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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Keluarga 

1. Definisi Keluarga 

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh 

kebersamaan dan kedekatan emosional serta yang mengidentifikasi 

dirinya sebagai anggota keluarga (Friedman, 2010). 

Keluraga adalah unit terkecil dari masyarakat, yang terdiri dari 

kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu 

tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Depkes 

RI, 1998 dikutip oleh Setiadi 2008).  

Keluarga merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang hidup 

bersama dengan keterkatan aturan emosional dan individu mempunyai 

peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Keadaan ini 

perlu kita sadari sepenuhnya bahwa setiap individu merupakan bagiannya 

dan di keluarga juga semua dapat diekspreikan tanpa hambatan yang 

berarti (Suprajitno, 2012).  

2. Fungsi Keluarga 

Fungsi keluarga menurut Friedman (2010) antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. Fungsi Afektif (The affective function)  

Fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu 
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untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang 

lain, fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan 

psikososial keluarga. 

b. Fungsi Sosialisasi (sosialisationfunction)  

Fungsi pengembangan dan tempat melatih anak untuk 

berkehidupansosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan 

dengan orang lain diluar rumah. 

c. Fungsi Reproduksi (reproductive function) 

Fungsi untuk mempertahankangenerasi menjadi kelangsungan 

keluarga.  

d. Fungsi Ekonomi (the economic function)  

Keluarga berfungsi untuk memenuhikebutuhan keluarga secara 

ekonomi dan tempat untuk mengembangkankemampuan individu 

meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhankeluarga. 

e. Fungsi Perawatan Kesehatan (the healty care function) 

Fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota 

keluarga agar tetapmemiliki produktivitas tinggi. Fungsi ini 

dikembangkan menjadi tugas keluargadi bidang kesehatan.Adapun 

tugas kesehatan keluarga adalah sebagai berikut (Friedman, 2010) 

1) Mengenal masalah kesehatan setiap anggotanya : Perubahan 

sekecil apapun yang dialami anggota keluarga secara tidak 

langsung menjadi perhatian dan tanggung jawab keluarga, maka 

apabila menyadari adanya perubahan perlu segera dicatat kapan 

terjadinya, perubahan apa yang terjadi dan seberapa besar 

perubahannya 
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2) Mengambil keputusan tindakan kesehatan yang tepat : Tugas ini 

merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari 

pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan 

pertimbangan siapa diantara keluarga yang mempunyai 

kemampuan memutuskan untuk menentukan tindakan keluarga 

maka segera melakukan tindakan yang tepet agar masalah 

kesehatan dapat dikurangi atau bahkan teratasi 

3) Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit : Perawatan 

ini dapat dilakukan dirumah apabia keluarga memiliki 

kemampuan melakukan tindakan untuk pertolongan pertama atau 

ke pelayanan kesehatan untuk memperoleh tindakan lanjutan agar 

masalah yang lebih parah tidak terjadi 

4) Mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat 

5) Mempertahankan hubungan dengan (menggunakan) fasilitas 

kesehatan masyarakat  

3. Tipe atau Bentuk Keluarga 

Beberapa tipe atau bentuk keluarga menurut Sudiharto (2007), 

antara adalah sebagai berikut: 

a. Keluarga inti (Nuclear Family) : Keluarga yang dibentuk karena 

ikatan perkawinan yang direncanakan yang terdiri dari suam, istri, 

dan anak-anak, baik karena kelahiran (natural) maupun adopsi. 

b. Keluarga besar (Extended Family) : Keluarga inti ditambah keluarga 

yang lain (karena hubungan darah), misalnya kakek, nenek, bibi, 

paman, sepupu termasuk keluarga modern, seperti orang tua tunggal, 
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keluarga tanpa anak, serta keluarga pasangan sejanis (guy/lesbian 

families). 

c. Keluarga Campuran (Blended Family) : Keluarga yang terdiri dari 

suami, istri, anak-anak kandung dan anak-anak tiri. 

d. Keluarga menurut hukum umum (Common Law Family) : Anak-anak 

yang tinggal bersama. 

e. Keluarga orang tua tinggal : Keluarga yang terdiri dari pria atau 

wanita, mungkin karena telah bercerai, berpisah, ditinggal mati atau 

mungkin tidak pernah menikah, serta anak-anak mereka yang tinggal 

bersama. 

f. Keluarga Hidup Bersama (Commune Family) : Keluarga yang terdiri 

dari pria, wanita dan anak-anak yang tinggal bersama berbagi hak dan 

tanggung jawab, serta memiliki kepercayaan bersama. 

g. Keluarga Serial (Serial Family) : Keluarga yang terdiri dari pria dan 

wanita yang telah menikah dan mungkin telah punya anak, tetapi 

kemudian bercerai dan masing-masing menikah lagi serta memiliki 

anak-anak dengan pasangannya masing-masing, tetapi semuanya 

mengganggap sebagai satu keluarga.  

h. Keluarga Gabungan (Composite Family) : Keluarga yang terdiri dari 

suam dengan beberapa istri dan anak-anaknya (poligami) atau istri 

dengan beberapa suami dan anak-anaknya (poliandri). 
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i. Hidup bersama dan tinggal bersama (Cohabitation Family) : 

Keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang hidup bersama tanpa 

ada ikatan perkawinan yang sah. 

4. Tahap dan Perkembangan Keluarga 

Siklus kehidupan setiap keluarga mempunyai tahapan-tahapan. 

Seperti individui-ndividu yang mengalami tahap pertumbuhan dan 

perkembangan yang berturutturut, keluarga juga mengalami tahap 

perkembangan yang berturut-turut. Adapun tahap-tahap perkembangan 

keluarga berdasarkan konsep Duvall dan Miller (Friedman, 2010) adalah : 

a. Tahap I Keluarga Pasangan Baru keluarga pemula perkawinan dari 

sepasang insan menandai bermulanyasebuah keluarga baru dan 

perpindahan dari keluarga asal atau status lajang kehubungan baru 

yang intim. 

b. Tahap II : Keuarga Dengan Anak Prasekolahkeluarga sedang 

mengasuh anak dimulai dengan kelahiran anakpertama hingga bayi 

berusia 30 bulan.Tugas perkembangan: 

c. Tahap III : keluarga dengan anak usia pra sekolah dimulai ketika anak 

pertamaberusia dua setengah tahun, dan berakhir ketika anak berusia 

5 tahun. 

