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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Keluarga 

1. Definisi Keluarga 

     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) 

     Keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan 

melalui pertalian darah, adopsi atau perkwinan (WHO 2008). 

Sedangkan menurut Friedman (2010),  mendefinisikan keluarga adalah 

unit dari masyarakat dan merupakan „‟lembaga‟ yang memengaruhi 

kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat, hubungan yang erat antara 

anggotanya dengan keluarga sangat menonjol sehingga keluarga 

sebagai lembaga/unit layanan perlu diperhitungkan.  

     Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas 

kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di 

suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan 

(Zaidin Ali, 2010) 

     Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga yaitu 

seperti ikatan atau persekutuan (perkawinan / kesepakatan), hubungan 

(darah/adopsi/kesepakatan), tinggal bersama dalam satu atap 
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(serumah). Selain itu juga ada peran masing – masing anggota 

keluarga dan ikatan emosional. 

2. Fungsi Keluarga 

Lima fungsi keluarga menurut Friedman (2010) sebagai berikut : 

a. Fungsi Afektif 

     Fungsi afektif berhubngan erat dengan fungsi internal keluarga 

yang merupakan basis kekuatan keluarga. Fungsi afektif berguna 

untuk pemenuhan kebutuhan psikososial. Keberhasilan 

melaksanakan fungsi afektif tampak pada kebahagiaan dan 

kegembiraan dari seluruh anggota keluarga. Tiap anggota keluarga 

saling mempertahankan iklim yang positif. Hal tersebut dapat 

dipelajari dan dikembagkan melalui interaksi dan hbungan dalam 

keluarga. Dengan demikian, keluarga yang berhasil melaksanakan 

fungsi afektif, seluruh anggota keluarga dapat mengembangkan 

konsep diri positif. 

     Komponen yang perlu dipenuhi oleh keluarga dalam 

melaksanakan fungsi afektif adalah : 

1) Saling mengasuh; cinta kasih, kehangatan, saling menerima, 

saling mendukung antar anggota keluarga, mendapatkan kasih 

sayang dan dukungan dari anggota yang lain. Maka, 

kemampuan untuk memberikan kasih sayang akan meningkat, 

yang pada akhirnya tercipta hubungan yang hangat saling 

mendukung. Hubungan intim didalam keluarga merupakan 
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modal dasar dalam memberi hubungan dengan oranglain di luar 

keluarga / masyarakat. 

2) Saling menghargai. Bila anggota keluarga saling menghargai 

dan mengakui keberadaan dan hak setiap anggota keluarga 

serta selalu mempertahankan iklim positif, maka fungsi afektif 

akan tercapai 

3) Ikatan dan identifikasi ikatan keluarga dimulai sejak pasangan 

sepakat memulai hidup baru. Ikatan antar anggota keluarga 

dikembangkan melalui proses identifikasi dan penyesuaian 

pada aspek kehidupan anggota keluarga. Orang tua harus 

mengembangkan proses identifikasi yang positif sehingga anak 

– anak dapat meniru tingkah laku positif dari kedua orang tua 

mereka. 

b. Fungsi Sosialisasi  

        Sosialisasi adalah proses perkembangan dan perubahan yang 

dilalui individu, yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar 

berperan dalam lingkungan sosial (Friedman 1986 dikutip oleh 

Dyah 2011) 

        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 ada 

di sekitarnya. Kemudian beranjak balita dia belajar bersosialisasi 

dengan lingkungan sekitar meskipun demikian keluarga tetap 

berpern penting dalam bersosilisasi. Keberhasilan perkembangan 
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indivdu dan keluarga dicapai melalui interaksi hubungan antar 

anggota keluarga yang diwujudkan dalam sosialisasi. Anggota 

keluarga belajar disiplin, belajar norma – norma, budaya, dan 

perilaku melalui hubungan dan interaksi keluarga. 

c. Fungsi Reproduksi 

     Keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan 

menambah sumber daya manusia. Maka dengan ikatan suatu 

perkawinan yang sah, selain untuk memenuh kebutuhan biologis 

pada pasangan tujuan untuk membentuk keluarga adalah 

meneruskan keturunan. 

d. Fungsi Ekonomi 

     Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi 

kebutuhan seluruh anggota keluarga seperti memenuhi kebutuhan 

makan, 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. 

e. Fungsi Perawatan Kesehatan 

     Keluarga juga berperan untuk melaksanakan praktek asuhan 

keperawatan, yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan 

dan atau merawat anggota keluarga yang sakit. Kemampuan 

keluarga dalam memberikan asuhan kesehatan memepengaruhi 

status kesehatan keluarga. Kesanggupan keluarga melaksanakan 

pemeliharaan kesehatan dapat dilihat dari tugas kesehatan keluarga 

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



13 
 

yang dilaksanakan. Keluarga yang dapat melaksanakan tugas 

kesehatan berarti sanggup menyelesaikan masalah kesehatan. 

     Tugas kesehatan keluarga adalah sebagai berikut (Friedman 

2010) : 

1) Mengenal masalah kesehatan setiap anggotanya 

Perubahan sekecil papaun 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 

sebesar apa perubahannya. 

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 tepat 

agar masalah kesehatan dapat dikurangi atau bahkan dapat 

teratasi. Jika keluarga mempunyai keterbatasan seyogyanya 

meminta bantuan oranglain dilingkungan sekitar keluarga. 

3) Memberikan perawatan anggota keluarga yang sakit atau yang 

tidak dapat membantu dirinya sendiri karena cacat atau usianya 

yang terlalu muda. Perawatan ini dapat dilakukan di rumah 

apabila keluarga memiliki kemampuan melakukan tindakan 

pertolongan pertama atau ke pelayanan kesehatan untuk 
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memperoleh tindakan lanjutan agar masalah yang lebih parah 

tidak terjadi. 

4) Mempertahankan suasana ruah yang menguntungkan kesehatan 

dan perkembangan kepribadian anggota keluarga. 

5) Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan 

lembaga kesehatan . 

3. Tipe keluarga  

  Keluarga yang memerlukan pelayanan kesehatan berasal dari 

berbagai macam pola kehidupan. Sesuai dengan perkembangan sosial 

maka tipe keluarga berkembang mengikutinya. Agar dapat 

mengupayakan peran serta keluarga dalam lingkungan derajat 

kesehatan maka perlu mengetahui berbagai tipe keluarga. 

