit hipertensi 

sangat dibutuhkan oleh keluarga dalam upaya preventif dan promotif bagi 

klien dan keluarga. Oleh karena itu pendidikan kesehatan kepada keluarga Tn 

N mengenai cara perawatan tersebut perlu disampaikan. 

B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Setelah mengikuti pendidikan kesehatan keluarga Tn N dapat melakukan 

perawatan pada penyakit hipertensi 

2. Tujuan Khusus 

Setelah mengikuti penyuluhan kesehatan selama 1x35 menit, Ny M dan 

keluarga dapat menjelaskan kembali tentang : 

a. Pengertian hipertensi 

b. Penyebab hipertensi 
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c. Klasifikasi hipertensi 

d. Tanda dan gejala hipertensi 

e. Pengelolaan hipertensi 

 

C. Kisi-Kisi Materi 

1. Pengertian hipertensi 

2. Penyebab hipertensi 

3. Klasifikasi hipertensi 

4. Tanda dan gejala hipertensi 

5. Pengelolaan hipertensi 

(Terlampir) 

 

D. Metode 

 Ceramah  

 Tanya jawab 

 Diskusi 

 

E. MEDIA 

 Leafleat 

 Model makanan 

 
F. Kegiatan Penyuluhan 

No Kegiatan Penyuluh Waktu  Respon Peserta 

1 Pendahuluan 

 Memberi salam 

 Memberi pertanyaan apersepsi 

 Mengkomunikasikan pokok 

bahasan 

 Mengkomunikasikan tujuan 

5 mnt  

 Menjawab 

salam 

 Memberi salam 

 Menyimak 

 Menyimak 

2 Kegiatan Inti 

 Memberikan penjelasan tentang 

25 mnt 

 

 

 Menyimak 
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hipertensi 

 Memberikan kesempatan keluarga 

untuk bertanya 

 Menjawab pertanyaan keluarga 

  Bertanya 

 Memperhatika

n 

3 Penutup 

 Menyimpulkan materi penyuluhan 

bersama keluarga 

 Memberikan evaluasi secara lisan 

 Memberikan salam penutup 

5 mnt  

 Memperhatika

n 

 menjawab 

 
G. Evaluasi 

1. Kegiatan : jadwal, tempat, alat bantu / media, proses penyuluhan. 

2. Hasil penyuluhan, memberi pertanyaan pada keluarga tentang : 

 Pengertian hipertensi 

 Penyebab hipertensi 

 Klasifikasi hipertensi 

 Tanda dan gejala hipertensi 

 Pengelolaan hipertensi  

 

H. Referensi  

 Dep Kes RI, 2000.   Diet Rendah garam, Pozi Pusat Dep Kes RI, Jakarta 

 Djarwoto B. Pengobatan Hipertensi ,Bag IPD FK UGM, Yogyakarta 

 http://www.iptek.net.id, 2002, Hipertensi, Jakarta 

 

 

 
 
 
 
 
 
Lampiran Materi  

http://www.iptek.net.id/
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HIPERTENSI 

Pengertian  

Hipertensi atau darah tinggi merupakan di antara masalah kesehatan utama di 

kalangan golongan dewasa di pertengahan umur dan warga tua di Malaysia. 

Penyakit darah tinggi berlaku akibat tidak normalnya saluran darah yang 

menyebabkan tekanan di dalam saluran darah meningkat melebihi dari biasa. Ini 

adalah satu fenomena yang agak kompleks untuk diterangkan. Tekanan darah 

normal bagi orang dewasa ialah 120 mmHG (tekanan sistolik) dan 80mmHg 

(tekanan diastolik). Peningkatan tekanan darah menjadi lebih tinggi dari paras 

normal akan menyebabkan kerusakan serta pengendapan plak kolesterol ada 

saluran darah, dan seterusnya boleh mengakibatkanendarahan dan kerusakan pada 

organ. 

Penulisan tekanan darah (contoh: 130/85 mmHg) didasarkan pada dua fase dalam 

setiap denyut jantung: 

1. Sistolik (nilai yang lebih tinggi : 130) menunjukan fase darah yang sedang 

dipompa oleh jantung. 

2. Diastolik (nilai yang lebih rendah : 85) menunjukkan fase darah yang kembali 

ke jantung. 

