
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

     Penyakit tidak menular (PTM) merupakan masalah kesehatan utama di 

Negara-negara maju. Namun seiring dengan transisi demografi di negara-

negara berkembang mengakibatkan terjadinya perubahan pola hidup pada 

masyarakat, sehingga PTM mengalami peningkatan secara pesat. Saat ini 

PTM sudah menjadi penyebab kematian yang lebih umum dibandingkan 

dengan penyakit akibat infeksi di beberapa negara berkembang (WHO, 

2011).  

     Sebanyak 57 juta kematian akibat PTM terjadi di dunia selama tahun 

2008. Hampir 29 juta (80%) kematian terjadi di negara-negara 

berkembang, diantaranya dibeberapa negara Amerika, Mediterania Timur, 

Eropa, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat. Secara keseluruhan  angka 

kematian PTM dinegara berkembang adalah 756 per 100.000 penduduk 

pria dan 565 per 100.000 penduduk wanita (WHO, 2013). 

     Salah satu masalah kesehatan global yang memerlukan pencegahan 

kesehatan adalah hipertensi. Menurut American Heart Association {AHA} 

2013, penduduk Amerika yang berusia diatas 20 tahun menderita 

hipertensi telah mencapai angka hingga 74,5 juta jiwa, namun hampir 

sekitar 90-95% kasus tidak diketahui penyebabnya. Hipertensi merupakan 

silent killer dimana gejala dapat bervariasi pada masing-masing individu 

dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Gejala-gejalanya itu 
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adalah sakit kepala/rasa berat di tengkuk, pusing (vertigo), jantung 

berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging 

(tinnitus), dan mimisan. Indonesia sendiri saat ini, hipertensi masih 

merupakan tantangan besar. Betapa tidak, hipertensi merupakan kondisi 

yang sering ditemukan pada pelayanan kesehatan primer kesehatan. Hasil 

Riskesdas 2013 menunjukkan angka prevalensi hipertensi secara nasional 

(25,8%), jika dibanding hasil riskesda tahun 2007 menunjukkan adanya 

penurunan angka prevalensi, namun hal ini tetap perlu di waspadai 

mengingat hipertensi merupakan salah satu faktor risiko penyakit 

degeneratif antara lain penyakit jantung, stroke dan penyakit pembuluh 

darah lainnya. 

     Pengukuran tekanan darah merupakan salah satu kegiatan deteksi dini 

terhadap faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Hipertensi, 

Stroke, Jantung, Kelainan Fungsi Ginjal atau yang lainnya. Kegiatan ini 

bisa dilaksanakan di setiap fasilitas kesehatan termasuk puskesmas atau 

klinik kesehatan lainnya. Juga bisa dilaksanakan di Pos Pembinaan 

Terpadu PTM yang ada di masyarakat. 

     Jumlah penduduk berisiko (> 15 th) yang dilakukan pengukuran 

tekanan darah pada tahun 2015 tercatat sebanyak 2.807.407 atau 11,03 

persen. Persentase penduduk yang dilakukan pemeriksaan tekanan darah 

tahun 2015 tertinggi di Kota Salatiga sebesar 41,52 persen, sebaliknya 

persentase terrendah pengukuran tekanan darah adalah di Kabupaten 

Banjarnegara sebesar 0,83 persen. Kabupaten/kota dengan cakupan di atas 

Asuhan Keperawatan Keluarga..., Tatarina Retno Palupi, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



3 
 

rata-rata provinsi adalah Jepara, Pati, Kota Magelang, Kota Tegal, dan 

Kota Surakarta. 

     Dari hasil pengukuran tekanan darah, sebanyak 344.033 orang atau 

17,74 % dinyatakan hipertensi/tekanan darah tinggi. Berdasarkan jenis 

kelamin, persentase hipertensi pada kelompok laki-laki sebesar 20,88 %, 

lebih tinggi dibanding pada kelompok perempuan yaitu 16,28 %. 

     Hipertensi terkait dengan perilaku dan pola hidup. Pengendalian 

hipertensi dilakukan dengan perubahan perilaku antara lain menghindari 

asap rokok, diet sehat, rajin aktifitas fisik dan tidak mengkonsumsi 

alkhohol. Dari hasil pengukuran hipertensi, kabupaten/kota dengan 

persentase hipertensi tertinggi adalah Wonosobo yaitu 42.82 %, diikuti 

Tegal 40.67 %, dan Kebumen 39,55 %. Kabupaten/kota dengan persentase 

hipertensi terrendah adalah Pati yaitu 4,50 %, diikuti Batang 4,75 %, dan 

Jepara 5,55 %. 

     Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalinga 

(2016) menyatakan bahwa terdapat 11.908 kasus hipertensi esensial dari 

132.027 orang usia >18 tahun dari hasil pengukuran tekanan darah yang 

dilakukan di puskesmas dan jaringannya. Sedangkan di desa 

Karanggedang sendiri (Menurut Profile Puskesmas Kutawis 2016) data 

hasil pengukuran tekanan darah diatas 18 tahun didapatkan  penderita 

hipertensi sebanyak 179 dari jumlah 1900 orang yang melakukan 

pengukuran tekanan darah atau sekitar 3,6% dari jumlah penduduk yang 
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ada di desa Karanggedang. Hal ini dikarenakan dapat menjadi pencetus 

terjadinya stroke yaitu kerusakan pembuluh darah di otak. Perawatan 

hipertensi di rumah menjadi bagian yang sangat penting. maka dari itu 

dapat disimpulkan bahwa penderita hipertensi perlu mendapat perhatian 

yang serius, karena hipertensi merupakan suatu gejala penyakit yag juga 

banyak di jumpai di tatanan keluarga. Berdasarkan data dan fakta tersebut, 

penulis tertarik untuk mengambil kasus tersebut dan melakukan asuhan 

keperawatan keluarga dengan masalah hipertensi di Desa Karanggedang 

Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. 