  Berikut ini akan dijelaskan berbagai tipe keluarga ( Sri Setyowati 

dan Arita Murwani, 2008) : 

a. Tipe Keluarga Tradisional 

1) Keluarga inti, yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari suami, 

istri dan anak (kandung atau angkat) 

2) Keluarga besar yaitu keluarga inti ditambah dengan keluarga 

lain yang mempunyai hubungan darah, misalnya kakek, nenek, 

keponakan, paman, bibi. 

3) Keluarga “Dyad” yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari 

suami dan istri tanpa anak. 
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4) “Single Parent” yaitu rumah tangga yang terdiri dari satu orang 

(Ibu/ayah) dengan anak (kandung/angkat). Kondisi ini dapat 

disebabkan oleh perceraian atau kematian. 

5) “Single Adult” yaitu suatu rumah tangga yang hanya terdiri 

dari seorang dewasa (misalnya seorang yang telah dewasa 

kemudian tinggal di kost untuk bekerja atau kuliah). 

b. Tipe Keluarga Non Tradisional 

1) “The Unmarriedteenege mather” 

Keluarga yang terdiri dari orang tua (terutama ibu) dengan 

anak dan hubungan tanpa nikah. 

2) “The stepparent family” 

keluarga dengan orang tuan tiri. 

3) “Commune family”  

Beberapa pasangan keluarga (dengan anaknya) yang tidak ada 

hubungan saudara hidup bersama dalam satu rumah, sumber 

dan fasilitas yang sama, pengalaman yang sama : sosialisasi 

anak bersama. 

4) “The non marital heterosexsual cohibiting family” 

Keluarga yang hidup bersama dan berganti – ganti pasangan 

tanpa melalui pernikahan. 

5) “Gay and Lesbyan family” 

Seseorang yang mempunyai persamaan sex hidup bersama 

sebagai suami – istri (marital partners) 
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6) “Cohibiting couple” 

Orang dewasa yang bersama di luar ikatan perkawinan karena 

beberapa alasan tertentu. 

7) “Group-marriage family” 

Beberapa orang dewasa menggunakan alat – alat rumah tangga 

bersama yang saling merasa sudah menikah, berbagi sesuatu 

termasuk sexual dan membesarkan anaknya. 

8) “ Group netwurk family” 

Keluarga ini dibatasi aturan atau nilai – nilai, hidup bersama 

atau kedekatan satu sama laina dan saling menggunakan barang 

– barang rumah tangga bersama, pelayanan, dan tanggung 

jawab membesarkan anaknya. 

9) “Foster family” 

Keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga 

atau saudara di dalam waktu sementara, pada saat orang tua 

anak tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan 

kembali keluarga yang aslinya. 

10)  “Homeless family” 

Keluarga yang terbentuk dan tidak mempunyai perlindungan 

yang permanen karena krisis personal yang dihubungkan 

dengan keadaan ekonomi dan atau problem kesehatan mental. 

11) “Gang” 

Sebuah bentuk keluarga yang destruktif dari orang – orang 

muda yang mencari ikatan emosional dan keluarga yang 
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mempunyai perhatian tetap berkembang dalam kekerasan dan 

kriminal dalam kehidupanya. 

4. Tahap – tahap Perkembangan Keluarga 

  Berikut ini akan diuraikan mengenai tahap perkembangan keluarga 

berdasarkan konsep Duvall dan Miller (Friedman 2010) membagi 

keluarga dalam 8 tahap perkembangan, yaitu : 

a. Keluarga Baru (Berganning Family) 

Pasangan baru menikah yang belum mempunyai anak. Tugas 

perkembangan keluarga tahap ini antara lain yaitu membina 

hubungan intim yang memuaskan, yang kedua menetapkan tujuan 

bersama, yang ketiga membina hubungan dengan keluarga lain, 

teman dan kelompok sosial, ke-empat mendiskusikan rencana 

memiliki anak atau KB, kelima yaitu persiapan menjadi orang tua, 

yang keenam memahami prenatal care (pengertian kehamilan, 

persalinan dan menjadi orang tua). 

b. Keluarga dengan anak pertama <30 bulan (child-bearing) 

     Masa in merupakan transisi menjadi orang tua yang akan 

menimbulkan krisis keluarga. Studi Klasik Le Master (1975) dan 

46 orang tua ditanyakan 17% tidak bermasalah selebihnya 

bermasalah dalam hal : 1) Suami merasa diabaikan, 2) Peningkatan 

perselisihan dan argumen, 3) Interupsi dalam jadal argumen, 

4)Kehidupan seksual dan sosial terganggu dan menurun. 

Adapun tugas perkembangan keluarga tahap ini antara lain : 
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1) Adaptasi perubahan anggota keluarga (peran, interaksi, seksual 

dan kegiatan) 

2) Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan 

pasangan. 

3) Membagi peran dan tanggung jawab (bagaimana peran orang 

tua terhadap bayi dengan memberi sentuhan dan kehangatan). 

4) Bimbingan orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan 

anak. 

5) Konseling KB post partum 6 minggu. 

6) Menata ruang untuk anak. 

7) Biaya / dana Child Bearing. 

8) Memfasilitasi Role learing anggota keluarga. 

9) Mengadakan kebiasaan keagamaan secara rutin. 

c. Keluarga dengan anak prasekolah 

     Tugas perkembangan adalah menyesuaikan pada kebutuhan 

pada anak pra sekoah (sesuai dengan tumbuh kembang, proses 

belajar dan kontak sosial) dan merencanakan kelahiran berikutnya. 

Tugas perkembangan keluarga pada saat ini yaitu pemenuhan 

kebutuhan anggota keluarga, membantu atau bersosialisasi, 

beradaptasi dengan anak baru lahir, anak yang lain juga terpenuhi, 

mempertahankan hubungan di dalam maupun di luar keluarga, 

pembagian waktu (individu, pasangan dan anak), pembagian 

tanggung jawab, dan merencanakan kegiatan dan waktu stimulasi 

tumbuh dan kembang anak. 
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d. Keluarga dengan anak sekolah (6-13 tahun) 

     Keluearga dengan anak sekolah mempunyai tugas 

perkembangan keluarga seperti : 1) membantu sosialisasi anak 

terhadap lingkungan luar rumah, sekolah dan linkungan lebih luas, 

2) mendorong anak untuk mencapai pegembangan daya intelektual, 

3) menyediakan aktivitas anak, 4) menyesuaikan pada aktivitas 

komuniti dengan mengikut sertakan anak, 5) memenuhi kebutuhan 

yang meningkat termasuk biaya kehidupan dan kesehatan anggota 

keluarga. 

e. Keluarga dengan anak remaja (13-20 tahun) 

   Tugas perkembangan keluarga pada saat ini adalah : 

1) Pengembangan terhadap remaja (memberikan kebebasan yang 

seimbang dan bertanggung jawab meningat remaja adalah 

seorang yang dewasa muda dan mulai memiliki otonomi). 