d. Tahap IV : keluarga dengan anak usia sekolah dimulai ketika anak 

pertamaberusia 6 tahun dan mulai masuk sekolah dasar dan berakhir 

pada usia 13 tahun,awal dari masa remaja. 
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e. Tahap V : keluarga dengan anak remaja yang dimualai ketika anak 

pertamamelewati umur 13 tahun, berlangsung selama 6 sampai 7 

tahun. Tahap ini dapatlebih singkat jika anak meninggalkan keluarga 

lebih awal atau lebih lama jikaanak masih tinggal di rumah hingga 

berumur 19 atau 20 tahun. 

f. Tahap VI : keluarga yang melepas anak usia dewasa muda yang 

ditandai olehanak pertama meninggalkan rumah orang tua dan 

berakhir dengan “rumah kosong”, ketika anak terakhir meninggalkan 

rumah. Tahap ini dapat singkat atauagak panjang, tergantung pada 

berapa banyak anak yang belum menikah yangmasih tinggal di 

rumah. Fase ini ditandai oleh tahun-tahun puncak persiapandari dan 

oleh anak-anak untuk kehidupan dewasa yang mandiri. 

g. Tahap VII: orang tua usia pertengahan, dimulai ketika anak 

terakhirmeninggalkan rumah dan berakhir pada saat pensiun atau 

kematian salah satupasangan. 

1) Tugas perkembangan orang tua usia pertengahan : 

- Mempertahankan kesadaran 

- Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan teman 

sebaya dan anak- anak 

- Meningkatkan keakraban pasangan 

2) Masalah / Perhatian Pelayanan Kesehatan Orang Tua Paruh Baya 

- Praktik kesehatan yang baik 

- Hubungan pernikahan 
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- Komunikasi dan hubungan keluarga 

- Perhatian pemberi asuhan 

- Penyesuaian terhadap perubahan fisiologis (penuaan)  

h. Tahap VIII: keluarga dalam masa pensiun dan lansia dimali dengan 

salah satuatau kedua pasangan memasuki masa pensiun, hingga salah 

satu pasanganmeninggal dan berakhir dengan pasangan lainnya 

meninggal. 

5. Struktur keluarga 

Menurut Murwani (2007), struktur keluarga terdiri atas: 

a. Pola dan proses komunikasiPola interaksi keluarga yang berfungsi: 

(1) bersifat terbuka dan jujur,(2) selalu menyelesaikan konflik 

keluarga, (3) berpikiran positif, dan (4) tidakmengulang - ulang isu 

dan pendapat sendiri.Karakteristik komunikasi keluarga berfungsi 

untuk :  

1) Karakteristik pengirim : yakin dalam mengemukakan sesuatu 

atau pendapat,apa yang disampaikan jelas dan berkualitas, selalu 

meminta dan menerimaumpan balik. 

2) Karakteristik penerima : siap mendengarkan, memberi umpan 

balik,melakukan validasi. 

b. Struktur peran 

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan 

posisi sosial yang diberikan. Yang dimaksud dengan posisi atau status 

adalah posisi individu dalam masyarakat misalnya sebagai suami, 
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istri, anak dan sebagainya.Tetapi kadang peran ini tidak dapat 

dijalankan oleh masing-masing individu dengan baik. Ada beberapa 

anak yang terpaksa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

anggota keluarga yang lain sedangkan orang tua mereka entah 

kemana atau malah berdiam diri dirumah. 

c. Struktur kekuatan 

Kekuatan merupakan kemampuan (potensial dan aktual) dari individu 

untuk mengendalikan atau mempengaruhi untuk merubah perilaku 

orang lainkearah positif. 

d. Nilai-nilai keluarga 

Nilai merupakan suatu sistem, sikap dan kepercayaan yang secara 

sadaratau tidak, mempersatukan anggota keluarga dalam satu budaya. 

Nilai keluargajuga merupakan suatu pedoman bagi perkembangan 

norma dan peraturan. Norma adalah pola perilaku yang baik, menurut 

masyarakat berdasarkan sistem nilai dalam keluarga. Budaya adalah 

kupulan dari pola yang dapat dipelajari, dibagi, dan ditularkan dengan 

tujuan untuk menyelesaikan masalah (Murwani, 2007). 

6. Struktur Peran Keluarga 

Sebuah peran didefinisikan sebagai kumpulan dari perilaku yang 

secara relatif homogen dibatasi secara normatif dan diharapkan dari 

seorang yang menempati posisi sosial yang diberikan. Peran berdasarkan 

pada pengharapan atau penetapan peran yang membatasi apa saja yang 
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harus dilakukan oleh individu didalam situasi tertentu agar memenuhi 

pengharapan diri atau orang lain terhadap mereka (Friedman. 2010) 

Menurut Fredman (2010) peran keluarga dapat diklasifikasikan 

menjadi dua kategori : peran formal atau terbuka dan peran informal atau 

tertutup.  

a) Peran Formal Keluarga  

Peran eksplisit yang terkandung dalam struktur peran keluarga (ayah, 

suami, dll). 

b) Peran Informal Keluarga 

Peran informal bersifat implisit, seringkali tidak tampak pada 

permukaanya, dan diharapkan memenuhi kebutuhan emosional 

anggota keluarga.  

7. Proses dan Strategi Koping Keluarga 

Stressor-stressor keluarga bisa berupa kejadian berupakejadian atau 

pengalaman antar pribadi (dari dalam maupun luar keluarga), lingkungan, 

ekonomi, atau sosial budaya. Adaptasi adalah suatu proses penyesuaian 

terhadap perubahan. Hasil dari suatu keadaan keseimbangan yang berubah 

atau hemeostasis. Adaptasi bisa positif ataupun negatif, yang 

menyebabkan meningkatnya atau menurunnya keadaan sehat keluarga. 

Strategi koping berlawanan dengan mekanisme pertahanan strategi ini 

sebagai strategi positif dari adaptasi. Koping terdiri dari upaya-upaya 

pemecahan masalah seorang individu yang dihadapkan pada tuntunan-

tuntunan yang berkaitan dengan keadaan kesejahteraanya, tetapi benar 

menekan sumber-sumber (Friedman 2010). 
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Stressor merupakan agen-agen pencetus, penyebab stress 

(Friedman, 2010) dan adaptasi merupakan penyesuaian terhadap 

perubahan. Stressor-strossor keluarga bisa berupa kejadian atau 

pengalaman antar pribadi (daridalam maupun dari luar), lingkungan, 

ekonomi, sosial dan budaya. Tiga strategi untuk mengadaptasi stress 

individu yaitu : 

a. Mekanisme pertahanan 

Merupakan cara-cara yang dipelajari, kebiasaan, secara otomatis 

digunakan untuk berespon. 

b. Strategi koping 

Berlawanan dengan mekanisme pertahanan, strategi ini sebagai 

strategi positif adaptasi, koping terdiri dari upaya pemecahan masalah 

seseorang individu yang diharapkan pada tuntutan yang berkaitan 

dengan keadaan kesejahteraan. 

c. Penguasaan  

Merupakan model adaptasi paling positif, adalah hasil dari 

penggunaan strategi koping individu yang efektif. 

