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BAB II 

KONSEP DASAR 

 

A. Konsep Keluarga 

1. Definisi Keluarga 

Keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan 

perkawinan adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan 

mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, 

mental, emosional dan sosial dari tiap anggota keluarga (Duval ,1972 

dalam Setiadi, 2008). 

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang tergabung karena 

hubungan darah, perkawinan dan adopsi, dalam satu rumah tangga 

berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta 

mempertahankan suatu budaya (Bailon dan Maglaya, 1989 dalam 

Setiadi,2008). 

Keluarga adalah satu atau lebih individu yang tinggal bersama, 

sehingga mempunyai ikatan emosional dan mengembangkan dalalm 

interaksi sosial, peran dan tugas (Spredley & Allender, 1996 dalam 

Setyowati, 2007). 

Keluarga merupakan bagian dari manusia yang setiap hari selalu 

berhubungan dengan kita. Keluarga merupakan unit terkecil dari 

masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, anggota keluarga yang 

lainnya yang berkumpul dan tinggal dalam satu rumah tangga karena 
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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). 

Dari definisi beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

keluarga adalah Unit terkecil masyarakat yang terdiri atas dua orang atau 

lebih dan adanya ikatan perkawinan dan pertalian darah yang hidup dalam 

satu rumah tangga, dibawah asuhan seorang kepala rumah tangga dan sling 

berinteraksii diantara sesama anggota keluarga dan setiap anggota 

keluarga mempunyai peranan masing-masing. 

 

2. Fungsi Keluarga 

Menurut Friedmann (2008) mengidentifikasi lima fungsi dasar keluarga, 

sebagai berikut : 

1. Fungsi aktif 

Fungsi afektif berhubungan erat dengan fungsi internal keluarga, yang 

merupakan basis kekuatan keluarga. Fungsi afektif berguna untuk 

pemenuhan kebutuhan psiko sosial. 

Komponen yang perlu dipenuhi oleh keluarga dalam melaksanakan 

fungsi afektif adalah : 
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a. Saling mengasuh ; Cinta kasih, kehangatan, saling menerima, 

saling mendukung antar anggota keluarga, mendapatkan kasih 

sayang dan dukungan dari anggota yang lain. 

b. Saling menghargai ; Bila anggota saling menghargai dan mengakui 

keberadaan dan setiap hak anggota keluarga serta selalu 

mempertahankan iklim yang positif, maka fungsi afektif akan 

tercapai. 

c. Ikatan dan identifikasi ikatan keluarga dimulai sejak pasangan 

sepakat memulai hidup baru. 

2. Fungsi sosialisasi. 

Sosialisasi adalah proses pengembangan dan perubahan yang dilalu 

individu, yang menghasilkan interaksi social. Sosialisasi dimulai sejak 

manusia lahir. Keluarga merupakan tempat individu untuk belajar 

bersosialisasi, misalnya anak yang baru lahir dia akan menatap ayah, 

ibu, dan orang-orang yang disekitarnya. Kemudian beranjak balita dia 

mulai belajar bersosialisasi dengan lingkungan sekitar meskipun 

demikian keluarga tetap berperan penting dalam bersosialisasi. 

3. Fungsi reproduksi 

Keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan menambah 

sumber daya manusia. Maka dengan ikatan suatu perkawinan yang sah, 

selain untuk memenuhi kebutuhan biologis pada pasangan tujuan 

untuk membentuk keluarga adalah untuk meneruskan keturunan. 
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4. Fungsi ekonomi 

Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi  

kebutuhan seluruh anggota keluarga seperti memenuhi kebutuhan 

seluruh anggota keluarga seperti memenuhi kebutuhan akan makanan, 

pakaian, dan tempat tinggal. Banyak pasangan sekarang kita lihat 

dengan penghasilan yang tidak seimbang antara suami dan istri hal ini 

menjadikan permasalahan yang berujung pada perceraian. 

5. Fungsi perawatan kesehatan 

Keluarga juga berperan atau berfungsi untuk melaksanakan praktek 

asuhan kesehatan, yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan 

kesehatan atau merawat anggota keluarga yang sakit. Kemampuan 

keluarga dalam memberikan asuhan kesehatan mempengaruhi status 

kesehatan keluarga. Kesanggupan keluarga melaksanakan 

pemeliharaan kesehatan dapat dilihatdari tugas kesehatan keluarga 

yang dilaksanakan. Keluarga yang dapat melaksanakan tugas 

kesehatan berarti sanggup menyelesaikan masalah kesehatan. 

 

3. Tipe dan bentuk keluarga 

Menurut Friedman(2008) tipe dan bentuk keluarga terdiri atas : 

1. Tipe keluarga tradisional 

a. The Nuclear family (Keluarga inti) yaitu keluarga yang terdiri dari 

suami istri dan anak (kandung atau angkat). 
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b. The dyad family, suatu rumah tangga yang terdiri dari suami istri 

tanpa anak. 

c. Keluarga usila, Keluarga terdiri dari suami dan istri yang sudah 

usia lanjut, sedangkan anak sudah memisahkan diri. 

d. The childless, Keluarga tanpa anak karena telambat menikah, bisa 

disebabkan karena mengejar karir atau pendidikan. 

e. The Extended family, keluarga yang terdiri dari keluarga inti 

ditambah keluarga lain, seperti paman, bibi, kakek, nenek dan lain-

lain. 

f. Single parent yaitu keluarga yang terdiri dari satu orang tua dengan 

anak (kandung atau angkat). Kondisi ini dapat disebabkan oleh 

perceraian atau kematian. 

g. Commuter family, kedua orang tua bekerja diluar kota, dan bisa 

berkumpul pada hari minggu atau libur saja. 

h. Multigeneration family, Beberapa generasi atau kelompok umur 

yang tinggal bersama dalam satu rumah. 