Klasifikasi  

Menurut WHO batas tekanan darah yang masih dianggap normal adalah kurang 

dari 130/85 mmHg. Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibedakan menjadi dua 

bagian: 

1. Hipertensi essensial/primer. Jenis hipertensi yang penyebabnya masih belum 

dapat diketahui. Sekitar 90% penderita hipertensi menderita jenis hipertensi 
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ini. Oleh karena itu, penelitian dan pengobatan lebih banyak ditujukan bagi 

penderita hipertensi essensial ini. 

2. Hipertensi sekunder. Jenis hipertensi yang menjadi penyebabnya dapat 

diketahui, antara lain kelainan pada pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar 

tiroid, atau penyekit kelenjar adrenal. 

Hipertensi  merupakan gangguan kesehatan yang sering kali dijumpai dan sering 

seseorang baru mengetahui setelah periksa ke dokter dan didapatinya tekanan 

darah yang tinggi. Hipertensi igolongkan sebagai berikut : 

 

Normotensi, bila sistoliknya 120 - < 140 mmHg dan diastoliknya 80 - < 90 

mmHg  

Bordeline, bila sistoliknya 140 – 160 mmHg dan diastoliknya 90 - < 95 mmHg  

Hipertensi, bila sistoliknya > 160 mmHg dan diastoliknya > 95 

 

Gejala-gejalanya adalah: 

Biasanya penderita hipertensi tidak merasakan gejala apa-apa, sebagian dari 

mereka ada yang sering mengeluh pusing, kencang di tengkuk dan sering 

berdebar.  

Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi ke jantung, otak dan ginjal (kalau ke 

jantung akan berupa jantung hipertensi dan dapat menyebabkan decompensatio 

cordis/kegagalan jantung, kalau ke otak terjadi stroke dan kalau ke ginjal akan 

terjadi gagal ginjal). 

FAKTOR RISIKO DAN GEJALA KLINIS HIPERTENSI 

Faktor risiko terjadinya hipertensi, adalah antara lain: 

1. Obesitas (Kegemukan).  
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Merupakan ciri khas penderita hipertensi. Walaupun belum diketahui secara 

pasti hubungan antara hipertensi dan obesitas, namun terbukti bahwa daya 

pompa jantung dan sirkulasi volume darah penderita obesitasobesitas dengan 

hipertensi lebih tinggi daripada penderita hipertensi dengan berat badan 

normal. 

2. Stres.  

Diduga melalui aktivasi saraf simpatis (saraf yang bekerja pada saat kita 

beraktivitas). Peningkatan aktivitas saraf simpatis mengakibatkan 

meningkatnya tekanan darah secara intermitten (tidak menentu). 

3. Faktor Keturunan (Genetik) 

Apabila riwayat hipertensi didapat pada keuda orang tua, maka dugaan 

hipertensi essensial akan sangat besar. Demikian pula dengan kembar 

monozigot (satu sel telur) apabila salah satunya adalah penderita hipertensi. 

4. Jenis Kelamin (Gender) 

Pria lebih banyak mengalami 

Pencegahannya: 

Primer 

 mengatur diit agar berat badan menjadi idea  

 menjaga agar tidak terjadi hiperkholesterolemia, diabetes mellitus dan 

lain-lain.  

 tidak merokok  

 perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran  

 hindari makanan berlemak 

 mengendalikan stress emosi  
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Sekunder 

Untuk pengendalian tekanan darah pada penderita hipertensi tanpa komplikasi 

dianjurkan untuk :  

 sama dengan pencegahan primer diatas 

 mengontrol tensi secara teratur sehingga tensi dapat stabil dan senormal 

mungkin dengan atau tanpa obat-obatan  

Untuk orang Indonesia, sebenarnya ada beberapa cara tradisional yang bisa 

dilakukan dengan sangat mudah untuk mengontrol tekanan darah masing-masing. 

Yang paling penting, mau mengerjakannya. 

Cara tradisional adalah cara terbaik karena di samping tidak ada efek negatifnya 

seperti obat-obatan kimiawi, juga tidak ada efek lainnya yaitu boros. Memang 

sangat tersiksa bagi mereka yang terserang tekanan darah tinggi karena selain 

kepala pusing tujuh keliling, mata kunang-kunang, juga jantung bisa berdebaran, 

tubuh terasa gemetar, dan sulit tidur. 

Di bawah ini ada beberapa ramuan atau buah-buahan yang merupakan resep 

tradisional ”karuhun” kita yang bisa Anda coba.  