8. Keluarga Sebagai Klien 

Pada tipe keempat penjabaran konsep keperawatan keluarga, 

keseluruhan keluarga dipandang sebagai klien atau sebagai fokus utama 

pengkajian dan perawatan. Dalam hal ini, keluarga merupakan bagian 

terdepan, sedangkan individu anggota keluarga berada sebagai latar 

belakang atau konteks. Keluarga dipandang sebagai sebuah sistem yang 

saling mempengaruhi. Fokusnya dalah pada hubungan dan dinamika 

interna keluarga, fungsi dan struktur keluarga dan hubungan subsistem 

keluarga dengan keseluruhan, serta hubungan keluarga dengan lingkungan 
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luarnya. Pada tipe penjabaran keluarga yang terakhir inilah, kontribusi 

unik keperawatan keluarga terlihat jelas.  

Ketika teori sistem dan sibernatik menjadi cara utama memandang 

dan menganalisis keluarga, terutama konsep mengenai interaksi, sirkulasi, 

dan timbal balik dengan keperawatan sistem keluarga. Pada keperawatan 

sistem keluarga, hubungan antara penyakit, anggota keluarga, dan 

keluarga dikaji dengan menggunakan perspektif interaksi ini dan 

dimasukan ke dalam rencana terapi. Tipe praktik ini melibatkan 

penggunaan paradigma dan kerangka epistomologis yang berbeda untuk 

pengkajian dan keperawatan, yang ditandai dengan holisme dan hubungan 

kausal yang sirkular. Keperawatan sistem keluarga menggunakan 

pengkajian klinis lanjut dan keterampilan intervensi yang berdasarkan 

pada perpaduan keperawatan, terapi, dan teori sistem keluarga . Hal ini 

menunjukan praktik keperawatan tingkat lanjut, dan konsentrasinya yang 

simultan, yang ditujukan tidak hanya keseluruhan keluarga sebagai unit 

perawatan, tetapi juga pada berbagai sistem, seperti individu, keluarga, 

dan sistem yang lebih besar.  

Untungnya, makin banyak upaya yang dilakukan pada perawatan 

primer keluarga untuk memandang unit keluarga sebagai fokus perawatan, 

tetapi dengan adanya upaya pengetatan biaya dan kurangnya pembayaran 

untuk perawatan keluarga upaya yang dilakukan ini tidak tersebar secara 

luas. 

9. Peran Perawat Dalam Pemberian Asuha Keperawatan Kesehatan Keluarga 

Peran perawat adalah tingkahlaku yang diharapkan oleh orang lain 

terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran adalah 

bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial 
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tertentu. Beberapa peran dari keperawatan diantaranya : 

a. Clinician Role 

Peran ini termasuk dalam prosses pelayanan asuhan keperawatan 

kepada masyarakat yang meliputi pengkajian, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi massalah kesehatan dan pemecahan 

masalah yang diberikan. Tindakan pencarian atau pengidentifikasian 

masalah kesehatan yang lain juga merupakan bagian dari peran 

perawat komunitas. 

b. Educator Role 

Disebut juga health teacher, memberikan pengajaran atau informasi 

tentang kesehatan. Educator role merupakan peran dominan perawat 

komunitas dalam memberikan pelayanan keperawatan. Perawat harus 

signifikan dalam menjangkau populasi yang lebih luas. Pemberian 

informasi dapat dilakukan pada institusi formal atau pilihan sesuai 

dengan tingkat kemampuan masyarakat. 

c. Advocate Role 

Perawat komunitas berperan memberikan advocacy kepada klien 

(komunitas). Setiap individu, kelompok, dan massyarakat berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang sederajat. Masyarakat miskin, 

kurang beruntung, tanpa asuransi kesehatan, penduduk pendatang 

tidak merasakan pelayanan kesehatan yang sederajat. Perawat 

komunitas memberikan pengarahan dan penjelasan terhadap 

kompleksitas sistem pelayanan kesehatan yang tujuannya agar 

masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. 
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d. Manager Role 

Perawat komunitas dapat mengkaji, merencanakan, mengorganisasi 

kebutuhan klien, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi dari 

pelayanan yang diberikan. Peran ini berkaitan dengan 4 hal yaitu 

nurse as planner, nurse as organizer, nurse as leader, nurse as 

controller and evaluator. 

1) Nurse as planner adalah melakukan kolaborasi, menentukan 

targaet dan evaluasi 

2) Nurse as organizer adalah mendesign struktur dengan siapa 

bekerja dan apa tugas yang akan dilakukan 

3) Nurse as leader adalah perawat harus mempunyai kemampuan 

mengatur, mempengaruhi, membujuk orang lain agar memberikan 

perubahan-perubahan positif terhadap kesehatan masyarakat 

4) Nurse as controller and evalator adalah bagaimana program dan 

rencana berjalan dengan baik 

e. Collaborator Role 

Perawat komunitas jarang bekerja sendiri. Berkolaborasi dengan 

tenaga profesional yang lain, seperti : dokter, bidan, ahli gizi, LSM, 

ahli lingkungan, dan kesmas. Perawat komunitas dalam melakukan 

kolaborasi harus memiliki kemampuan komunikasi, kerjasama tim, 

sikap asertif terhadap anggota tim yang lain. 
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f. Leadership Role 

Kepemimpinan berfokus pada terjadinya perubahan. Disebut juga 

agent of change. Perawat komunitas memulai perubahan positif untuk 

kesehatan masyarakat. Mengajak orang lain untuk melakukan 

perubahan. Dalam mewujudkan perubahan tersebut, perawat juga 

bekerjasama dengan tim profesional lainnya. 

g. Researcher Role  

Perawat juga sebagai peneliti. Perawat terlibat dalam investigasi 

sistematis, pengumpulan data, analisa data, mencari pemecahan 

masalah dan menerapkan solusi atau intervensi. Harapannya hasil 

penelitian dapat diterapkan di lapangan dengan tujuan meningkatkan 

derajat kesehatan.  