i. Kin-network family, beberapa keluarga yang tinggal bersama atau 

saling berdekatan dan menggunakan barang-barang pelayanan 

seperti dapur, sumur yang sama. 

j. Blended family, keluarga yang dibentuk dari janda atau duda dan 

membesarkan anak dari perkawinan sebelumnya. 

k. Single adult living alone  yaitu suatu rumah tangga yang terdiri 

dari satu orang dewasa. 
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2. Tipe keluarga non tradisional 

a. The unmarried teenage mother, Keluarga yang terdiri dari satu 

orang dewasa terutama ibu dengan anak dari hubungan tanpa nikah. 

b. The Step parent family, keluarga dengan orang tua tiri. 

c. Commune family, yaitu lebih satu keluarga tanpa pertalian darah 

yang hidup serumah. 

d. The non marrital heterosexual cohabiting family, keluarga yang 

hidup bersama, berganti-ganti pasangan tanpa nikah. 

e. Gay and lesbian family, seorang yang mempunyai persamaan sex 

tinggal dalam satu rumah sebagaimana pasangan suami istri. 

f. Cohabitating couple, orang dewasa yang hidup bersama diluar 

ikatan perkawinan karena alasan tertentu. 

g. Group marriage family, beberapa orang dewasa yang telah merasa 

saling menikah, berbagi sesuatu termasuk sex dan membesarkan 

anak. 

h. Group network family, beberapa keluarga inti yang dibatasi oleh 

norma dan aturan, hidup berdekatan dan saling menggunakan 

barang yang sama dan bertanggung jawab membesarkan anak. 

i. Foster family, keluarga yang menerima anak yang tidak ada 

hubungan saudara untuk waktu sementara. 

j. Homeless family, keluarga yang terbentuk tanpa perlindungan yang 

permanen karena keadaan ekonomi atau problem kesehatan mental. 
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k. Gang, Keluarga yang destruktif dari orang-orang muda yang 

mencari ikatan emosional, berkembang dalam kekerasan dan 

kriminal. 

 

4. Tahap - Tahap Perkembangan Keluarga 

Menurut Suprajitno (2004) dalam bukunya Asuhan Keperawatan Keluarga 

menyebutkan tahapan-tahapan perkembangan keluarga, tahap-tahap 

perkembangan kehidupan keluarga yang paling banyak digunakan adalah 

delapan model perkembangan siklus kehidupan keluarga,  yaitu: : 

1. Tahap I : Keluarga pemula (Beginning family) 

Perkawinan dari sepasang insan menandai bermulanya sebuah keluarga 

baru, keluarga yang menikah atau prokreasi dan perpindahan dari 

keluarga asal atau status lajang kehubungan baru yang intim. Tugas-

tugas perkembangan keluarga sesuai dengan tahap siklus kehidupan 

keluarga, yaitu : 

a. Membangun perkawinan yang saling memuaskan. 

b. Menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis. 

c. Keluarga berencana (keputusan tentang kedudukan sebagai orang 

tua). 

2. Tahap II : Keluarga yang sedang mengasuh anak 

Dimulai dari kelahiran anak pertama hingga bayi berusia 30 bulan. 

Biasanya orang tua tergetar hatinya dengan kelahiran anak pertama 
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mereka, tapi agak takut juga. Kekawatiran akan hilang dalam beberapa 

hari karena ibu dan bayi mulai saling mengenal. 

Tugas-tugas perkembangan keluarga sesuai dengan tahap siklus 

kehidupan keluarga, yaitu : 

a. Membentuk unit muda sebagai yang mantap (mengintegrasikan 

bayi baru ke dalam keluarga). 

b. Rekonsiliasi tugas-tugas perkembangan yang bertentangan dengan 

kebutuhan anggota keluarga. 

c. Mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan. 

d. Memperluas persahabatan dengan keluarga besar dengan 

menambah peran-peran orang tua dan kakek serta nenek. 

3. Tahap III : Keluarga dengan anak prasekolah 

Siklus kehidupan dimulai ketika anak pertama berusia 2,5 tahun dan 

berakhir ketika anak berusia 5 tahun. Keluarga mungkin terdiri dari 

tiga atau lima orang, keluarga menjadi lebih majemuk. Tugas-tugas 

perkembangan keluarga sesuai dengan tahap siklus kehidupan keluarga, 

yaitu : 

a. Memenuhi kebutuhan anggota seperti rumah, ruang bermain, 

privasi, keamanan. 

b.  Mensosialisasikan anak. 

c. Mengintegrasikan anak yang baru sementara tetap memenuhi 

kebutuhan anak-anak yang lain. 
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d. Mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga (hubungan 

perkawinan dan hubungan orang tua dan anak). 

4. Tahap IV : Keluarga dengan anak usia sekolah 

Dimulai ketika anak pertama telah berusia 6 tahun dan mulai masuk 

sekolah dasar dan berakhir pada usia 13 tahun, awal dari masa remaja. 

Tugas-tugas perkembangan keluarga sesuai dengan tahap siklus 

kehidupan keluarga, yaitu : 

a. Mensosialisasikan anak-anak termasuk meningkatkan prestasi 

sekolah dan mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang 

sehat. 

b. Mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan. 

c. Memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota keluarga. 