2) Memelihara komunikasi terbuka (cegah gep komunikasi) 

3) Memelihara hubungan intim dalam keluarga. 

4) Mempersiapkan perubahan sistem peran dan peraturan anggota 

keluarga untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anggota 

keluarga. 

f. Keluarga dengan anak dewasa (anak 1 mninggalkan rumah) 

     Tugas perkembangan keluarga mempersiapkan anak untuk 

hidup mandiri dan menerima kepergian anaknya, menata kembali 

fasilitas dan sumber yang ada dalam keluarganya, berperan sebagai 

suami istri, kakek dan nenek. 

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



20 
 

     Tugas perkembangan keluarga pada saat ini yaitu memperluas 

keluarga inti menjadi keluarga besar, mempertahankan keintiman, 

membantu anak untuk mandiri sebagai keluarga baru di 

masyarakat, mempersiapkan anak untuk hidup mandiri dan 

menerima kepergian anaknya, menata kembali fasilitas dan sumber 

yang ada pada keluarganya, berperan suami istri, kakek dan nenek, 

menciptakan lingkungan rumah yang dapt menjadi contoh bagi 

anak – anaknya. 

g. Keluarga usia pertengahan (Middle age family) 

     Tugas perkembangan keluarga pada saat ini yaitu mempunyai 

lebih banyak dan waktu kebebasan dalam mengolah minat sosial 

dan waktu santai, memulihkan hubungan antara generasi muda tua, 

keakraban dengan pasangan, persiapan masa tua / pensiun. 

h. Keluarga lanjut usia 

     Keluarga lanjut usia memiliki tugasugas perkembangan 

keluarga seperti : 1) Penyesuaian tahap masa pensiun dengan cara 

merubah cara hidup, 2) Menerima kematian pasanganya, kawan 

dan mempersiapkan kematian, 3) Mempertahankan keakraban 

pasangan dan saling merawat, 4) Melakukan Life Review masa 

lalu. 

5. Struktur Keluarga  

Menurut Friedmn (2010), struktur keluarga terdiri dari : 

a. Pola dan proses komunikasi 
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Pola interaksi keluarga yang berfungsi seperti bersifat terbuka dan 

jujur, selalu menyelesaikan konflik keluarga, berfikir positif, serta 

tidak mengulang – ulang isu dan pendapat sendiri. 

Karakteristik komunikasi keluarga berfungsi untuk : 

1) Karakteristik Pengirim : 

a) Yakin dalam mengemukakan sesuatu atau  pendapat. 

b) Apa yang disampaikan jelas dan berkualitas 

c) Selalu meminta dan menerima umpan balik. 

2) Karakteristik Penerima 

a) Siap mendengarkan  

b) Memberikan umpan balik 

c) Melakukan validasi 

b. Struktur peran 

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan 

posisi sosial yang diberikan. 

c. Struktur kekuatan 

Kekuatan merupakan kemampuan dari individu untuk 

mengendalkan atau mempengaruhi untuk merubah perilaku orang 

lain ke arah positif. 

d. 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 pedoman bagi 

perkembangan norma dan peraturan. 
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6. Struktur Peran Keluarga 

  Peran formal yang terdapat dalam keluarga seperti mencari nafkah, 

inu rumah tangga, supir, pembantu rumah tangga dll.Sedangkan peran 

informal bersifat implisit biasanya tidak tampak ke permukaan dan 

dimankan hanya untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan emosional 

individual dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga seperti 

sebagai pendorong, pengharmonis, pendamai, penghalang, penyalah, 

pengikut, pencari pengangkutan atau sahabat. 

7. Stressor dan Koping Keluarga 

a. Stressor – stressor yang dialami oleh keluarga yang berkaitan 

dengan eknomi dan sosialnya, apakah keluarga bisa memastikan 

lamanya dan kekuatan dari stressor – stressor dan ketegangan 

sehari – hari. 

b. Apakah keluarga mampu bertindak berdasarkan penelitian yang 

objektif dan resisten terhadap situasi yang mengandung stress. 

c. Bagaimana keluarga bereaksi terhadap situasi yang penuh dengan 

stress koping yang bagaimana diambil oleh keluarga, apakah 

anggota keluarga mempunyai koping yang berbeda – beda, koping 

interna; dan eksterna yang diajarkan, apakah anggota keluarga 

berbeda dalam cara – cara koping, strategi koping internal 

keluarga, kelompok kepercayaan keluarga, pengugunaan tuner, self 

evaluasi, penggunaan ungkapan, penggunaan keluarga terhadap 

masalah, pemecahan masalah secara sistematis, fleksibilitas peran, 

stimulasi strategi koping eksternal. 
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8. Keluarga Sebagai Klien 

  Keluarga merupakan unit komunitas. Sasaran utama dari 

keperawatan kesehatan keluarga adalah untuk mencari deraja 

kesehatan yang seoptimal mungkin. Maksud keluarga sebagai klien 

adalah dalam mencapai atau pelaksanaan asuhan keperawatan tidak 

hanya tertuju pada individu tapi dilakukan pada semua anggota 

keluarga. 

9. Peran Perawat dalam Pemberian Asuhan Keperawatan Kesehatan 

Keluarga 

Ada beberapa peran yang dapt dilakukan oleh perawat antara lain 

adalah : 

a. Pemberian asuhan keperawatan kepada anggota keluarga yang 

sakit. 

b. Pengenal atau pengamat masalah dan kebutuhan kesehatan 

keluarga. 

c. Koordinator pelayanan kesehatan dan keperawatan kesehatan 

keluarga. 

d. Fasilitator, menjadikan pelayanan kesehatan itu mudah dijangkau 

dan perawat dengan mudah menampung permasalahan yang 

dihadapikeluarga dan memantau mencarikan jalan pemecahanya. 

e. Pendidik kesehatan, perawat dapat berperan sebagai pendidik 

untuk merubah perilaku keluarga tidak sehat menjadi perilaku 

sehat. 
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f. Penyuluh dan konsultan, perawat dapat berperan dalam 

memberikan petunjuk tentang asuhan keperawatan dasar terhadap 

keluarga disamping menjadi penasehat dalam mengatasi masalah – 

masalah kesehatan keluarga. 