 

B. Masalah Kesehatan 

1. Pengertian Hipertensi 

Menurut JNC hipertensi terjadi apabila tekanan darah lebih lebih 

dari 140/90 mmHg (Tagor, 2003). Hipertensi adalah suatu keadaan dimana 

terjadi peningkatan darah secara abnormal dan terus menerus pada 

beberapa kali pemeriksaan tekanan darah yang disebabkan satu atau 

beberapa faktor resiko yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam 

mempertahankan tekanan darah secara normal. 

Hipertensi berkaitan dengan kenaikan tekanan sistolik atau tekanan 

diastolik atau tekanan keduanya. Hipertensi dapat di definisikan sebagai 

Asuhan Keperawatan Keluarga..., SETIO ADI SAPUTRA, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



22 
 

 

tekanan darah tinggi persisten dimana tekanan sistoliknya di atas 140 

mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Pada populasi manula, 

hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160 mmHg dan tekanan 

diastolik 90 mmHg (Brunner & Suddarth, 2005).  

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan sistole dan diastole 

mengalami kenaikan sehingga melebihi batas normal (tekanan sistole 

diatas 140 mmHg, tekanan diastole diatas 90 mmHg) (Arita, 2010). 

2. Anatomi dan Fisiologi  

a. Anatomi Jantung 

Gambar II.1 : AnatomiJantung 

 

Sumber : (Evelyn, 2007) 
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b. Fisologi Jantung 

1) Jantung 

Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan, jantung 

orang dewasa beratnya antara 220 sampai 260 gram. Jantung 

terbagi oleh sebuah septum (sekat) menjadi dua belah yaitu kiri 

dan kanan. Setiap belahan kemudian dibagi dalam dua ruang, yang 

atas disebut atrium, dan yang bawah disebut ventrikel. Di setiap 

sisi ada hubungan antar atrium dan ventrikel melalui lubang atrio-

ventrikuler dan pada setiap lubang tersebut terdapat katup, katup 

kanan disebut trikuspiladis dan yang kiri adalah katup mitral atau 

bikuspidalis (Evelyn, 2007).  

Jantung terbungkus oleh kantong yang longgar dan tidak 

elastis (pericardium) yang terdiri dari dua lapis yaitu pericardium 

viseral (lapisan luar) dan pericardium pariental (lapisan dalam). 

Terdapat tiga lapis jaringan jatung :  

a) Epicardium : lapisan luar jantung 

b) Miocardium : Lapisan tengah dari jantung, terdiri dari 

dua otot berserat yang bertanggung jawab atas kontraksi 

jantung 

c) Endocardium : Lapisan dalam dari jantung yang melepasi 

sebelah dalam dari blik-bilik dan katup-katup jantung. 

Siklus jantung merupakan kejadian yang terjadi dalam jantung 

selama peredaran darah. Gerakan jantung terdiri dua jenis yaitu 

konstriksi (systole) dan pengendoran (diastole) konstriksi dari 

kedua atrium terjadi secara serentak yang disebut systole atrial dan 
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pengendorannya disebut diastole atrial. Lama kontraksi ventrikel 

kurang lebih 0,3 detik dan tahap pengendoran selama 0,5 detik. 

Konstriksi kedua atrium pendek. Sedangkan konstriksi ventrikel 

lebih lama dan kuat. Daya dorong ventrikel kiri harus lebih kuat 

karena harus mendorong darah ke seluruh tubuh, meskipun 

ventrikel kanan juga memompakan darah yang sama tetapi 

tugasnya hanya mengalirkan darah kesekitar paru-paru ketika 

tekanannya lebih rendah. 

Darah meninggalkan ventrikel kiri jantung melalui aorta, 

yaitu arteri terbesar dalam tubuh. Aorta ini bercabang menjadi 

arteri lebih kecil yang mengantarkan darah keberbagai bagian 

tubuh. Arteri-arteri ini bercabang dan beranting lebih kecil lagi 

hingga sampai pada arteriola. Arteri-arteri ini mempunyai dinding 

yang sangat berotot yang menyempitkan saluran dan menahan 

aliran darah. Fungsinnya adalah mempertahankan tekanan darah 

arteri dengan jalan mengubah-ubah ukuran saluran untuk mengatur 

aliran darah dalam kapiler. Dinding kapiler sangat tipis sehingga 

dapat berlangsung pertukaran zat antara plasma dan jaringan 

interstisil. Kemudian kapiler-kapiler ini bergabung untuk 

membentuk pembuluh lebih besar yang disebut venula, yang 

kemudian juga bersatu menjadi vena, untuk  mengantarkan darah 

kembali ke jantung. Semua vena bersatu hingga membentuk dua 

batang vena, yaitu vena kava inferior yang mengumpulkan darah 

dari badan dan anggota gerak bawah dan vena superior yang 
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mengumpulkan darah dari kepala dan anggota gerak atas. Kedua 

pembuluh darah ini menuangkan isinya kedalam atrium kanan 

jantung (Evelyn, 2007). 

2) Peredaran darah kecil 

Darah dari vena kemudian masuk ke ventrikel kanan yang 

berkontraksi dan memompanya kedalam arteri pulmonalis. Arteri 

ini bercabang dua untuk mengantarkan darah ke paru-paru kanan 

dan kiri. Darah tidak sukar memasuki pembuluh-pembuluh darah 

yang mengaliri paru-paru. Di dalam paru-paru, arteri membelah 

menjadi arteriola dan akhirnya menjadi kapiler pulmonal yang 

mengitari alveoli di dalam jaringan paru-paru untuk memungut 

oksigen dan melepaskan karbondioksida. Kemudian kapiler 

pulmonal bergabung menjadi vena dan darah dikembalikan ke 

jantung oleh empat vena pulmonalis, dan darahnya dituangkan 

kedalam atrium kiri. Darah ini kemudian mengalir masuk kedalam 

ventrikel kiri. Ventrikel ini berkontraksi dan darah dipompa masuk 

kedalam aorta (Evelyn, 2007). 

3. Etiologi 

Hipertensi tergantung pada kecepatan denyut jantung, volume 

sekuncup dan Total Peripheral Resistance (TPR). Peningkatan kecepatan 

denyut jantung dapat terjadi akibat rangsangan abnormal saraf atau 

hormon pada nodus SA. Peningkatan kecepatan denyut jantung yang 

berlangsung kronik sering menyertai keadaan hipertiroidisme. Namun, 
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peningkatan kecepatan denyut jantung biasanya dikompensasi oleh 

penurunan volume sekuncup sehingga tidak menimbulkan hipertensi.  