1. Buah belimbing 

Buah ini bisa mengontrol tekanan darah dalam keadaan normal dan juga bisa 

menurunkan tekanan darah bagi mereka yang sudah mengalaminya. 

Caranya: Buah belimbing yang cukup besar dan sudah agak matang, diparut 

halus. Kemudian, air parutan diperas sebanyak satu gelas. Air perasan ini 

diminum setiap pagi. Lakukan selama 3 minggu sampai satu bulan. Setelah 

satu bulan, Anda bisa menguranginya dua hari sekali saja meminumnya. Tidak 

perlu menambahkan gula pasir atau sirup pada air perasannya. 
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Bagi mereka yang sudah telanjur menderita hipertensi, sebaiknya 

menggunakan buah belmbing yang besar sehingga air perasannya lebih 

banyak.  

2. Daun seledri 

Caranya dengan menumbuk segenggam daun seledri sampai halus, saring, dan 

peras dengan memakai kain halus. Air saringan usahakan satu gelas. Diamkan 

selama lebih kurang 1 jam, kemudian diminum pagi dan sore dengan sedikit 

ampasnya yang ada di dasar gelas. Khasiat daun seledri ini sudah dibuktikan 

secara ilmiah oleh para peneliti di Universitas Kentucky, Amerika Serikat. 

Prof. James Elliot dan koleganya melakukan percobaan terhadap 45 orang 

yang berusia sekisar 45-50 tahun. Kelompok pertama terdiri dari 20 orang 

yang tidak diberi apa-apa dan kelompok kedua diberi minum air perasan 

seledri selama 1 bulan setiap pagi dan sore hari. 

Setelah diadakan evaluasi pada bulan berikutnya, ternyata pada kelompok 

pertama fluktuasi kenaikan tekanan darahnya sangat lebar, sedangkan pada 

kelompok kedua fluktuasinya kecil. Disimpulkan, tekanan darah mereka yang 

rajin mengonsumsi daun seledri, lebih stabil. Pada percobaan itu, pengukuran 

tekanan darahnya dilakukan setiap saat pada setiap anggota kelompok tadi.  

3. Bawang putih 

Bumbu dapur yang berbau khas ini, ternyata juga bisa menstabilkan tekanan 

darah seseorang. Caranya dengan memakan langsung tiga siung bawang putih 

mentah, setiap pagi dan sore hari. Pilihlah bawang putih yang kulitnya 

berwarna coklat kehitaman karena mutunya lebih baik. Jika tidak ”kuasa” 

untuk memakannya dalam keadan mentah, bisa direbus atau dikukus dulu, 

namun karena banyak zat-zat berkhasiatnya yang ikut larut dalam air rebusan, 

sebaiknya ditambah menjadi 8-9 siung sekali makan.  

4. Buah mengkudu/pace 



10 
 

Buah ini sekarang sedang ngetren sebagai jenis buah yang sudah terbukti 

banyak sekali khasiatnya. Untuk menekan hipertensi pun ternyata buah ini 

sudah dibuktikan sebagai salah satu alternatifnya. Caranya hampir sama 

dengan cara untuk buah belimbing, yaitu dengan memarut halus, kemudian 

diperas pakai kain kasa yang bersih, diambil airnya. Minum pagi/sore hari 

secara teratur. 

Menurut penelitian Dr. Ralph Heinecke yang melakukannya di Hawaii, telah 

menemukan bahwa buah ini kaya akan proxeronine suatu bahan aktif pembuat 

xeronine yang berfungsi mengaktifkan enzim-enzim dalam tubuh agar bisa 

berfungsi lebih sempurna. Jumlahnya dalam tubuh sangat sedikit sehingga 

dengan mengonsumsi proxeronine, sangat bijak sekali untuk membantu 

pembentukan xeronine yang sangat diperlukan tubuh.  

Selain itu, pace juga mengandung scopoletin yang diduga bisa melebarkan 

pembuluh darah dan penemuan ini juga diperkuat oleh para peneliti dari 

Universitas Stanford di Amerika Serikat, Union College of London di Inggris 

dan Universitas Meets di Prancis yang semuanya menyebutkan bahwa buah 

pace dapat menurunkan tekanan darah.  