     Keluarga adalah dua atau lebih dua individu yang tergabung karena 

hubungan darah, hubungan perkawinan atau pemangkatan dan mereka 

hidup dalam suati rumah tangga dan berinteraksi satu sama lain dan 

didalam peranannya masing-masing dan menciptakan serta 

memperhatikan suatu kebudayaan. (Salvician G.Bailon dan Maglaya 

2008) Peran keluarga sangatlah penting dalam memberikan dukungan 

terhadap salah satu individu yang mengalami masalah kesehatan, karena 

individu merupakan makhluk social yang tidak bisa hidup sendiri tanpa 

bantuan individu lain. Keturunan, gaya hidup yang tidak aktif (kurang 

olahraga), usia, kegemukan dan pola konsumsi makanan merupakan 

beberapa faktor pencetus yang dapat timbul di keluarga yang 

menyebabkan hipertensi. Individu yang menderita hipertensi akan 

mempunyai resiko terserang penyakit seperti stroke dan gangguan lainnya. 

Maka dari itu perlu dilakukan perawatan di dalam keluarga untuk 
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melakukan pencegahan awal dalam keluarga dengan masalah hipertensi. 

Sehingga Asuhan Keperawatan Keluarga dengan masalah hipertensi ini 

menjadi penting dilakukan untuk mengurangi dampak yang timbul dari 

hipertensi terhadap anggota keluarga yang mempunyai masalah hipertensi. 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Melaporkan hasil asuhan keperawatan pada keluarga Bapak A 

khususnya Ibu T dengan masalah kesehatan hipertensi secara 

komprehensif. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penulisan laporan kasus ini adalah untuk 

memaparkan: 

a. Pengkajian pada keluarga tahap perkembangan lansia dengan 

masalah kesehatan hipertensi. 

b. Analisa data hasil pengkajian dan penetapan diagnosa keperawatan 

pada keluarga tahap perkembangan lansia dengan masalah 

hipertensi. 

c. Penetapan rencana keperawatan pada keluarga dengan masalah 

hipertensi. 

d. Implementasi keperawatan pada keluarga tahap perkembangan 

lansia dengan masalah kesehatan hipertensi. 

e. Evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah 

dilakukan pada keluarga dengan masalah hipertensi. 
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f. Pendokumentasian terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan pada 

keluarga dengan masalah hipertensi. 

C. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk penyusunan laporan kasus ini digunakan 

teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 

1. Observasi Partisipatif 

     Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi terhadap 

klien dan dengan melakukan asuhan keperawatan dimana terdapat 

interaksi antara perawat dan klien. 

2. Wawancara 

     Pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab atau anamnesis 

kepada klien, keluarga/ orang terdekat klien, tenaga kesehatan antara lain 

bidan, dari puskesmas Kutawis, kader desa Karanggedang Kecamatan 

Bukateja, Kabupaten Purbalingga. 

3. Studi Literatur 

     Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengenali sumber – sumber 

pengetahuan melalui buku – buku atau jurnal terkini (browsing/telusur 

internet) yang berkaitan dengan asuhan keperawatan pada klien. 

4. Studi Dokumentasi 

      Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah catatan – catatan 

tentang kasus klien yang terdapat pada format – format dokumentasi 

maupun yang terdapat pada rekam medis di Puskesmas. 
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D. Tempat dan Waktu 

      Asuhan keperawatan keluarga dengan fokus keluaraga menderita  

hipertensi dilakukan pada keluarga Bapak A  dengan tahap perkembangan 

lanjut usia di Desa Karanggedang Rt 08 Rw 03 Kecamatan Bukateja 

Kabupaten Purbalingga dari tanggal 26 - 27 Maret 2017. 

E. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Profesi Perawat 

Hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam 

keperawatan yaitu sebagai panduan perawat dalam pengelolaan kasus 

Hipertensi. Juga diharapkan menjadi informasi bagi tenaga kesehatan 

lain terutama dalam pengelolaan kasus yang bersangkutan, serta 

meningkatkan ketrampilan. 

2. Bagi Klien 

Diharapkan dengan adanya studi kasus Hipertensi dapat mengerti 

tentang hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit hipertensi serta 

pencegahannya 

3. Bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan Purbalingga 

Sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan mutu pelayanan 

keperawatan yang diberikan sesuai dengan standar profesi serta dapat 

memberikan kepuasan bagi pasien dengan menjaga komunikasi, 

penampilan, menciptakan suasana nyaman bagi pasien. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, tujuan 

penulisan, pengumpulan data, tempat dan waktu serta 

manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan pustaka, meliputi konsep keluarga, konsep 

hipertensi, konsep asuhan keperawatan keluarga dengan 

masalah hipertensi. 

BAB III Tinjauan kasus, terdiri dari pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. 

BAB IV Pembahasan, membahas tetang pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. 

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran 
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