5. Tahap V : Keluarga dengan anak remaja 

Ketika anak pertama melewati umur 13 tahun, tahap kelima dari siklus 

kehidupan dimulai. Tahap ini berlangsung selama 6-7 tahun, anak 

masih tinggal dirumah hingga berumur 19-20 tahun. Tugas-tugas 

perkembangan keluarga sesuai dengan tahap siklus kehidupan keluarga, 

yaitu : 

a. Menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja 

menjadi dewasa dan semakin mandiri. 

b. Menfokuskan kembali hubungan perkawinan. 

c. Berkomunikasi trbuka antara orang tua dan anak-anak. 
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6. Tahap VI : Keluarga melepas anak dewasa muda 

Permulaan dari fase kehidupan keluarga ini ditandai oleh anak pertama 

meninggalkan rumah orang tua dan berakhir dengan rumah kosong 

ketika akhirnya anak terakhir meninggalkan rumah.Tugas-tugas 

perkembangan keluarga sesuai dengan tahap siklus kehidupan keluarga, 

yaitu : 

a. Memperluas siklus keluarga dengan memasukkan anggota keluarga 

baru yang didapatkan melalui perkawinan anak-anak. 

b. Melanjutkan untuk memperbaharui dan menyesuaikan kembali 

hubungan perkawinan. 

c. Membantu orang tua lanjut usia dan sakit-sakitan dari suami istri. 

7. Tahap VII : Orang tua usia pertengahan 

Dimulai ketika anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir pada 

saat pensiun. Orang tua memasuki usia 45-55. Tugas-tugas 

perkembangan siklus kehidupan keluarga, yaitu : 

a. Menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan. 

b. Mempertahankan hubungan yang memuaskan dan penuh arti 

dengan para orang tua lansia dan anak-anak. 

c. Memperkokoh hubungan perkawinan. 

8. Tahap VIII : Keluarga dalam masa pensiun dan lansia 

Tahap terakhir dari siklus kehidupan keluarga dimulai dengan salah 

satu atau kedua pasangan memasuki masa pensiun, terus brlangsung 

hingga salah satu pasangan meninggal dan berakhir dengan pasangan 
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lain yang meninggal. Tugas-tugas perkembangan keluarga sesuai 

dengan tahap siklus kehidupan keluarga, yaitu : 

a. Mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan. 

b. Menyesuaikan terhadap pendapatan yang menurun. 

c. Mempertahankan hubungan perkawinan. 

d.   Menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan. 

e. Mempertahankan ikatan antar generasi. 

f.  Meneruskan untuk memahami eksistensi mereka. 

 

5. Struktur Keluarga 

Menurut Friedman (2008) struktur keluarga terdiri atas : 

1. Pola dan proses komunikasi 

Pola interaksi keluarga yang bersifat terbuka dan jujur, Selalu 

menyeleseikan konflik keluarga berpikiran positif, dan tidak 

mengulang-ulang isu dan pendapat sendiri. 

Karakteristik komunikasi keluarga berfungsi untuk : 

a. Karakteristik pengirim : 

1) Yakin dalam mengemukakan sesuatu atau pendapat. 

2) Apa yang disampaikan jelas dan berkualitas. 

3) Selalu meminta dan menerima umpan balik. 

b. Karakteristik penerima : 

1) Siap mendengarkan masukan dan pendapat dari anggota 

keluarga 
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2) Memberikan umpan balik dari setiap pendapat yang di 

Kemukakan anggota keluarga. 

3) Melakukan validasi 

2. Struktur Peran 

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan 

posisi sosial yang di berikan. Yang dimaksud dengan posisi atau status 

adalah posisi individu dalam masyarakat misalnya sebagai suami, istri, 

anak dan sebagainya. Tetapi terkadang peran ini tidak dapat di 

jalankan oleh masing-masing individu dengan baik. Ada beberapa anak 

yang terpaksa memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lain sedang 

orang tua mereka entah kemana atau malah berdiam diri di rumah. 

3. Strukur Kekuatan 

Kekuatan merupakan kemampuan (potensial dan aktual) dari individu 

untuk mengendalikan atau mempengaruhi untuk mengubah perilaku 

orang lain ke arah positif (Setyiowati, 2008) 

Ada beberapa macam tipe kekuatan struktur kekuatan : 

a. Legitimate power/ kekuasaan/ hak untuk mengontrol 

Wewenang primer yang merujuk pada kepercayaan bersama bahwa 

dalam suatu keluarga satu orang mempunyai hak untuk mengontrol 

tingkah laku anggota keluarga yang lain. 
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b. Referent power/ seseorang yang ditiru 

Kekuasan yang dimiliki orang-orang tertentu terhadap orang lain 

karena identifikasi positif terhadap mereka, seperti identifikasi 

positif seorang anak dengan orang tua (role mode). 

c. Reward power/ kekuasaan penghargaan 

Pengaruh kekuasaan karena adanya harapan yang akan diterima 

oleh seseorang dari orang yang mempunyai pengaruh karena 

kepatuhan seseorang. Seperti ketaatan anak terhadap orang tua. 

d. Coercive power/ kekuasan paksaan/ dominasi 

Sumber kekuasaan mempunyai kemampuan untuk menghukum 

dengan paksaan,ancaman, atau kekerasan bila mereka tidak mau 

taat. 

e. Affective power/kekuasaan afektif kekuasaan yang diberikan 

melalui manipulasi dengan memberikan atau tidak memberikan 

afeksi atau kehangatan, cinta kasih misalnya hubungan seksual 

pasangan suami istri. 

4. Nilai-Nilai Keluarga Nilai merupakan suatu sistem sikap dan 

kepercayaan yang secara sadar atau tidak mempersatukan anggota 

keluarga dalam satu budaya. Nilai keluarga juga merupakan suatu 

perkembangan norma dan peraturan. Norma adalah pola perilaku yang 

baik, menurut masyarakat berdasarkan system dalam keluarga. Budaya 

adalah kumpulan dari pola perilaku yang dapat dipelajari, dibagi, dan 

di tularkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. 
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6. Struktur peran keluarga 

Menurut Friedman (2008) struktur peran keluarga terdiri atas : 

1. Peran-peran formal 

Peran-peran formal bersifat eksplisit yaitu setiap kandungan struktur 

peran keluarga.  