Peningkatan volume sekuncup yang berlangsung lama dapat terjadi 

apabila terdapat peningkatan volume plasma yang berkepanjangan, akibat 

gangguan penanganan garam dan air oleh ginjal atau konsumsi garam 

yang berlebihan. Peningkatan pelepasan rennin atau aldosteron maupun 

penurunan aliran darah ke ginjal dapat mengubah penanganan air dan 

garam oleh ginjal. Peningkatan volume plasma akan menyebabkan 

peningkatan volume diastolik akhir sehingga terjadi peningkatan volume 

sekuncup dan tekanan darah. Peningkatan preload biasanya berkaitan 

dengan peningkatan sistolik.  

Peningkatan TPR yang berlangsung lama dapat terjadi pada 

peningkatan rangsangan saraf atau hormon pada arteriol, atau responsivitas 

yang berlebihan dari arteriol terdapat rangsangan normal. Kedua hal 

tersebut akan menyebabkanpenyempitan pembuluh darah. Pada 

peningkatan TPR, jantung harus memompa lebih kuat dan dengan 

demikian menghasilkan tekanan yang lebih besar, untuk mendorong darah 

melintasi pembuluh darah yang menyempit. Hal ini disebabkan 

peningkatan dalam afterload jantung dan biasanya berkaitan dengan 

peningkatan tekanan diastolik. Apabila peningkatan afterload berlangsung 

lama, mungkin ventrikel kiri mulai mengalami hipertrofi (membesar). 

Dengan hipertrofi, kebutuhan ventrikel akan oksigen semakin meningkat 

sehingga ventrikel harus mampu memompa darah secara lebih keras lagi 
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untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada hipertrofi, sarat-sarat otot 

jantung juga mulai tegang melebihi panjang normalnya yang pada 

akhirnya menyebabkan penurunan kontraktilitas dan voume sekuncup 

(Corwin dalam Saferi 2013).  

4. Patofisiologi  

Kepastian mengenal patofisiologi hipertensi masih dipenuhi 

ketidakpastian. Sejumlah kecil pasien (antara 2% dan 5%) memiliki 

penyakit dasar ginjal atau adrenal yang menyebabkan peningkatan tekanan 

darah.Namun, belum ada penyebab tunggal yang dapat diidentifikasi dan 

kondisi inilah yang disebut sebagai “hipertensi esensial” sejumlah 

mekanisme fisiologis terlibat dalam pengaturan tekanan darah normal 

yang kemudian dapat turut berperan dalam terjadinya hipertensi esensial. 

Beberapa faktor yang saling berhubungan mungkin juga turut serta 

menyebabkan peningkatan tekanan darah pada pasien hipertensif, dan 

peran mereka berbeda pada setiap individu. Diantara faktor-faktor yang 

telah dipelajari secara intensif adalah asupan garam, obesitas dan resistensi 

insulin, sistem renin-angiotensin, serta sistem saraf simpatis. Pada 

beberapa tahun belakangan, faktor lainnya telah dievaluasi, termasuk 

genetik, disfungsi endotel (yang tampak pada perubahan endotelin dan 

nitrat oksida).  

Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh 

darah terletak dipusat vasomotor, pada medulla di otak. Dari pusat 

vasomotor ini bermula jaras simpatis, yang berlanjut ke bawah ke korda 
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spinalis dan keluar dari kolumna medulla spinalis ke gengia simpatis di 

toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam 

bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui saraf simpatis ke ganglia 

simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan asetikolin, yang 

merangsang serabut saraf paska ganglia ke pembuluh darah, dimana 

dengan dilepaskannya norepinefrin mengakibatkan konstriksi pembuluh 

darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat 

mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokontriktor. 

Individu dengan hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, meskipun 

tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi.  

Pada saat bersamaan dimana sistem saraf simpatis merangsang 

pembuluh darah sebagai respon rangsang emosi, kelenjar adrenal juga 

terangsang mengakibatkan aktivitas vasokontriksi. Medulla adrenal 

mengsekresi epinefrinyang menyebabkan vasokontriksi. Korteks adrenal 

mengsekresi kartisol dan steroid lainnya, yang dapat memperkuat respon 

vasokonstriktor pembuluh darah. Vasokontriksi yang mengakibatkan 

penurunan aliran darah ke ginjal, menyebabkan pelepasan renin. Renin 

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 intravaskuler. Semua faktor tersebut cenderung 

menjadi pencetus keadaan hipertensi.  
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Perubahan struktural dan fungsional pada sistem pembuluh darah 

perifer bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi pada 

lanjut usia. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya 

elastisitas jaringan ikat, dan penurunan dalam relaksasi otot polos 

pembuluh darah, yang pada gilirannya menurunkan kemampuan distensi 

dan gaya regang pembuluh darah. Konsekuensinya, aorta dan arteri besar 

berkurang kemampuannya dalammengakomodasi volume darah yang 

dipompa oleh jantung (volume sekuncup), mengakibatkan penurunan 

curah jantung dan peningkatan tekanan perifer (Brunner & Suddart, 2005). 

5. Tanda dan Gejala 

Pada pemeriksaan fisik, tidak dijumpai kelainan apapun selain 

tekanan darah yang tinggi, tetapi dapat pula ditemukan perubahan pada 

retina, seperti perdarahan, eksudat (kumpulan cairan), penyempitan 

pembuluh darah, dan pada kasus berat, edema pupil (edema pada diskus 

optikus).  

Indivdu yang menderita hipertensi kadang tidak menampakan gejala 

sampai bertahun-tahun. Gejala bila ada menunjukan adanya kerusakan 

vaskuler, dengan manifestasi yang khas sesuai sistem organ yang 

divaskularisasi oleh pembuluh darah bersangkutan. Perubahan patologis 

pada ginjal dapat bermanifastasi sebagai nokturia (peningkatan urinasi 

pada malam hari) dan azetoma (peningkatan nitrogen urea darah (BUN) 

dan kreatinin). Keterlibatan pembuluh darah otak dapat menimbulkan 

stroke atau serangan iskemik transein yang bermanifestasi sebagai 
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paralysis sementara pada suatu sisi (hemiplegia) atau gangguan tajam 

penglihatan (Brunner & Suddarth, 2005).  