B. Konsep Hipertensi 

1. Pengertian Hipertensi  

a. Hipertensi adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami 

peningkatan tekanan darah di atas normal yang mengakibatkan angka 

kesakitan atau morbiditas dan angka kematian atau mortalitas.  

Hipertensi merupakan keadaan ketika seseorang mengalami 

peningkatan tekanan darah di atas normal atau kronis dalam waktu 

yang lama( Sarawati,2009) 

b. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dimana 

tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan diastolik di atas 90 mmHg. 

Pada populasi lansia, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 

160 mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg. (Smeltzer, 2010).  

c. Hipertensi dikategorikan ringan apabila tekanan diastoliknya antara 95 

– 104 mmHg, hipertensi sedang jika tekanan diastoliknya antara 105 

dan 114 mmHg, dan hipertensi berat bila tekanan diastoliknya 115 

mmHg atau lebih. Pembagian ini berdasarkan peningkatan tekanan 

diastolik karena dianggap lebih serius dari peningkatan sistolik (Smith 

Tom, 1995). 
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2. Anatomi Fisiologi 

a. Jantung  

     Berukuran sekitar satu kepalan tangan dan terletak didalam dada, 

batas kanannya terdapat pada sternum kanan dan apeksnya pada ruang 

intercostalis kelima kiri pada linea midclavicular. Hubungan jantung 

adalah: 

1) Atas                 : pembuluh darah besar 

2) Bawah             : diafragma 

3) Setiap sisi        : paru 

4) Belakang         : aorta desendens, oesophagus, columna vertebralis  

b.  Arteri 

Arteri adalah tabung yang dilalui darah yang dialirkan pada 

jaringan dan organ. Arteri terdiri dari lapisan dalam: lapisan yang licin, 

lapisan tengah jaringan elastin/otot: aorta dan cabang-cabangnya besar 

memiliki laposan tengah yang terdiri dari jaringan elastin (untuk 

menghantarkan darah untuk organ), arteri yang lebih kecil memiliki 

lapisan tengah otot. 

Arteri merupakan struktur berdinding tebal yang mengangkut 

darah dari jantung ke jaringan. Aorta diameternya sekitar 25mm(1 

inci) memiliki banyak sekali cabang yang pada gilirannya tebagi lagi 

menjadi pembuluh yang lebih kecil yaitu arteri dan arteriol, yang 

berukuran 4mm (0,16 inci) saat mereka mencapai jaringan. Arteriol 

mempunyai diameter yang lebih kecil kira-kira 30 µm. Fungsi arteri 

menditribusikan darah teroksigenasi dari sisi kiri jantung ke jaringan. 

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



26 
 

Arteri ini mempunyai dinding yang kuat dan tebal tetapi sifatnya 

elastic yang terdiri dari 3 lapisan yaitu : 

a) Tunika intima. Lapisan yang paling dalam sekali berhubungan 

dengan darah dan terdiri dari jaringan endotel. 

b) Tunika Media. Lapisan tengah yang terdiri dari jaringan otot yang 

sifatnya elastic dan termasuk otot polos 

c) Tunika Eksterna/adventisia. Lapisan yang paling luar sekali terdiri 

dari jaringan ikat gembur  yang berguna menguatkan dinding arteri 

(Syaifuddin, 2006) 

c. Arteriol 

 Adalah pembuluh darah dengan dinding otot polos yang relatif 

tebal. Otot dinding arteriol dapat berkontraksi. Kontraksi 

menyebabkan kontriksi diameter pembuluh darah. Bila kontriksi 

bersifat lokal, suplai darah pada jaringan/organ berkurang. Bila 

terdapat kontriksi umum, tekanan darah akan meningkat. 

d. Pembuluh darah utama dan kapiler 

 Pembuluh darah utama adalah pembuluh berdinding tipis yang 

berjalan langsung dari arteriol ke venul. Kapiler adalah jaringan 

pembuluh darah kecil yang membuka pembuluh darah utama. Kapiler 

merupakan pembuluh darah yang sangat halus. Dindingnya terdiri dari 

suatu lapisan endotel. Diameternya kira-kira 0,008 mm. Fungsinya 

mengambil hasil-hasil dari kelenjar, menyaring darah yang terdapat di 

ginjal, menyerap zat makanan yang terdapat di usus, alat penghubung 

antara pembuluh darah arteri dan vena.  
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e. Sinusoid 

 Terdapat limpa, hepar, sumsum tulang dan kelenjar endokrin. 

Sinusoid tiga sampai empat kali lebih besar dari pada kapiler dan 

sebagian dilapisi dengan sel sistem retikulo-endotelial. Pada tempat 

adanya sinusoid, darah mengalami kontak langsung dengan sel-sel dan 

pertukaran tidak terjadi melalui ruang jaringan. 

 Saluran Limfe mengumpulkan, menyaring dan menyalurkan 

kembali cairan limfe ke dalam darah yang ke luar melalui dinding 

kapiler halus untuk membersihkan jaringan. Pembuluh limfe sebagai 

jaringan halus yang terdapat di dalam berbagai organ, terutama dalam 

vili usus. 

f. Vena dan venul 

Venul adalah vena kecil yang dibentuk gabungan kapiler. Vena 

dibentuk oleh gabungan venul. Vena memiliki tiga dinding yang tidak 

berbatasan secara sempurna satu sama lain. (Gibson, John. Edisi 2 

tahun 2002, hal 110) 

Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari 

bagian atau alat-alat tubuh masuk ke dalam jantung. Vena yang 

ukurannya besar seperti vena kava dan vena pulmonalis. Vena ini juga 

mempunyai cabang yang lebih kecil disebut venolus yang selanjutnya 

menjadi kapiler. Fungsi vena membawa darah kotor kecuali vena 

pulmonalis,  mempunyai  dinding tipis, mempunyai katup-katup 

sepanjang jalan yang mengarah ke jantung. 
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3. Etiologi 

Menurut Sutanto (2009), penyebab hipertensi pada orang dengan lanjut 

usia adalah terjadinya perubahan – perubahan pada : 

a. Elastisitas dinding aorta menurun 

b.  Katub jantung menebal dan menjadi kaku 

c. Kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun 

sesudah berumur 20 tahun, kemampuan jantung memompa darah 

menurun menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya. 

d.  Kehilangan elastisitas pembuluh darah. Hal ini terjadi 

karenakurangnya efektifitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi. 

e. Meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. 

f. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dapat dikelompokkan menjadi 

dua. Yang pertama hipertensi primer yang tidak diketahui 

penyebabnya. Yang kedua hipertensi sekunder, disebabkan kelainan 

ginjal dan kelainan kelenjar tiroid. Yang banyak terjadi adalah 

hipertensi primer, sekitar 92-94% dari kasus hipertensi. Dengan kata 

lain, sebagian besar hipertensi tidak dapat dipastikan penyebabnya 

(Marliani, 2007). 