Berbagai peran yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut : 

a. Peran ayah : 

Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan sebagai 

pencari nafkah, pendidik, pelindung pemberi rasa aman, sebagai 

kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta 

sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. 

b. Peran ibu : 

Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan 

untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik 

anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari 

peran sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari 

lingkungannya, disamping itu juga ibu dapat berperan sebagai 

pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. 

c. Peran anak : 

Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat 

perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. 
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2. Peran-peran informal 

Peran-peran informal bersifat implisit biasanya tidak tampak ke 

permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan emosional individu dan atau untuk menjaga keseimbangan 

dalam keluarga. 

Misalnya : pendorong, penguat, pendamai dan pengharmonis. 

 

7. Proses dan strategi koping keluarga 

1. Stresor jangka pendek dan jangka panjang 

a. Stressor jangka pendek yaitu stressor yang memerlukan 

penyelesaian dalam waktu ± 6 bulan. 

b. Stressor jangka panjang yaitu stressor yang memerlukan 

penyelesaian dalam waktu lebih dari 6 bulan. 

2. Kemampuan keluarga berespon terhadap masalah 

Hal yang perlu dikaji adalah sejauh mana keluarga berespon 

terhadap situasi/stressor. 

3. Strategi koping 

Strategi apa yang digunakan keluarga bila menghadapi 

permasalahan. 

4. Strategi adaptasi disfungsional. 

Dijelaskan mengenai strategi adaptasi disfungsional yang 

digunakan keluarga apabila menghadapi permasalahan. 
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8. Keluarga sebagai Klien 

Alasan keluarga menjadi fokus asuhan keperawatan. 

1. Dalam sebuah unit keluarga, disfungsi apa saja (penyakit, cedera, 

perpisahan) yang mempengaruhi satu atau lebih anggota keluarga, dan 

dalam hal tertentu, sering kali akan mempengaruhi anggota keluarga 

yang lain dan unit ini secara keseluruhan. Keluarga merupakan 

jaringan yang mempunyai hubungan erat dan bersifat mandiri, dimana 

masalah-masalah seorang individu mempengaruhi anggota keluarga 

yang lain dan seluruh sistem. Jika seorang perawatanya menilai 

seorang individu, bukan keluarga, ia akan kehilangan bagian yang 

dibutuhkan untuk memperoleh suatu pengkajian holistik. Salah satu 

prinsip terapi keluarga penting adalah bahwa gejala-gejala dari seorang 

pasien yang telah teridentifikasi (anggota keluarga denganmasalah-

masalah perilaku umum dan penyakit psikosomatis) adalah indeks 

tingkat adaptasi keluarga, atau dalam kasus ini disebut maladaptasi. 

2. Ada semacam hubungan yang kuat antara keluarga dan status 

kesehatan anggotanya, bahwa peran dari keluarga sangat penting bagi 

setiap aspek perawatan kesehatan anggota keluarga secara individu, 

mulai dari strategi-strategi hingga fase rehabilitasi, mengkaji dan 

memberikan perawatan kesehatan merupakan hal penting dalam 

membantu setiap anggota keluarga untuk mencapai suatu keadaan 

sehat hingga tingkat optimum. 
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3. Melalui perawatan kesehatan keluarga yang berfokus pada peningkatan, 

perawatan diri (self-care), pendidikan kesehatan, dan konseling 

keluarga, serta upaya-upaya yang berarti dapat mengurangi resiko yang 

diciptakan oleh pola hidup dan bahya dari lingkungan. Tujuannya 

adalah untuk mengangkat derajat kesehatan keluarga secara 

menyeluruh, yang mana secara tidak langsung mengangkat derajat 

kesehatan dari setiap anggota keluarga. 

4. Upaya menemukan kasus merupakan satu alasan bagus lainnya untuk 

memberikan perawatan kesehatan. Adanya masalah-masalah kesehatan 

pada salah seorang anggota keluarga dapat menyebabkan 

ditemukannya faktor-faktor resiko pada anggota lain. Ini sering 

menjadi masalah ketika mengunjungi keluarga yang memiliki masalah-

masalah kesehatan yang kronis atau penyakit-penyakit yang dapat 

menular. Perawat keluarga bekerja lewat keluarga supaya dapat 

menyentuh seluruh anggota keluarga. 

5. Seseorang dapat mnecapai suatu pemahaman yang lebih jelas terhadap 

individu-individu dan berfungsinya mereka bila individu tersebut di 

pandang dalam konteks keluarga mereka. 

6. Mengingat keluarga merupakan sistem pendukung yang vital bagi 

individu-individu, sumber dari kebutuhan-kebutuhan ini perlu dinilai . 

7. Mengingat keluarga merupakan sistem pendukung yang vital bagi 

individu-individu, sumber dari kebutuhan-kebutuhan ini perlu 
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dinilaidan disatukan kedalam perencanaan tindakan bagi individu-

individu 

 

9. Peran perawat keluarga 

Dari 5 fungsi keluarga diantaranya adalah fungsi perawat kesehatan 

dimana perawat kesehatan bersama perawat menyelesaikan masalah 

kesehatan. Perawat kesehatan keluarga adalah pelayanan kesehatan yang 

di tujukan keluarga sebagai unit pelayanan untuk mewujudkan keluarga 

yang sehat. Fungsi perawat adalah membantu keluarga untuk 

menyelesaikan masalah keluarga dengan cara meningkatkan kesanggupan 

keluarga melakukan fungsidan tugas perawatan kesehatan keluarga. Ada 

banyak peran perawat dalam membantu keluarga dalam menylesaikan 

masalah atau melakukan perawatan kesehata keluarga, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Pendidik 

Perawat perlu memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga 

dengan tujuan sebagai berikut : keluarga dapat melakukan program 

asuhan kesehatan keluarga secara mandiri dan bertanggung jawab 

terhadap masalah kesehatan keluarga. Dengan diberikan pendidikan/ 

penyuluhan diharapkan keluarga mampu mengatasi dan bertanggung 

jawab terhadap masalah kesehatannya. 
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2. Koordinator 

Koordinasi diperlukan pada perawatan berkelanjutan agar pelayanan 

yang komperhensif dapat tercapai. Koordinasi juga diperlukan untuk 

mengatur program kegiatan atau terapi dari berbagai disiplin ilmu agar 

tidak terjadi tumpang tindih dan pengulangan. 