Sebagai alternatif pengobatan, rata-rata penderita menurut para peneliti itu 

bisa merasakan khasiatnya setelah mengonsumsi selama 4-8 minggu terus-

menerus. Sebuah riset lain yang ditulis oleh Nature’s Amazing Healer dari 

Neil Solomon, M.D., Ph.D. mengatakan, dari 721 penderita tekanan darah 

tinggi, ternyata berhasil baik sampai 87%. Kini, di pasaran sudah ada 

mengkudu dalam bentuk sirup dan kapsul, jadi akan lebih mudah lagi untuk 

mengonsumsinya dengan teratur. 
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PROGDI D III KEPERAWATAN  

FAKULTAS ILMU KESEHATAN     

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2017 

 
Apa hipertensi (tekanan 

darah tinggi) itu? 

Hipertensi adalah tekanan darah yang 

sama atau melebihi 140 mmHg sistolik 

dan atau sama atau melebihi 90 mmHg 

diastolik pada seseorang yang sedang 

tidak makan obat hipertensi. Pada 

lansia dikatakan hipertensi jika 

tekanan darah sistole  160 mmHg, dan 

tekanan darah diastole  90 mmHg. 

 

Ada berapa macam hipertensi itu? 

1.  Hipertensi primer/essensial 

yaitu penyakit hipertensi yang tidak 

diketahui penyebabnya secara pasti 

2. Hipertensi sekunder 

Yaitu penyakit hipertensi yang 

disebabkan oleh penyakit-penyakit 

lain, obat KB, kehamilan, kelainan 

organ tubuh,dll. 

 

Apa sajakah penyebab hipertensi? 

1. Riwayat keluarga 

Jika dalam keluarga ada yang 

menderita hipertensi, maka 

kemungkinan anggota keluarga lain 

menderita hipertensi lebih besar 

dibandingkan keluarga yang tidak 

ada riwayat hipertensi. 

2. Umur 

Orang yang berumur 60 tahun 

keatas (lansia) akan lebih beresiko 

menderita hipertensi diakibatkan 

perubahan-perubahan akibat 

proses penuaan. 

3. Jenis kelamin 

Wanita akan lebih beresiko 

menderita hipertensi diduga 

karena aktivitas kurang, lemak 

berlebih, sering stress. 

4. Stres 

Stres akan meningkatkan hormon 

yang meningkatkan kerja jantung. 

5. Kegemukan 

 Meningkatkan kerja jantung 

6. Gaya Hidup 

Orang yang biasa mengkonsumsi 

makanan berlemak, garam yang 

berlebih, kopi, teh, rokok, alkohol.  

7. Kurang olah raga 

Orang yang kurang olahraga 

mempunyai resiko menjadi gemuk, 

sehingga kerja jantung bertambah 

 



Bagaimana kondisi orang yang 

hipertensi? 

1. Tekanan darah naik (sistole >140 

mmHg, diastole > 90 mmHg) 

2. Pusing, sakit kepala sebelah, 

berkunang-kunang. 

3. Mimisan 

4. Rasa berat di tengkuk 

5. Mudah lelah 

6. Sukar tidur 

7. Marah/emosi tidak stabil 

8. Telinga berdengung  

9. Kesemutan  

10. Kesulitan bicara  

11. Rasa mual / muntah 

 

Bagaimana hipertensi jika tidak 

terkontrol dengan baik? 

 Pada mata dapat terjadi perdarahan 

retina, gangguan penglihatan, 

kebutaan. 

 Gagal jantung karena kerja jantung 

yang berat atau berlebihan, 

kelainan jantung. 

 pada otak dapat terjadi perdarahan 

pada pembuluh darah. 

 Gagal ginjal pada penderita 

Hipertensi yang lama. 

 Farmakologi (dengan obat) 

 

Bagaimana pengobatan dan perawatan 

hipertensi? 

 

 Dengan obat 

Pengobatan dimulai ketika tekanan 

darah tetap diatas 85-89 mmHg dan 

tekanan sistolik 130-139 mmHg pada 

individu yang beresiko. 