4. Patofisiologi 

     Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah 

terletak di pusat vasomotor, pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini 

bermula jaras saraf simpatis, yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis 

dan keluar dari kolumna medula spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan 

abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls 
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yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis.       

Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan asetilkolin, yang akan 

merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, dimana 

dengan dilepaskannya norepinefrin mengakibatkan konstriksi pembuluh 

darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat 

mempengaruhi respons pembuluh darah terhadap rangsang vasokontriktor. 

Individu dengan hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, meskipun 

tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi. (Smeltzer & 

Bare, 2013). 

     Pada saat bersamaan dimana sistem saraf simpatis merangsang 

pembuluh darah sebagai respons rangsang emosi, kelenjar adrenal juga 

terangsang, mengakibatkan tambahan aktivitas vasokontriksi. Medula 

adrenal mensekresi epinefrin, yang menyebabkan vasokontriksi. Korteks 

adrenal mensekresi kortisol dan steroid lainnya, yang dapat memperkuat 

respons vasokontriktor 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 vasokontriktor 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 

mencetuskan keadaan hipertensi. (Smeltzer & Bare, 2013). 

 Perubahan struktural dan fungsional pada sistem pembuluh darah 

perifer bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi pada 
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usia lanjut. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya 

elastisitas jaringan ikat, dan penurunan dalam reaksi otot polos pembuluh 

darah, yang pada gilirannya menurunkan kemampuan distensi dan daya 

regang pembuluh darah. Konsekuensinya, aorta dan arteri besar berkurang 

kemampuannya dalam mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh 

jantung (volume sekuncup), mengakibatkan penurunan curah jantung dan 

peningkatan tahanan perifer (Smeltzer & Bare, 2013). 

5. Manifestasi Klinis 

Gejala yang umum akibat penderita hipertensi tidak sama pada setiap 

orang, bahkan terkadang timbul tanpa gejala (Aspiani, 2015). Tanda dan 

gejala hipertensi menurut Buss & Labus (2015) terdiri dari beberapa   

yaitu : 

a. Tekanan darah meningkat. 

b. Bruit (dapat didengar pada aorta abdominalis atau arteria carotis, renalis 

dan femoralis). 

c. Pusing, konfusi dan lelah. 

d. Edema. 

      Adapun menurut Smeltzer & Bare (2015) tanda dan gejala yang 

dialami pasien hipertensi terdiri dari  sebagai berikut :  

a. Pemeriksaan fisik dapat mengungkap bahwa tidak ada abnormalitas 

lain selain tekanan darah tinggi. 

b. Perubahan pada retina disertai dengan hemoragi, eksudat, 

penyempitan arteirol, dan bintik katun-wol (cotton-wool spots), 
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(infarksio kecil), dan papiledema dapat terlihat pada kasus hipertensi 

berat. 

c. Gejala biasanya mengindikasikan kerusakan vaskular yang 

berhubungan dengan sistem organ yang dialiri oleh pembuluh darah 

yang terganggu. 

d. Penyakit arteri koroner dengan angina atau infark miokardium 

adalah dampak yang paling sering terjadi. 

e. Hipertrofi ventrikel kiri dapat terjadi, berikutnya akan terjadi gagal 

jantung. 

f. Perubahan patologis dapat terjadi di ginjal (nokturia dan peningkatan 

blood urea nitrogen (BUN) dan kadar kreatinin). 

g. Dapat terjadi gangguan serebrovaskular (stroke atau attack iskemik 

transien [TIA]). TIA yaitu perubahan dalam penglihatan atau 

kemampuan bicara, pening, kelemahan, jatuh mendadak, atau 

hemiplegia transien atau permanen. 

6. Penatalaksanaan Umum 

 Penatalaksanaan hipertensi menurut Smeltzer & Bare (2015) yaitu 

tujuan setiap program terapi adalah untuk mencegah kematian dan 

komplikasi dengan mencapai dan mempertahankan tekanan darah arteri 

pada atau kurang dari 140/90 mmHg (130/80 mmHg untuk penderita 

diabetes melitus atau penderita penyakit ginjal kronis), kapanpun jika 

memungkinkan. Penatalaksanaan hipertensi pada asuhan keperawatan 

keluarga adalah sebagai berikut :  
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a. Pengaturan diet 

Berbagai studi menunjukan bahwa diet dan pola hidup sehat dan atau 

dengan obat-obatan yang menurunkan gejala gagal jantung dan dapat 

memperbaiki keadaan hipertrofi ventrikel kiri. 

Beberapa diet yang dianjurkan : 

1) Rendah garam, diet rendah garam dapat menurunkan tekanan darah 

pada klien hipertensi. Dengan pengurangan konsumsi garam dapat 

mengurangi stimulasi sistem renin-angiotensin sehingga sangat 

berpotensi sebagai anti hipertensi. Jumlah asupan natrium yang 

dianjurkan 50-100 mmol atau setara dengan 3-6 gram per hari. 

2) Diet tinggi kalium, dapat menurunkan tekanan darah tetapi 

mekanismenya belum jelas. Pemberian kalium secara intravena 

dapat menyebabkan vasodilatasi, yang percaya dimediasi oleh 

oksidanitrat pada dinding vaskular. 

3)   Diet kaya buah dan sayur. 