3. Pelaksana 

Perawawat yang bekerja dengan klien dan keluarga baik di rumah, 

klinik, maupun di rumah sakit bertanggung jawab dalam memberikan 

perawatan langsung. Kontak pertama perawat kepada keluarga melalui 

anggota keluarga yang sakit. Perawat dapat mendemonstrasikan 

kepada keluarga asuhan keperawatan yang diberikan dengan harapan 

keluarga nanti dapat memberikan asuhan langsung kepada anggota 

keluarga yang sakit. 

4. Pengawas Kesehatan 

Sebagai pengawas kesehatan perawat harus melakukan home visit atau 

kunjungan rumah yang teratur untuk mengidentifikasi atau melakukan 

pengkajian tentang kesehatan keluarga. Perawat tidak hanya 

melakukan kunjungan tetapi diharapkan ada tindak lanjut dari 

kunjungan ini. 

5. Konsultan 

Perawat sebagai nara sumber bagi keluarga dalam mengatasi masalah 

kesehatan. Agar keluarga mau memint nasehat pada perawat 

makahubungan antara keluarga dan perarawat harus dibina dengan 
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baik, perawatan harus terbuka dan dapat dipercaya. Maka dengan 

demikian, harusada Bina Hubungan Saling Percaya (BHSP) antara 

perawat dan keluarga. 

6. Kolaborasi 

Sebagai perawat di komunitas juga harus bekerja sama dengan 

pelayanan rumah sakit, puskesmas dan anggota tim kesehatan yang 

lain untuk mencapai tahap kesehatan keluarga yang optimal. 

Kolaborasi tidak hanya dilakukan sebagai perawat di rumah sakit tetapi 

di keluarga dan komunitas pun juga dapat di laksanakan. 

7. Fasilitator 

Peran perawat komunitas disini adalah membantu keluarga dalam 

menghadapi kendala untuk meningkatkan derajat kesehatan yang 

optimal. Kendala yang sering di alami keluarga keraguan didalam 

menggunakan pelayanan kesehatan, masalah ekonomi dan sosial 

budaya. Agar dapat melaksanakan peran fasilitator dengan baik, maka 

perawat komunitas harus mengetahui sistem pelayanan kesehatan, 

misalnya sistem rujukan dan danasehat. 

8. Penemu Kasus 

Peran perawat komunitas yang juga sangat penting adalah 

mengidentifikasi kesehatan secara dini (Case Finding), sehingga tidak 

terjadi ledakan atau kejadian luar biasa (KLB). 
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9. Modifikasi Lingkungan 

Perawat komunitas juga harus dapat memodifikasi lingkungan, baik 

lingkungan rumah, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya agar dapat 

tercipta lingkungan yang sehat. 

 

B. Masalah Kesehatan 

1. Pengertian hipertensi 

Hipertensi adalah suatu keadaan tanpa gejala, dimana tekanan yang 

abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatkan resiko 

terhadap stroke, gagal jantung, serangan jantung dan kerusakan ginjal 

(Faqih, 2006). 

Hipertensi adalah tekanan darah sistolk lebih atau sama dengan 140 

mmHg, dan tekanan darah distolik lebih atau sama dengan 90 mmHg atau 

mengkonsumsi obat anti hipertensi (Guyton, 2007). 

Hipertensi dapat didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah 

sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan darah distolik sedikitnya 90 

mmHg (Sylvia Price, 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 ntara 140 – 190 mmHg dan distolik antara 

90 – 95 mmHg dianggap merupakan garis batas dari hipertensi (Riyadi, 

2011). 
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Dari definisi beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

hipertensi adalah : Tekanan darah tinggi melebihi batas normal yaitu 

140/90 mmHg. 

 

2. Anatomi fisiologi  

Jantung adalah organ yang mensirkulasi darah teroksigenasi ke paruuntuk 

pertukaran gas. 

a. Struktur Jantung 

Jantung besarnya sekepalan tangan. Menyerupai jantung pisang dan 

beratnya kira-kira 250-300 gr terletak di belakang sternum dan 

kartilago kosta dalam mediastimun, struktur blok di antara paru-paru. 

Jantung berada di bagian tengah diafragma dan pangkalnya terletak 

dibelakang kiri antara casta V dan VI dua jari di bawah papilla mamae. 

Pada tempat ini teraba adanya pukulan jantung yang disebut iktuscodis. 

b. Fisiologi Jantung 

Jantung adalah : pompa yang sangat efisien, bekerja terus menerus, 

mempertahankan aliran darah melalui sistem sirkulasi setiap hari 5.500 

– 7.500 liter darah mengalir melalui jantung Setiap menit : 4-5 liter 

darah. Darah dengan kadar CO2 relatif tinggi dari venakava superior 

dan v. kava inferior masuk ke atrium kanan darah dariatrium kanan 

melalui katup trikuspid masuk ke ventrikel kanan, ventrikel kanan 

memompa darah melalui katup semilunar pulmonaris masuk kearteri 

pulmonaris di dalam sirkulasi pulmonaris, darah masuk dalam 
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pembuluh kapiler paru-paru, C02 dilepaskan dan O2 diangkut darah 

yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui keempat 

vena pulmonaris masuk ke atrium kiri darah dari atrium kirimelalui 

katup mitral masuk ke dalam ventrikel kiri. Ventrikel kiri memompa 

darah melalui katup semilunar aortik masuk dalam aorta asending dan 

masuk ke sirkulasi sistemik pada pembuluh kapiler, O2 berdifusi 

melalui cairan intersisial masuk ke dalam sel jaringan, pada saat yang 

bersamaan CO2, produk sisa metabolisme sel, berdifusi melalui cairan 

intersisial masuk kembali ke pembuluh kapiler, untuk kemudian 

ditukar dengan O2 di paru-paru. 

c. Periode Kerja jantung 

1) Periode sistol ( periode kontriksi ) adalah suatu keadaan jantung 

dimana bagian ventrikel dalam keadaan menguncup. Katup bikus 

dan trikuspidalis dalam keadaan tertutup dan valvula semilunaris 

aorta danvalvula semilunaris arteri pulmonalis terbuka sehingga 

darah dariventrikel dekstra mengalir ke arteri pulmonalis dan 

masuk kedalam paru kiri dan kanan. Darah dari ventrikel sinistra 

mengalir ke aorta dan selanjutnya beredar keseluruh tubuh. 