 

 Selain obat 

a. Olahraga untuk menurunkan berat 

badan  

b. Pengurangan asupan garam 

Dengan cara memasak tanpa garam, 

menghindari makanan yang 

diasinkan, tidak menambah garam 

waktu makan. 

c. Menghindari makanan berlemak 

Seperti daging, jeroan, alpukat, 

durian, hati, otak. 

d. Tidak merokok 

e. Mengurangi minum  kopi 

f. Menghindari stress 

 

 

 

Jadi, empat hal yang penting 

dalam penanganan hipertensi : 

1. Kontrol teratur 

2. Minum obat 

3. Diet (awasi makanan) 

4.   Olah raga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP BANYAK 

PIKIRAN 

(STRESS) 



 

 

           

            DISUSUN OLEH :  

        AMMAR MA’RUF 

            J 200 130 017 

PROGDI D III KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNUVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA 

2017 

1. Diit rendah garam  
 Mengandung menghilangkan 

timbunan garam/air dalam jaringan 
tubuh  

 Membantu menurunkan tekanan 
darah bila ada tekanan darah tinggi  

 
2. Makanan apakah yang mengandung 

banyak garam natrium  
Garam natrium yang ditambahkan ke 
dalam makanan biasanya berupa 
ikatan:  
 Natrium Chlorida atau garam dapur  
 Mono Natrium Glutamat atau 

vetsin 
 Natrium Bikarbonat atau soda kue  
 Natrium Benzoat yang digunakan 

untuk mengawetkan buah – buahan  
 Natrium Nitrit atau senyawa yang 

digunakan untuk mengawetkan 
daging seperti pada cornet beef.  

 
3. Makanan yang diperbolehkan  

a. Makanan yang berasal dari 
tumbuhan  

 Beras, kentang, ubi, mie tawar, 
maezena, hunkwee, terigu, gula 
pasir.  

 Kacang – kacangan seperti kacang 
hijau, kacang merah, kacang tanah, 
kacang tolo, tempe, tahu tawar dan 
oncom.  

 Minyak goreng, margarine, 
tanpa garam sayuran dan buah 
– buahan.  

 Bumbu – bumbu seperti 
bawang, brambang, jahe, 
kemiri, kencur, kunir, laos, 
Lombok, salam, sere, cuka.  
 

b. Makanan yang berasal dari hewan  
 Daging atau ayam atau ikan 

paling banyak 100 gram sehari. 
 Telur ayam atau telur bebek 

paling banyak 1 butir sehari.  
 Susu segar paling banyak 2 

gelas sehari. 100 gram daging 
mengandung sama banyak 
natrium dengan 2 butir telur 
ayam atau ½ gelas susu. Otak, 
ginjal, paru – paru jantung dan 
udang mengandung lebih 
banyak natrium. Sebaiknya 
bahan makanan ini yang 
dihindarkan.  
 

c. Minuman seperti kopi, the, sirup, 
minuman botol ringan, sari buah.  

 
 
 
 
 
 



4. Makanan yang tidak diperbolehkan  
Semua makanan yang diberi garam 
natrium pada pengolahan seperti :  
 Roti, biscuit, kraker, cake, dan kue 

lain yang dimasak dengan garam 
dapur dan atau soda.  

 Dendeng, abon, cornet beef, daging 
asap, bacon, ham, ikan asin, ikan 
pindang, sardine, ebi, udang kering, 
telur asin, telur pindang.  

 Keju, margarine, mentega 
 Acar, asinan sayuran, sayuran 

dalam kaleng  
 Asinan buah, manisan buah, buah 

dalam kaleng  
 Garam dapur, vetsia, soda kue, 

kecap, maggi, terasi, petis, taoco, 
ketcup asin.  

 
5. Cara memasak yang baik  

a. Campurlah margarine dengan air 
dan masaklah air dengan mendidih. 
Margarine akan mencair dan garam 
natrium akan larut dalam air.  

b. Dinginkanlah cairan kembali 
dengan mencapurkan es 
kedalamnya atau memasukkan 
pancinya ke lemari es, margarine 
akan jadi kesa kembali. Buanglah 
air yang mengandung natrium itu. 
Lakukanlah ini sampai dua kali.  
 

6. Contoh menu sehari  
a. Pagi  : Nasi  

     Telur dadar  
      Tumis kacang panjang  
Pukul 10.00 : Selada buah  
 

b. Siang  : Nasi  
     Ikan acar kuning  
    Sambal goreng kering tempe  
    Sayur lodeh  
    Pepaya  
Pukul 16.00 : kacang ijo  
 

c. Malam : Nasi  
   Daging bumbu balado  
   Tahu bacem  
   Cah sawi + wortel  
   Pisang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semoga 

bermanfaat … !! 
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