4)   Diet rendah kolesterol sebagai pencegah terjadinya jantung koroner. 

b. Penurunan berat badan 

Mengatasi obesitas, pada sebagian orang, dengan cara menurunkan 

berat badan mengurangi tekanan darah, kemungkinan dengan 

mengurangi beban kerja jantung dan volume sekuncup. Pada beberapa 

studi menunjukan bahwa obesitas berhubungan dengan kejadian 

hipertensi dan hipertrofi ventrikel kiri. Jadi, penurunan berat badan 

adalah hal yang sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah. 

Penurunan berat badan (1 kg/minggu) sangat dianjurkan. Penurunan 
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berat badan dengan menggunakan obat-obatan perlu menjadi 

perhatian khusus karena umumnya obat penuruan berat badan yang 

terjual bebas mengandung simpatomimetik, sehingga dapat 

meningkatkan tekanan darah, memperburuk angina atau gejala gagal 

jantung dan terjadinya eksa-serbasi aritmia. 

c. Olahraga 

Olahraga teratur, seperti berjalan, lari, berenang, bersepeda 

bermanfaat menurunkan tekanan darah dan memperbaiki keadaan 

jantung. Olahraga isotonik dapat juga meningkatkan fungsi endotel, 

vasodilatasi perifer, dan mengurangi kaekolamin plasma. Olahraga 

teratur selama 30 menit sebanyak 3-4 kali dalam satu minggu sangat 

dianjurkan untuk menurunkan tekanan darah. Olahraga meningkatkan 

kadar HDL, yang dapat mengurangi terbentuknya arterosklerosis 

akibat hipertensi. 

g. Memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat 

Berhenti merokok dan tidak menonsumsi alkohol, penting untuk 

mengurangi efek jangka panjang hipertensi karena asap rokok 

diketahui menurunkan aliran darah ke berbagai organ dan dapat 

meningkatkan kerja jantung. 
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7. Pathway 
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(SUMBER: Modifikasi NANDA 2015, Friedman 2010, Yogintoro 2014) 
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C. Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Hipertensi 

     Asuhan keperawatan keluarga adalah suatu rangkaian yang diberikan 

melalui praktik keperawatan kepada keluarga untuk membantu 

menyelesaikan masalah kesehatan keluarga tersebu dengan menggunakan 

pendekatan proses keperawatan (Baylon dan Maglaya, 2007) 

1. Pengkajian 

     Menurut Muwarni (2007), pengkajian adalah suatu tahapan dimana 

seseorang perawat mengambil informasi secara terus menerus terhadap 

anggota keluarga yang dibinanya. Sumber informasi dan tahapan pengkajian 

dapat menggunakan metode :  

a. Wawancara keluarga. 

b. Observasi fasilitas rumah. 

c. Pemeriksaan fisik dari anggota keluarga dari ujung rambut ke ujung 

kaki, pemeriksaan tekanan darah. 

Pada proses pengkajian ada hal-hal yang perlu dikaji dalam keluarga 

diantaranya adalah : 

a. Data umum 

Dalam proses pengkajian keperawatan keluarga terhadap data umum 

keluarga meliputi : 

1) Nama kepala keluarga (KK). 

2) Alamat dan telepon. 

3) Pekerjaan kepala keluarga. 

4) Pendidikan kepala keluarga. 

5) Komposisi keluarga (Genogram). 
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6) Tipe keluarga 

Menjelaskan mengenai jenis tipe keluarga beserta kendala atau 

masalah-masalah yang terjadi dengan jenis tipe keluarga tersebut. 

7) Tipe bangsa 

Mengkaji asal suku bangsa keluarga tersebut serta mengidentifikasi 

budaya suku bangsa tersebut terkait dengan kesehatan. 

8) Agama 

Mengkaji agama yang dianut oleh keluarga serta kepercayaan yang 

dapat mempengaruhi kesehatan. 

9) Status sosial ekonomi keluarga 

Status sosial ekonomi keluarga ditentukan oleh pendapatan baik 

dari kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya. Selain itu 

status sosial ekonomi keluarga ditentukan pula oleh kebutuhan-

kebutuhan yang dikeluarkan oleh keluarga serta barang-barang 

yang dimiliki oleh keluarga. 

10)   Aktivitas rekreasi keluarga 

Rekreasi keluarga tidak hanya dilihat kapan saja keluarga pergi 

bersama-sama untuk mengunjungi tempat rekreasi tertentu namun 

dengan menonton TV dan mendengarkan radio juga merupakan 

aktivitas rekreasi. 

b. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga 

1) Tahap perkembangan keluarga saat ini 

Tahap perkembangan keluarga ditentukan dengan anak tertua dari 

keluarga inti. Contoh : Keluarga Bapak A mempunyai 2 orang 
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anak, anak pertama berumur 7 tahun dan anak kedua berumur 4 

tahun, maka keluarga Bapak A berada pada tahapan perkembangan 

keluarga dengan usia anak sekolah. 

2) Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi 

Menjelaskan mengenai tugas perkembangan yang belum 

terpenuhi oleh keluarga serta kendala mengapa tugas 

perkembangan tersebut belum terpenuhi. 

3) Riwayat keluarga inti 

Menjelaskan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga inti, yang 

meliputi riwayat penyakit keturunan, riwayat kesehatan masing-

masing anggota keluarga, perhatian terhadap pencegahan 

penyakit (status imunisasi), sumber pelayanan kesehatan yang 

biasa digunakan keluarga serta pengalaman-pengalaman terhadap 

pelayanan kesehatan. 

4) Riwayat keluarga sebelumnya 

Dijelaskan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga dari pihak 

suami dan istri. 

c. Pengkajian lingkungan 

1) Karakteristik rumah 

Karakteristik rumah diidentifikasi dengan melihat luas rumah, 

tipe rumah, jumlah ruangan, jumlah jendela, pemanfaatan 

ruangan, peletakan perabotan rumah tangga, jenis septic tank, 

jarak septic tank dengan sumber air, sumber air minum yang 

digunakan serta denah rumah. 
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2) Karakteristik tetangga dan komunitas RW 

Menjelaskan mengenai karakteristik dari tetangga dan komunitas 

setempat, yang meliputi kebiasaan, lingkungan fisik, aturan atau 

kesepakatan penduduk setempat, budaya setempat yang 

mempengaruhi kesehatan. 

3) Mobilitas geografis keluarga 

Mobilitas geografis keluarga ditentukan dengan kebiasan keluarga 

berpindah tempat. 

4) Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat 

Menjelaskan mengenai waktu yang digunakan keluarga untuk 

berkumpul serta perkumpulan keluarga yang ada dan sejauh mana 

keluarga interaksinya dengan masyarakat. 

5) Sistem pendukung keluarga 

Yang termasuk pada sistem pendukung keluarga adalah jumlah 

anggota keluarga yang sehat, fasilitas-fasilitas yang dimiliki 

keluarga untuk menunjang kesehatan. Fasilitas mencakup fasilitas 

fisik, fasilitas psikologis atau dukungan dari anggota keluarga dan 

fasilitas sosial atau dukungan dari masyarakat setempat. 

d. Struktur keluarga 

1) Pola komunikasi keluarga 

Menjelaskan mengenai cara berkomunikasi antar anggota 

keluarga.  
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2) Struktur kekuatan keluarga 

Kemampuan anggota keluarga mengendalikan dan mempengaruhi 

orang lain untuk merubah perilaku. 

3) Struktur peran 

Menjelaskan peran dari masing-masing anggota keluarga baik 

secara formal maupun informal. 

4) Nilai atau norma keluarga 

Menjelaskan mengenai nilai dan norma yang dianut oleh 

keluarga, yang berhubungan dengan kesehatan. 

e. Fungsi keluarga 

1) Fungsi afektif 

Hal yang perlu dikaji yaitu gambaran diri anggota keluarga, 

perasaan memiliki dan dimiliki dalam keluarga, dukungan keluarga 

terhadap anggota keluarga lainnya, bagaimana kehangatan tercipta 

pada anggota keluarga, dan bagaimana keluarga mengembangkan 

sikap saling menghargai. 

2) Fungsi sosialisasi 

Hal yang perlu dikaji bagaimana interaksi atau hubungan dalam 

keluarga, sejauh mana anggota keluarga belajar disiplin, norma, 

budaya, dan perilaku. 

3) Fungsi perawatan kesehatan 

     Menjelaskan sejauh mana keluarga menyediakan makanan, 

pakaian, perlindungan serta merawat anggota keluarga yang sakit. 

Sejauh mana pengetahuan keluarga mengenai sehat-sakit. 
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Kesanggupan keluarga di dalam melaksanakan perawatan 

kesehatan dapat dilihat dari kemampuan keluarga melaksanakan 5 

tugas kesehatan keluarga, yaitu keluarga mampu mengenal masalah 

kesehatan, mengambil keputusan untuk melakukan tindakan, 

melakukan perawatan terhadap anggota keluarga yang sakit, 

menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan keehatan, dan 

keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang terdapat di 

lingkungan setempat. 

    Hal-hal yang dikaji sejauh mana keluarga melakukan pemenuhan 

tugas perawatan keluarga adalah : 

a) Untuk mengetahui kemampuan keluarga mengenal masalah 

kesehatan, yang perlu dikaji adalah sejauh mana keluarga 

mengetahui mengenai fakta-fakta dari masalah kesehatan yang 

meliputi pengertian, tanda dan gejala, faktor penyebab dan yang 

mempengaruhinya serta persepsi keluarga terhadap masalah. 

b) Untuk mengetahui kemampuan keluarga mengambil keputusan 

mengenai tindakan kesehatan yang tepat, hal yang perlu dikaji 

adalah : 

(1) Sejauh mana kemampuan keluarga mengerti mengenai sifat 

dan luasnya masalah. 

(2) Apakah masalah kesehatan dirasakan oleh keluarga. 

(3) Apakah keluarga merasa menyerah terhadap masalah yang 

dialami. 
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(4) Apakah keluarga merasa takut akan akibat dari tindakan 

penyakit. 

(5) Apakah keluarga mempunyai sikap negatif terhadap 

masalah kesehatan. 

(6) Apakah keluarga dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang 

ada. 

(7) Apakah keluarga kurang percaya terhadap tenaga kesehatan. 

(8) Apakah keluarga mendapat informasi yang salah terhadap 

tindakan dalam mengatasi masalah. 

c) Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga merawat 

anggota keluarga yang sakit, yang perlu dikaji adalah : 

(1) Sejauh mana keluarga mengetahui keadaan penyakit (sifat, 

penyebaran, komplikasi prognosa, dan cara perawatannya). 

(2) Sejauh mana keluarga mengetahui tentang sikap dan 

perkembangan perawatan yang dibutuhkan. 

(3) Sejauh mana keluarga mengetahui keberadaan fasilitas yang 

diperlukan untuk perawatan. 

(4) Sejauh mana keluarga mengetahui sumber-sumber yang ada 

dalam keluarga (anggota keluarga yang bertanggung jawab, 

sumber keuangan/financial, fasilitas fisik, psikososial). 

(5) Bagaimana sikap keluarga terhadap yang sakit. 

d) Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga 

memelihara lingkungan rumah yang sehat, hal yang perlu dikaji 

adalah : 
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(1) Sejauh mana keluarga mengetahui sumber-sumber keluarga 

yang dimiliki. 

(2) Sejauh mana keluarga melihat keuntungan atau manfaat 

pemeliharaan lingkungan. 

(3) Sejauh mana keluarga mengetahui pentingnya hygiene 

sanitasi. 

(4) Sejauh mana keluarga mengetahui upaya pencegahan 

penyakit. 

(5) Sejauh mana sikap/pandangan keluarga terhadap hygiene 

sanitasi. 

(6) Sejauh mana kekompakan antar anggota keluarga. 

e) Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga 

menggunakan fasilitas/pelayanan kesehatan di masyarakat, hal 

yang perlu dikaji adalah : 

(1) Sejauh mana keluarga mengetahui keberadaan fasilitas 

kesehatan. 

(2) Sejauh mana keluarga memahami keuntungan-keuntungan 

yang dapat diperoleh dari fasilitas kesehatan. 

(3) Sejauh mana tingkat kepercayaan keluarga terhadap petugas 

dan fasilitas kesehatan. 

(4) Apakah keluarga mempunyai pengalaman yang kurang baik 

terhadap petugas kesehatan. 