6. Penatalaksanaan  

a. Penatalaksanaan Nonfarmakologis 

Menurut Saferi (2013) penatalaksanaan nonfarmakologis dengan 

modifikasi gaya hidup yang sangat penting dalam mencegah tekanan 

darah tinggi. Penatalaksanaannonfarmakologis terdiri dari berbagai 

macam cara modifikasi gaya hidup untuk menurunkan tekanan darah 

yaitu : 

1) Mempertahankan berat badan ideal 

2) Kurangi asupan natrium (sodium) 

3) Batasi konsumsi alkohol  

4) Makan K dan Ca yang cukup dari diet 

5) Menghindari merokok 

6) Penurunan stress 

7) Terapi masase (pijat) 

b. Pengobatan farmakologi 

1) Diuretik (Hidroklorotiazid)  

mengeluarkan cairan tubuh sehingga volume cairan ditubuh 

berkurang yang mengakibatkan daya pompa jantung menjadi 

lebih ringan. 

2) Penghambat simpatetik (metildopa, klonidin, dan reserpin) 

menghambat aktivitas saraf simpatis. 
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3) Betabloker (metroprolol, propanolol, dan atenolol) 

- Menurunkan daya pompa jantung 

- Tidak dianjurkan pada penderita yang telah diketahui 

mengidap gangguan pernafasan seperti asma bronkial 

- Pada penderita diabetes melitus dapat menutupi gejala 

hipoglikemia 

4) Vasodilator (prasonin, hidralasin)  

bekerja langsung pada pembuluh darah dengan relaksasi otot 

polos pembuluh darah. 

5) ACE inhibitor (captopril) 

Menghambat pembentukan zat Angiotensin II. 

6) Penghambat reseptor angiotensin II (valsatran)  

menghalangi penempelan zat angiotensin II pada reseptor 

sehingga memperingan daya pompa jantung. 

7) Antagonis kalsium (diltiasem dan verapamil)  

menghambat kontraksi jantung (kontraktilitas) 
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C. Konsep Keperawatan Keluarga dengan Hipertensi 

1. Pengkajian 

Pengkajian merupakan data yang perlu dikaji pada proses 

perawatan keluarga dengan masalah Hipertensi menurut Friedman (2010) 

meliputi data dasar keluarga, lingkungan keluarga, struktur keluarga, 

fungsi keluarga, stress dan koping keluarga dan fungsi perawatan 

kesehatan. 

a. Data dasar keluarga, data yang perlu dikaji antara lain: nama keluarga, 

amanat dan nomor telepon, komposisi keluarga, tipe keluarga, latar 

belakang budaya (etnis), identifikasi religi, status kelas keluarga, 

aktivitas rekreasi dan waktu senggang keluarga. 

b. Data lingkungan keluarga, data yang perlu dikaji antara lain: 

karakteristik rumah, karakteristik dan lingkungan sekitar dan 

komunitas yang lebih besar, mobilitas geografi keluarga, perkumpulan 

dan interaksi keluarga dengan masyarakat, serta sistem-sistem 

pendukung keluarga. 

c. Struktur keluarga yang terdiri dari : 

1) pola komunikasi keluarga: data yang harus dikaji adalah observasi 

seluruh anggota keluarga dalam berhubungan satu sama lain, 

apakah komunikasi dalam keluarga berfungsi atau tidak, seberapa 

balk setiap anggota keluarga menjadi pendengar, jelas dalam 

penyampaian, perasaan terhadap komunikasi dan interaksi, apakah 

keluarga melibatkan emosi atau tidak dalam penyampaian pesan. 
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2) Struktur kekuatan keluarga: yang perlu dekaji antara lain: siapa 

yang mengambil keputusan dalam keluarga, ,siapa yang 

mengambil keputusan penting seperti anggaran keluarga, pindah 

kerja, tempat tinggal, mengatur disiplin dan aktivitas anak serta 

proses dalam pengambilan keputusan dengan concerisus tawar-

menawar dan sebagainya.  

3) Struktur peran keluarga: data yang dapat dikaji dalam peran formal 

adalah peran dan posisi formal setiap anggota keluarga tidak ada 

konflik dalam peran, bagaimana perasaan terhadap perannya. Jika 

dibutuhkan dapatkah peran berlaku fleksibel. Jika ada masalah 

dalam peran siapa yang mempengaruhi anggota keluarga, siapa 

yang memberikan mereka penilaian tentang pertumbuhan, 

pengalaman baru, peran dan tekhnik komunikasi.  

4) Peran informal: peraninformal dan peran yang tidak jelas apa yang 

ada di dalam keluarga. Bagaimana anggota keluarga melaksanakan 

perannya, apakah sudah sesuai posisi keluarga dengan peran yang 

dilaksanakannya, apabila peran tidak terlaksana tanyakan siapa 

yang biasanya melaksanakan peran tersebut sebelumnya dan apa 

pengaruhnya.  

5) Nilai dan budaya: data yang dapat dikaji adalah nilai-nilai yang 

dominan yang dianut oleh keluarga, nilai mu keluarga seperti siapa 

yang berperan dalam mencari nafkah, kemauan dan penguasaan 

lingkungan, orientasi masa depan, kegemaran-kegemaran keluarga, 
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apakah ada kesesuaian antara nilai-nilai keluarga dan komunitas 

yang lebih luas, apakah ada kesesuaian antara nilai-nilai keluarga 

dan nilai-nilai sub sistem keluarga, bagaimana pentingnya nilai-

nilai terhadap keluarga, apakah keluarga menganut nilai-nilai 

keluarga secara sadar atau tidak, apakah ada konflik nilai yang 

menonjol dalam keluarga itu sendiri, bagaimana nilai-nilai 

mempengaruhi kesehatan keluarga. 

d. Fungsi keluarga terdiri dari : 

1) fungsi afektif, atau yang dapat dikaji antara lain: pola kebutuhan 

keluarga dan respon, apakah anggota keluarga merasakan keutuhan 

individu lain dalam keluarga, apakah orang tua / pasangan mampu 

menggambarkan kebutuhan persoalan lain dan anggota yang lain, 

bagaimana sensitifnya anggota keluarga dengan melihat tanda-

tanda yang berhubungan dengan perasaan dan kebutuhan orang 

lain, apakah anggota keluarga mempunyai orang yang dapat 

dipercayainya saling memperhatikan, sejauh mana anggota 

keluarga memberikan perhatian satu sama lain, bagaimana mereka 

sating mendukung, apakah terdapat perasaan akrab dan intim 

diantara lingkungan hubungan keluarga, sebaik apa hubungan 

anggota keluarga dengan anggota yang lain, apakah ada kedekatan 

khusus anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain, 

keterpisahan dan keterikatan, bagaimana keluarga menanamkan 

perasaan kebersamaan dengan anggota keluarga, apakah sudah 
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sesuai perpisahan yang terjadi di keluarga dengan tahap 

perkembangan di keluarga.  

