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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan yang baik atau kesejahteraan merupakan suatu kondisi 

dimana tidak hanya terbebas dari penyakit. Menurut WHO sehat adalah suatu 

keadaan yang lengkap meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial bukan 

semata-mata bebas dari penyakit atau kelemahan. Menurut parkins sakit 

adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang 

sehingga menimbulkan gangguan dalam beraktivitas sehari-hari baik aktivitas 

jasmani, rohani dan sosial (Mubaroq, 2005). 

Hipertensi adalah suatu penekanan darah sistolik dan distolik yang 

tidak normal, batas yang dari kelainan ini tidak pasti. Nilai yang dapat 

diterima berbeda sesui dengan usia dan jenis kelamin, namun pada umumnya 

sistolik yang berkisar antara 140 – 190 mmHg dan distolik antara 90 – 95 

mmHg dianggap merupakan garis batas dari hipertensi (Riyadi, 2011). 

Hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah arterial 

abnormal yang langsung dan terus menerus. Pada umumnya hipertensi 

diklasifikasikan menjadi 2 yaitu : Sistolik dikelompokan menjadi 3 yaitu : 

Hipertensi ringan : 140 – 159 mmHg, hipertensi sedang : 160 -179 mHg, 

hipertensi berat : >180 mmHg. Diastolik dikelopokan menjadi 3 yaitu : 

Hipertensi ringan 90 – 99 mmHg, hipertensi sedang : 100 – 109 mmHg, 

hipertensi berat : >110 mmHg (Brashers, 2008). 

Asuhan Keperawatan Keluarga..., ABDUL KOSIM, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



2 
 

Hipertensi adalah keadaan tekanan darah yang sama atau melebihi 140 

mmHg sistolik dan atau sama atau melebihi 90 mmHg distolik pada 

seseorang yang tidak sedang makan oban antihipertensi (A.Azziz Rani, dkk, 

2006). 

Menurut WHO dan The International Society Hypertension (ISH) saat 

ini terdapat 600 juta penderita hipertensi diseluruh dunia dan 3 juta diantranya 

meninggal dunia setiap tahunnya. Hasil survey kesehtan rumah tangga 

(SKRT) 2001 menujukkan bahwa 8,3 persen penduduk menderita hipertensi 

meningkat menjadi 27,5 persen pada tahun 2004. 

Di Indonesia penyakit hipertensi disebut the silent killer. Penderita 

hipertensi semakin meningkat umur semakin tinggi resiko hipertensi pada 

umur 25- 44 tahun sebesar 29 persen, pada umur 45 – 64 tahun sebsar 51 

persen, pada umur lebih dari 65 tahun sebesar 65 persen.  Wanita lebih 

banyak mengalami hipertensi dari pada pria. Hasil SKRT 2004 menunjukkan 

penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab kematian di Indonesia sekitar 

20 – 25 persen, dari kematian tersebut disebabkan oleh hipertensi (Depkes RI, 

2009). 

Di Kabupaten Banyumas penyakit hipertensi saat ini mengalami 

penurunan dari tahun ketahun, terbukti dari tahun 2011 sampai tahun 2013 

mengalami penurunan. Tahun 2011 sebesar 885.204 pasien, tahun 2012 

sebesar 698.816 pasien dan tahun 2013 sebesar 8.928 pasien. 
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Hasil observasi di puskesmas kalibagor didapatkan data tahun 2013 

mencapai 1.274 kunjungan pasien hipertensi, dari jumblah penduduk 49.733. 

berti mencapai 2,56% dari jumblah penduduk yang mengalami penyakit 

hipertensi. Dari bulan januari sampi bulan mei 2014 ada sebanyak 6.578 

kunjungan pasien, dari jumblah tersebut didapatkan penderita hipertensi 

sebanyak 371 kunjungan atau mencapai 5,64%. 

Keluarga merupakan bagian dari manusia yang srtiap hari selalu 

berhubungan dengan kita. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat 

yang terdiri atas kepala keliarga, anggota keluarga yang lainnya yang 

berkumpul dan tinggal dalam satu rumah tangga karena pertalian darah dan 

ikatan perkawinan atau adopsi. Antara keluarga yang satu dan yang lainnya 

saling tergantung dan berinteraksi. Apabila salah satu atau beberapa anggota 

keluarga mempunyai masalah kesehatan, maka akan berpengaruh terhadap 

anggota yang lainnya dan naggota keluarga yang ada disekitarnya (Cahyatin, 

2009). 
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B. Tujuan Penulis 

1. Tujuan Umum : 

Memberikan asuhan keperawatan keluarga dengan fokus utama anggota 

keluarga menderita hipertensi pada krluarga Bp.S di Desa Kalicupak 

Kidul 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendapatkan data prngkajian asuhan keperawatan keluarga dengan 

fokus utama anggota keluarga menderita hipertensi. 

b. Merumukan diagnosa keperawatan pada Bp.S dengan hipertensi pada 

keluarga Bp.S di Desa Kalicupak Kidul Kalibagor. 

c. Menyusun rencana asuhan keperawatan pada Bp.S dengan hipertensi 

pada keluarga Bp.S di Desa Kalicupak Kidul Kalibagor. 

d. Melakukan implementasi pada Bp.S dengan hipertensi pada keluarga 

Bp.S di Desa Kalicupak Kidul Kalibagor. 

e. Melakukan evaluasi pada Bp.S dengan hipertensi pada keluarga Bp.S 

di Desa Kalicupak Kidul Kalibagor. 

 

C. Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan tekhnik : 

1. Observasi-partisipasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi terhadap klien 

dan dengan melakukan Asuhan Keperawatan dimana terdapat interaksi 

perawat-klien. 
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2. Wawancara  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab atau anamnesis 

kepada klien, keluarga klien atau orang terdekat dengan klien. 

 

D. Tempat Dan Waktu 

Asuhan keperawatan ini dilakukan pada Bp.S dengan Hipertensi di desa 

kalicupak kidul kecamatan kalibagor selama 2 hari terhitung dari tanggal 03 - 

04 Juni 2014. 

 

E. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat bagi penulis 

a. Mendapatkan pengalaman dan dapat merencanakan Asuhan 

Keperawatan Keluarga Pada Bp.S Dengan Hipertensi Pada Keluarga 

Bp.S Di Desa Kalicupak Kidul Kalibagor. 

b. Membawa pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam penerapan 

asuhan keperawatan dengan hipertensi. 

 

2. Manfaat bagi institusi 

Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan. Dapat sebagai acuan 

ataupun referensi dalam pembelajaran di kampus. 

3. Manfaat bagi pelayanan kesehatan 
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agar dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan dapat diterapkan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Bp.S dengan hipertensi 

pada keluarga Bp.S di Desa Kalicupak Kidul Kalibagor. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun laporan ini penulis menggunakan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I : Penulis membahas tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, pengumpulan data, tempat dan waktu, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan pustaka membahas tentang konsep keluarga dan konsep 

penyakit hipertensi. 

BAB III : Tinjauan kasus yang membahas tentang asuhan keperawatan 

keluarga yang meliputi pengkajian, analisa data, diagnosa 

keperawatan, scoring prioritas, perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi. 

BAB IV : Pembahasan membahas tentang pembahasan kasus. 

BAB V  : Penutup membahas tentang kesimpulan dan saran terkait kasus. 
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