2) Periode diatol (periode dilatasi) suatu keadaan dimana jantung 

mengembang. Katup bikus dan trikuspidalis dalam keadaan 

terbuka sehingga dari atriium sinistra masuk ke ventrikel sinistra 

dan darah dari atrium dekstra masuk keventrikel dekstra. 

Selanjutnya , darah yang datang dari paru-paru dan kanan melalui 
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vena pulmonalis kemudian masuk ke atrium sinistra darah dari 

seluruh tubuh melalui vena kava superior dan vena kava inferior 

masuk ke atrium dekstra. 

3) Periode istirahat (periode relaksaasi) adalah waktu antara periode 

diastol dengan periode sistol dimana jantung berhenti kira-kira 

1/10detik. 

d. Siklus jantung 

Aliran darah melalui jantung diatur oleh katup yang 

memungkinkandarah hanya mengalirkan satu arah saja. Katup-katup 

tersebut menutup dengan rapat untuk mencegah adanya aliran balik, 

namun saat terbuka memungkinkan darah mengalir bebas ke depan. 

Setiap kontraksi otot janutng dengan mudah meningkatkan tekanan 

dalam ruang jantung. Darah vena dari jaringan tubuh memasuki atrium 

kanan darivena kava superior dan inferior. Atrium kanan memompa 

darah melalui katup trikuspidalis ke ventrikel kanandari dari sini darah 

ipompa oleh kontraksi dinding ventrikel melewati katupemilunaris 

masuk ke arteri pulmonalis dalam perjalanannya menuju paruparu. 

Darah teroksigenasi (kaya oksigen) dari paru-paru memasuki 

atrium kiri melalui empat vena pulmonalis dan melintasi katup itral 

masuk ke ventrikel kiri dari sini dipompakan melalui katup semilunaris 

masuk ke aorta yang mendistribusikan darah kesirkulasi sistemik. 

Katup-katup jantung adalah lapisan jaringan fibrosa. Katup 

trikuspidalis dan mitral, katup artioventrikularis harus menahan 
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tekanan tinggi saat terjadi kontraksi jantung. Daun-daun katupnya 

dilekatkan oleh khorda tendinea ke otot papilaris di dinding masing-

masing ventrikel, saat ventrikel berkontraksi, khordaini mencegah 

katup terbalik ke atrium. Katup-katup semilunaris dipintu masukke 

aorta dan arteri pulmonalis memiliki tiga helai daun katup. Katup ini 

tidak memiliki tali-tali khorda yang mencegah katup-katup tersebut 

membuka terbalik karena tekanan belakang dimana katup ini diarahkan 

lebih sediki tdari pada yang di dorongkan  ke katup atrioventrikularis. 

e. Pembuluh darah 

2 kelompok pembuluh darah utama yang mengalirkan darah dari dan 

ke jantung: 

1) Pembuluh Pulmonaris 

2) Pembuluh Sistemik 

a) Pembuluh Pulmonaris arteri pulmonaris mengangkut darah dari 

ventrikel kanan keparu-paru vena pulmonaris mengangkut 

darah dari paru-paruke atrium kiri. Paru-paru tempat pertukaran 

gas CO2 dan O2. 

b) Pembuluhsistemik: 

Arteri sistemik : membawa darah dari ventrikel kiri kesirkulasi 

sistemik melalui aorta. 
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3. Etiologi 

Menurut Ruhyanudin (2007), Hipertensi berdasarkan penyebabnya dibag 

imenjadi dua golongan yaitu : 

a. Hipertensi esensial atau hipertensi primer adalah hipertensi yang 

penyebabnya tidak diketahui. Hipertensi esensial kemungkinan 

disebabkan oleh beberapa perubahan pada jantung dan pembuluh darah 

kemungkinan bersama-sama menyebabkan meningkatnya tekanan 

darah. 

b. Hipertensi sekunder adalah jika penyebabnya diketahui. Penyebab 

hipertensi yang biasa ditemukan seperti : kegemukan (obesitas), gaya 

hidup yang tidak aktif (malas berolahraga), stres, alkohol atau garam 

dalam makanan, bisa memicu terjadinya hipertensi pada orang yang 

memiliki kepekaan yang diturunkan ( riwayat keturunan ). 

 

4. Patofisiologi 

Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh 

darah terletak dipusat vasomotor, pada medulla diotak. Dari pusat 

vasomotor ini bermula jaras saraf simpatis, yang berlanjut ke bawah 

kekorda spinalis dan keluar dari kolumna medulla spinalis ganglia 

simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan 

dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui system saraf 

simpatis keganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan 

asetilkolin, yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke 
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pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya noreepineprin 

mengakibatkan konstriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti 

kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah 

terhadap rangsang vasokonstriksi. Individu dengan hipertensi sangat 

sensitive terhadap norepinefrin, meskipun tidak diketahui dengan jelas 

mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pada saat bersamaan dimana sistem 

saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respons rangsang 

emosi, kelenjar adrenal juga terangsang, mengakibatkan tambahan 

aktivitas vasokonstriksi. Medulla adrenal mensekresi epinefrin, yang 

menyebabkan vasokonstriksi. Korteks adrenal mensekresi kortisol dan 

steroid lainnya, yang dapat memperkuat respons vasokonstriktor pembuluh 

darah. Vasokonstriksi yang mengakibatkan penurunan aliran ke ginjal, 

menyebabkan pelepasan rennin. Rennin merangsang pembentukan 

angiotensin I yang kemudian diubah menjadi angiotensin II, suatu 

vasokonstriktor kuat, yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron 

oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi natrium dan air 

oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume intra vaskuler. 