2) Fungsi sosial, data yang perlu dikaji adalah: bagaimana keluarga 

membesarkan anak dan keluarga dalam area orang: kontrol 

perilaku, disiplin, penghargaan, hukuman, otonomi dan 

ketergantungan, memberi dan menerima cinta serta latihan perilaku 

sesuai dengan usia, siapa yang menerima tanggung jawab dan 

peran membesarkan anak/fungsi anak atau  

3) fungsi sosialisasi atauperan membesarkan anak/fungsi anak: 

apakah fungsi tersebut dipikul bersama, bagaimana cara 

pengaturannya, bagaimana anak-anak dihargai oleh keluarga 

kebudayaan yang dianut dalam membesarkan anak, apakah 

keluarga merupakan resiko tinggi mendapat masalah dalam 

membesarkan anak, factor resiko apa yang memungkinkan, apakah 

lingkungan memberikan dukungan dalam perkembangan anak 

seperti tempat bermain dan istirahat (kamar tidur sendiri).  

4) Fungsi reproduksi, data yang perlu dikaji: berapa jumlah anak, 

bagaimana keluarga merencanakan jumlah anak, metode apa yang 

digunakan keluarga dalam pengendalian jumlah anak. 

e. Stress dan koping keluarga hal yang perlu dikaji, stressor jangka 

pendek dan jangka panjang, kemampuan keluarga berespon dalam 

masalah, strategi koping yang digunakan, strategi adaptasi 

difungsional dan pemeriksaan fisik dilakukan secara head to head. 
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f. Fungsi perawatankesehatan dalam melaksanakan lima tugas kesehatan 

keluarga, hal yang perlu dikaji meliputi; 

1) Kemampuan keluarga mengenal masalah kesehatan, data yang 

perlu dikaji, pengetahuan keluarga tentang masalah kesehatan 

Reumatik yang meliputi pengertian, faktor penyebab, tanda dan 

gejala dan persepsi keluarga terhadap masalah 

2) Kemampuan keluarga mengambil keputusan mengenai tindakan 

yang tepat untuk mengatasi masalah Hipertensi, hal yang perlu 

dikaji adalah kemampuan keluarga tentang pengertian, sifat dan 

luasnya masalah Hipertensi, apakah masalah dirasakan keluarga. 

apakah keluarga pasrah terhadap masalah, apakah keluarga akut 

dan akibat tindakan penyakitnya, apakah keluarga mempunyai 

sikap negatif terhadap masalah kesehatan, apakah ada informasi 

yang salah terhadap tindakan dalam menghadapi masalah. 

3) Untuk mengetahui kemampuan keluarga merawat anggota 

keluarga dengan Hipertensi, data yang perlu dikaji adalah sejauh 

mana keluarga mengetahui keadaan penyakit, bagaimana sifat dan 

perkembangan perawatan yang dibutuhkan, bagaimana 

pengetahuan keluarga tentang fasilitas yang diperlukan untuk 

perawatan, apakah keluarga mengetahui sumber-sumber yang ada, 

sikap keluarga terhadap sakit. 

4) Kemampuan keluarga untuk memelihara lingkungan rumah yang 

sehat, hal yang perlu dikaji adalah pengetahuan keluarga tentang 
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sumber-sumber yang dimiliki keluarga, bagaimana keluarga 

melihat keuntungan atau manfaat pemeliharaan lingkungan, 

sejauh mana keluarga mengetahui pentingnya hygiene sanitasi, 

keluarga mengetahui upaya pencegahan penyakit, bagaimana 

sikap atau pandangan keluarga terhadap hygiene sanitasi, sejauh 

mana kekompakan keluarga. 

5) Kemampuan kelu1irga dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, 

hal yang perlu dikaji adalah sejauh mana keluarga mengetahui 

keberadaan fasilitas kesehatan, keuntungan-keuntungan dan 

fasilitas kesehatan, tingkat kepercayaan keluarga terhadap petugas 

kesehatan atau fasilitas kesehatan, ada pengalaman yang kurang 

baik terhadap petugas kesehatan, fasilitas kesehatan yang 

terjangkau oleh keluarga. 

2. Fokus Intervensi 

a. Diagnosa I : Ketidakefektifan koping individu pada keluarga Bapak Sa 

khususnya Ibu S berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 

mengenal stressor dalam jangka panjang. 

Tujuan  :  Setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam 5x 

pertemuan diharapkan ketidakefektifan koping keluarga dapat teratasi 

Kriteria Hasil :  

1) Keluarga mampu mengenal masalah kesehatan 

2) Keluarga mampu mengambil keputusan mengenai tindakan yang 

tepat 
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3) Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit 

4) Keluarga mampu memodifikasi lingkungan rumah yang 

menunjang kesehatan 

5) Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada 

Intervensi :  

1) Keluarga mampu mengenal masalah kesehatan  

- Gali pengetahuan keluarga mengenai masalah kesehatan 

- Motivasi keluarga 

- Diskusikan tentang penyebab ketidakefektifan koping 

- Beri reinforcement atas kemampuan keluarga untuk 

mengidentifikasi masalah 

2) Keluarga mampu mengambil keputusan mengenai tindakan yang 

tepat 

- Diskusikan bersama keluarga dalam mengambil keputusan dan 

tindakan yang tepat tentang ketidakefektifan koping 

- Motifasi keluarga untuk mengambil keputusan yang tepat 

- Beri reinforcment atas keputusan keluarga 

3) Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit 

- Gali pengetahuan keluarga tentang perawatan pada nggota 

keluarga dengan ketidakefektifan koping 

- Jelaskan pada keluarga tentang perawatan pada anggota 

keluarga dengan hipertensi 

- Beri kesempatan keluarga untuk bertanya 
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4) Keluarga mampu memodifikasi lingkungan rumah yang 

menunjang kesehatan 

- Identifikasi lingkungan yang tepat untuk anggota keluarga 

yang mengalami ketidakefektifan koping 

- Motivasi keluarga untuk mengatur pola makan anggota 

keluarga yang mengalamai ketidakefektifan koping 

- Jelaskan diit yang tepat untuk penderita hipertensi  

- Berikan kesempatan keluarga untuk bertanya 

5) Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada 

- Diskusikan dengan keluarga tempat-tempat pelayanan 

kesehatan ada 

- Tanyakan fasilitas kesehatan mana yang dipilih keluarga 

kaitannya dengan sakit yang diderita anggota keluarga 

- Beri respon positif atas jawaban yang benar 

b. Diagnosa II : ketidakefektifan perfusi jaringan pada keluarga 

Bapak Sa khususnya Ibu S berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga mengenal masalah hipertensi 

Tujan  : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 5x 

pertemuan diharapkan ketidakefektifan perfusi jaringan dapat diatasi 

Kriteria Hasil : 

1) Keluarga mampu mengenal masalah hipertensi  

2) Keluarga mampu mengambil  keputusan mengenai tindakan 

kesehatan yang tepat 

3) Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit 
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4) Keluarga mampu memodifikasi lingkungan kesehatan rumah 

5) Keluarga mampu menggunakan fasilitas kesehatan yang ada 

Intervensi : 

1) Keluarga mampu mengenal masalah hipertensi 

- Kaji tingkat pengetahuan pasien dan keluarga tentang 

pengertian, penyebab, tanda gejala hipertensi 

- Diskusikan bersama pasien dan anggota keluarga mengenai 

faktor penyebab, tanda gejala hipertensi  

- Beri kesempatan pasien dan keluarga untuk bertanya dan 

menganjurkan pertanyaan 

- Beri reinforcement positif atas tanggapan pasien 

2) Keluarga mampu mengambil keputusan mengenai tindakan 

kesehata yang tepat  

- Jelaskan mengenai penanganan yang tepat supaya tidak terjadi 

hipertensi lebih lanjut/komplikasi 

- Jelaskan mengenai penanganan hipertensi yang harus 

menggunakan obat hipertensi 

- Memberikan pengertian pada pasien untuk jangan merasa 

cemas atau banyak pikiran 

3) Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit 

- Jelaskan pada keluarga cara perawatan pasien hipertensi  

- Diskusikan dengan pasien dan keluarga tentang pentingnya 

mengubah gaya hidup untuk mengurangi faktor penyebab 

hipertensi 
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4) Keluarga mampu memodifikasi lingkungan kesehatan rumah 

- Jelaskan pada keluarga untuk mengurangi ketegangan atau 

emosi yang dapat meningkatkan tekanan darah 

- Anjurkan pada keluarga untuk memodifikasi gaya hidup 

dalam  mengatasi hipertensi dengan menggunakan sumber-

sumber yang ada dalam keluarga 

5) Keluarga mampu menggunakan fasilitas kesehatan yang ada 

- Jelaskan pada keluarga tentang pentingnya memeriksakan diri 

pasien hipertensi yang disertai nyeri kepala, berdebar-debar, 

dan sesak nafas 

- Anjurkan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan 

secara teratur untuk memonitor tekanan darah 

c. Diagnosa III : Gangguan pola tidur pada keluarga Bapak Sa 

khususnya Ibu S berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 

merawat anggota keluarga yang sakit 

Tujuan  : Setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam 5x 

pertemuan pola tidur dapat teratasi 

Kriteria Hasil : 

1) Keluarga mampu mengenal masalah kesehatan 

2) Keluarga mampu mengambil keputusan yang tepat 

3) Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit 

4) Keluarga mampu memodifikasi lingkungan 

5) Keluarga mampu menggunakan fasilitas kesehatan yang ada 
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Intervensi : 

1) Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan  

- Diskusikan dengan keluarga tentang pengertian, penyebab, 

tanda dan gejala gangguan pola tidur istirahat 

- Beri motivasi keluarga untuk menerangkan kembali 

penjelasan yang telah diberikan 

- Berireinforcment positif atas jawaban keluarga yang benar 

2) Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan yang tepat 

- Diskusikan dengan keluarga tentang akibat gangguan pola 

istirahat 

- Evaluasi kembali penjelasan yang telah diberikan 

- Beri reinforcmentpositif atas jawaban yang benar 

3) Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit 

-  Diskusikan dengan keluarga tentang cara merawat dan 

pencegahan gangguan istirahat 

- Evaluasi kembali penjelasan yang telah diberikan 

- Berikan reinforcment positif atas keberhasilan keluarga 

menjawab dengan benar 

4) Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan 

- Diskusikan dengan keluarga tenang kondisi lingkungan yang 

harus dijaga 

- Beri motivasi keluarga untuk menerangkan kembali 

penjelasan yang sudah diberikan  
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- Berikan reinforcment positif atas keberhasilan jawaban yang 

benar 

5) Ketidakmampuan keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehaan yang ada 

- Diskusikan dengan keluarga tentang manfaat mengunjungi 

pelayanan kesehatan serta sankan keluarga unuk pergi ke 

pelayanan kesehatan 

- Evaluasi tentang manfaat mengunjungi pelayanan kesehatan 

- Berikan reinforcment positif atas tindakan keluarga yang 

sudah tepat dan benar 

d. Diagnosa IV : Intoleransi aktifitas berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam mengenal anggota keluarga dengan 

masalah hipertensi 

Tujuan  : setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam 5x 

pertemuan diharapkan masalah intoleransi aktifitas dapat teratasi 

Kriteria Hasil : 

1) Keluarga mampu mengenal masalah hipertensi 

2) Keluarga mampu mengatasi masalah dengan hipertensi 

3) Keluarga mampu merawat anggota keluarga dengan masalah 

hipertensi  

4) Keluarga mampu memodifikasi lingkungan untuk anggota 

keluarga dengan masalah hipertensi 

5) Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan 
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Intervensi : 

1) Ketidakmampuan kluarga mengenal masalah 

- Jelaskan pada keluarga tentang pengertian istirahat 

- Motivasi keluarga untuk mengulang pengertian istirahat 

- Beri pujian atas jawaban yang benar 

2) Ketidakmampuan keluarga dalam mengatasi masalah hipertensi 

- Motivasi keluarga dalam mengambil keputusan untuk 

mengatasi intoleransi aktifitas 

- Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan 

- Beri pujian atas jawaban yang benar 

3) Ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga 

dengan masalah hipertensi 

- Diskusikan dengan keluarga cara perawatan anggota keluarga 

dengan intoleransi aktivitas 

- Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan 

- Berikan pujian atas jawaban yang benar 

4) Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan untuk 

anggota keluarga dengan masalah hipertensi 

- Diskusikan dengan keluarga bagaimana lingkungan yang 

sehat  

- Motivasi keluarga untuk menjaga pola makan 

- Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan 

- Berikan pujian atas jawaban yang benar 
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5) Ketidakmampuan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas 

kesehatan 

- Diskusikan dengan keluarga tempat pelayanan kesehatan yang 

ada 

- Diskusikan dengan keluarga tentang manfaat pelayanan 

kesehatan dan datang bila ada anggota keluarga yang sakit 

- Evaluasi kembali tentang manfaat pelayanan kesehatan yang 

ada 
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