Semua faktor ini cenderung mencetuskan keadaan hipertensi. Perubahan 

struktural dan fungsional pada system pembuluh perifer bertanggungjawab 

pada perubahan tekanan darah yang terjadi pada usia lanjut. Perubahan 

tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat dan 

penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah, yang pada 

gilirannya menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh 
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darah. Konsekuensinya, aorta dan arteri besar berkurang kemampuannya 

dalam mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung (volume 

sekuncup, mengakibatkan penurunan curang jantung dan peningkatan 

tahanan perifer. (Brunner dan Suddarth, 2004). 

Progresifitas hipertensi dimulai dari prehipertensi pada pasien umur 

10-30 tahun (dengan meningkatnya curah jantung) kemudian menjadi 

hipertensi dini pada pasien umur 20-40 tahun (dimana tahanan perifer 

meningkat) kemudian menjadi hipertensi pada umur 30-50 tahun dan 

akhirnya menjadi hipertensi dengan komplikasi pada usia 40-60 tahun 

(Menurut Sharma S et al, 2008 dalam Anggreini AD et al, 2009). 

 

5. Tanda dan gejala 

Tanda dan gejala pada hipertensi dibedakan menjadi : 

a. Tidak ada gejala 

Tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan 

peningkatan tekanan darah, selain penentuan tekanan arteri oleh dokter 

yang memeriksa. Hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah 

terdiagnosa jika tekanan arteri tidak terukur. 

b. Gejala yang lazim 

Sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi 

meliputinyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataannya ini 

merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan pasien yang 

mencari pertolongan medis. 
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Manifestasi klinis beberapa pasien yang menderita hipertensi yaitu : 

1) Mengeluh sakit kepala, pusing 

2) Lemas, kelelahan 

3) Sesak nafas 

4) Gelisah 

5) Mual 

6) Muntah 

7) Epistaksis 

8) Kesadaran menurun 

 

6. Penatalaksanaan 

Pengelolaan hipertensi bertujuan untuk mencegah morbiditas dan 

mortalitas akibat komplikasi kardiovaskuler yang berhubungan dengan 

pencapaian dan pemeliharaan tekanan darah dibawah 140/90 mmHg. 

Prinsip pengelolaan penyakit hipertensi meliputi : 

a. Terapi tanpa Obat 

Terapi tanpa obat digunakan sebagai tindakan untuk hipertensi ringan 

dan sebagai tindakan suportif pada hipertensi sedang dan berat. Terapi 

tanpa obat ini meliputi : 

1) Diet 

Diet yang dianjurkan untuk penderita hipertensi adalah : 

a) Diet rendah garam 
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Pengurangan pengguna garam yang dimaksud bukanlah 

dilaksanakan pada semua jenis garam, namun pengurangan 

yang ada lebih kepada maksud pembatasan jumblah garam / 

natrium klorida (NaCl) dalam makanan disamping penyedap 

masakan (monosodium glutamat = MSG) serta sodium 

karbonat. Dimana sangat dianjurkan pada pelaku diet ini untuk 

mengonsumsi garam dapur (garam yang mengandung iodium) 

tidak lebih dari 6 gram per hari atau setara dengan satu sendok 

teh. 

b) Diet rendah kolesterol dan rendah asam lemak jenuh 

Diet rendah kolestrol biasanya diambil oleh orang yang 

memiliki kadar kolestrol tinggi maupun penderita penyakit 

jantung. Karena pada mekanismenya kolestrol tinggi dapat 

menyebabkan penyumbatan pembuluh darah sehingga 

mengundang resiko serangan jantung. Pada diet ini, cobalah 

untuk makan dalam porsi yang sedikit namun dalam frekuensi 

tinggi. Hindarilah makanan yang mengandung lemak jenuh, 

dimana pada umumnya lemak jenuh terdapat pada daging sapi, 

kambing, susu murni, babi, jerohan, mentega, kuning telur dan 

keju. Disamping banyak lemak jenuh pada lemak hewani 

tersebut,  masih terdapat ancaman yang dihindari dari lemak 

nabati, seperti halnya  minyak kacang dan minyak kelapa sawit. 
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c) Penurunan berat badan 

Penurunan berat badan bisa dilakukan dengan olah raga secara 

teratur, nutrisi yang seimbang, gaya hidup yang aktif dani pola 

makan yang seimbang. 

d) Menghentikan merokok 

2) Latihan Fisik 

Latihan fisik atau olah raga yang teratur dan terarah yang 

dianjurkan untuk penderita hipertensi adalah olah raga yang 

mempunyai empat prinsip yaitu : 

e) Macam olah raga yaitu isotonis dan dinamis seperti lari, 

jogging, bersepeda, berenang dan lain-lain 

f) Intensitas olah raga yang baik antara 60-80 % dari kapasitas 

aerobik atau 72-87 % dari denyut nadi maksimal yang disebut 

zona latihan. 

g) Lamanya latihan berkisar antara 20 – 25 menit berada dalam 

zona latihan 

h) Frekuensi latihan sebaiknya 3 x perminggu dan paling baik 5 x 

perminggu 

3) Pendidikan Kesehatan ( Penyuluhan ) 

Tujuan pendidikan kesehatan yaitu untuk meningkatkan 

pengetahuan pasien tentang penyakit hipertensi dan 

pengelolaannya sehingga pasien dapat mempertahankan hidupnya 

dan mencegah komplikasi lebih lanjut. 
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b. Terapi dengan Obat 

Tujuan pengobatan hipertensi tidak hanya menurunkan tekanan darah 

saja tetapi juga mengurangi dan mencegah komplikasi akibat 

hipertensi agar penderita dapat bertambah kuat. Pengobatan hipertensi 

umumnya perlu dilakukan seumur hidup penderita. 

1) Diuretik 

Obat-obatan jenis diuretik bekerja dengan cara mengeluarkan 

cairan tubuh (lewat kencing) sehingga volume cairan ditubuh 

berkurang yang mengakibatkan daya pompa jantung menjadi lebih 

ringan. Contoh obatannya adalah Hidroklorotiazid. 

2) Penghambat Simpatetik 

Golongan obat ini bekerja dengan menghambat aktivitas saraf 

simpatis (saraf yang bekerja pada saat kita beraktivitas ). Contoh 

obatnya adalah : Metildopa, Klonidin dan Reserpin. 

3) Betabloker 

Mekanisme kerja anti-hipertensi obat ini adalah melalui penurunan 

daya pompa jantung. Jenis betabloker tidak dianjurkan pada 

penderita yang telah diketahui mengidap gangguan pernapasan 

seperti asma bronkial. Contoh obatnya adalah : Metoprolol, 

Propranolol dan Atenolol. Pada penderita diabetes melitus harus 

hati-hati, karena dapat menutupi gejala hipoglikemia (kondisi 

dimana kadar gula dalam darah turun menjadi sangat rendah yang 

bisa berakibat bahaya bagi penderitanya). 
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Pathway 

 

Gambar 2.1 Pathway penyakit hipertensi 
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7. Fokus Intervensi 

Kemungkinan diagnosa yang mungkin muncul (NANDA, 2013) 

a. Gangguan perfusi jaringan serebral 

1) Prevensi primer 

a) Berikan pendidikan kesehatan kepada klien tentang pengertian, 

tanda dan gejala gangguan pefusi jaringan. 

b) Beritahu klien untuk mengendalikan atau memodifikasi 

factorresiko misalnya : membatasi merokok, mengatur pola diit 

rendah garam dn rendah kolestrol. 

2) Prevensi sekunder 

a) Mendeteksi secara dini adanya gangguan perfusi jaringan 

b) Motivasi klien untuk minum obat secara teratur 

c) Monitor pola diit 

i. Diet rendah garam 

Pengurangan pengguna garam yang dimaksud bukanlah 

dilaksanakan pada semua jenis garam, namun 

pengurangan yang ada lebih kepada maksud pembatasan 

jumblah garam / natrium klorida (NaCl) dalam makanan 

disamping penyedap masakan (monosodium glutamat = 

MSG) serta sodium karbonat. Dimana sangat dianjurkan 

pada pelaku diet ini untuk mengonsumsi garam dapur 

(garam yang mengandung iodium) tidak lebih dari 6 gram 

per hari atau setara dengan satu sendok teh. 
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ii. Diet rendah kolesterol dan rendah asam lemak jenuh 

Diet rendah kolestrol biasanya diambil oleh orang yang 

memiliki kadar kolestrol tinggi maupun penderita penyakit 

jantung. Karena pada mekanismenya kolestrol tinggi dapat 

menyebabkan penyumbatan pembuluh darah sehingga 

mengundang resiko serangan jantung. Pada diet ini, 

cobalah untuk makan dalam porsi yang sedikit namun 

dalam frekuensi tinggi. Hindarilah makanan yang 

mengandung lemak jenuh, dimana pada umumnya lemak 

jenuh terdapat pada daging sapi, kambing, susu murni, 

babi, jerohan, mentega, kuning telur dan keju. Disamping 

banyak lemak jenuh pada lemak hewani tersebut,  masih 

terdapat ancaman yang dihindari dari lemak nabati, seperti 

halnya  minyak kacang dan minyak kelapa sawit 

d) Lakukan pemantauan tekanan darah tinggi 

3) Prevensi tersier 

a) Rujuk atau konsultasikan ke ahli gizi 

b) Rujuk ke pelayanan kesehatan 

c) Motivasi klien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses 

pengobatan 
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b. Gangguan rasa nyaman nyeri 

1) Prevensi primer 

a) Berikan pendidikan kesehatan kepada klien dan keluarga 

tentang keluhan nyeri yang dirasakan sebagai salah satu gejala 

hipertensi 

b) Minimalkan gangguan lingkungan dan rangsangan yang bisa 

membuat penderita menjadi tambah sakit 

2) Prevensi sekunder 

a) Pertahankan tirah baring selama fase akut 

b) Berikan tindakan untuk menghilangkan sakit kepala, misalnya 

kompres dingin pada dahi, pijat punggung dan leher 

c) Ciptakan lingkungan yang nyaman 

3) Prevensi tersier 

a) Berikan terapi obat-obat tradisional dengan menggunakan 

mentimun ataupun blimbing. 

b) Pertahankan hal-hal yang bisa mengurangi nyeri 

c) Rujuk ke pelayanan kesehatan jika keluhan semakin memberat 

Screening awal tekanan arah, mmHg 

Tabel 3.1 Screening awal tekanan darah 

Sistolik Distolik Rekomendasi tindak lanjut 

< 130 

130-139 

140-159 

160-179 

180-209 

≥210 

<85 

85-89 

90-99 

100-109 

110-119 

≥120 

Periksa ulang dalam 2 tahun 

Periksa ulang dalam 1 tahun 

Periksa dalam 2 bulan 

Evaluasi atau rujuk ke pusat asuhan dalam 1 bulan 

Evaluasi atau rujuk ke pusat asuhan dalam 1 minggu 

Evaluasi atau rujuk ke pusat asuhan segera 
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