(5) Apakah fasilitas kesehatan yang ada terjangkau oleh 

keluarga. 
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f. Fungsi reproduksi 

Hal yang perlu dikaji mengenai fungsi reproduksi keluarga ada 

beberapa yaitu : 

a) Berapa jumlah anak. 

b) Bagaimana keluarga merencanakan jumlah anggota keluarga. 

c) Metode apa yang digunakan keluarga dalam upaya 

mengendalikan jumlah anggota keluarga. 

g. Fungsi ekonomi 

Hal yang perlu dikaji mengenai fungsi ekonomi keluarga terdiri 

dari beberapa yaitu : 1) Sejauh mana keluarga memenuhi 

kebutuhan sandang, pangan dan papan.2) Sejauh mana keluarga 

memanfaatkan sumber yang ada di masyarakat dalam upaya 

peningkatan status kesehatan keluarga. 

h. Stres dan koping keluarga 

a) Stresor jangka pendek dan panjang 

Stresor jangka pendek yaitu stresor yang dialami keluarga yang 

memerlukan penyelesaian dalam waktu ± 6 bulan. Sedangkan 

stresor jangka panjang yaitu stresor yang dialami keluarga 

yang memerlukan penyelesaian dalam waktu lebih dari 6 

bulan. 

b) Kemampuan keluarga berespon terhadap situasi/stressor 

Hal yang perlu dikaji adalah sejauh mana keluarga berespon 

terhadap situasi atau stresor. 

c) Strategi koping yang digunakan 
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d) Strategi koping apa yang digunakan keluarga bila menghadapi 

permasalahan. 

e) Strategi adaptasi disfungsional 

Dijelaskan mengenai strategi adaptasi disfungsional yang 

digunakan keluarga bila menghadapi permasalahan. 

i. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik dilakukan pada semua anggota keluarga. 

Metode yang digunakan pada pemeriksaan fisik berbeda dengan 

pemeriksaan fisik di klinik. 

j. Harapan keluarga 

Pada akhir pengkajian, perawat menanyakan harapan keluarga 

terhadap petugas kesehatan yang ada. 

2. Fokus Intervensi 

a. Diagnosa : Ketidakefektifan Perfusi Jaringan Serebral (NANDA 2015).  

Tujuan : Setelah dilakukan pertemuan selama 2 kali tatap muka 

diharapkan masalah ketidakefektifan perfusi jaringan serebral dapat 

diminalkan.  

Kriteria hasil : Keluarga dan penderita mampu merawat anggota 

keluarga dengan masalah hipertensi (NOC).  

Intervensi :  

1) Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah hipertensi (NIC).  

a) Jelaskan pada keluarga mengenai hipertensi.  

b) Diskusikan dengan keluarga tentang penyebab hipertensi.  

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



45 
 

c) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan pada 

keluarga.  

d) Beri reinforcement positif pada keluarga atas jawaban yang 

benar. 

2) Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan dengan  masalah  

hipertensi (NIC).  

(a) Diskusikan dengan keluarga dalam mengambil keputusan 

dengan tindakan masalah hipertensi.  

(b) Motivasi keluarga untuk mengambil keputusan mengenai 

masalah hipertensi.  

(c) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan.  

(d) Beri reinforcement jika jawaban benar.  

3) Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan 

masalah hipertensi (NIC).  

(a) Diskusikan dengan keluarga cara perawatan anggota keluarga 

dengan masalah hipertensi.  

(b)  Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan.  

(c) Beri reinforcement jika jawaban benar.  

4) Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan untuk 

anggota keluarga dengan masalah hipertensi (NIC). 

(a) Diskusikan dengan keluarga bagaimana lingkungan yang 

nyaman bagi   penderita hipertensi.  

(b) Modifikasi lingkungan keluarga untuk penderita hipertensi 
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(c) Motivasi kembali agar keluarga menerangkan kembali 

penjelasan yang telah disampaikan.  

(d) Beri reinforcement positif jika jawaban benar.  

5) Ketidakmampuan keluarga menfaatkan fasilitas kesehatan (NIC).  

(a) Diskusikan dengan keluarga tempat – tempat pelayanan 

kesehatan yang ada.  

(b) Diskusikan dengan keluarga tentang manfaat pelayanan 

kesehtan serta menyarankan supaya datang ke pelayanan 

kesehatan yang ada.  

(c) Evaluasi kembali tentang penjelasan yang telah diberikan 

tentang manfaat fasilitas kesehatan.  

(d) Beri reinforcement positif jika jawaban benar 

b. Diagnosa : Penurunan Koping Keluarga (NANDA 2015) 

Tujuan : Setelah dilakukan pertemuan selam 2 kali tatap muka 

diharapkan masalah penurunan koping keluarga dapat diminalkan.  

Kriteria hasil :  

Keluarga dan penderita mampu merawat anggota keluarga dengan 

masalah hipertensi (NOC).  

Intervensi :  

1) Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah hipertensi (NIC).  

a) Jelaskan pada keluarga mengenai hipertensi.  

b) Diskusikan dengan keluarga tentang penyebab hipertensi.  

c) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan pada 

keluarga.  
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d) Beri reinforcement positif pada keluarga atas jawaban yang 

benar. 

2) Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan dengan masalah  

hipertensi (NIC).  

a) Diskusikan dengan keluarga dalam mengambil keputusan 

dengan tindakan masalah hipertensi.  

b) Motivasi keluarga untuk mengambil keputusan mengenai 

masalah hipertensi.  

c) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan.  

d) Beri reinforcement jika jawaban benar.  

3) Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan 

masalah hipertensi (NIC).  

a) Diskusikan dengan keluarga cara perawatan anggota keluarga 

dengan masalah hipertensi.  

b) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan.  

c) Beri reinforcement jika jawaban benar.  

4) Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan untuk anggota 

keluarga dengan masalah hipertensi (NIC).  

a) Diskusikan dengan keluarga bagaimana lingkungan yang 

nyaman bagi   penderita hipertensi.  

b) Modifikasi lingkungan keluarga untuk penderita hipertensi 

c) Motivasi kembali agar keluarga menerangkan kembali 

penjelasan yang telah disampaikan.  

d) Beri reinforcement positif jika jawaban benar. 
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5) Ketidakmampuan keluarga menfaatkan fasilitas kesehatan (NIC).  

a) Diskusikan dengan keluarga tempat – tempat pelayanan kesehatan 

yang ada.  

b) Diskusikan dengan keluarga tentang manfaat pelayanan kesehtan 

serta menyarankan supaya datang ke pelayanan kesehatan yang 

ada.  

c) Evaluasi kembali tentang penjelasan yang telah diberikan tentang 

manfaat fasilitas kesehatan.  

d) Beri reinforcement positif jika jawaban benar. 

3. Implementasi 

     Tindakan perawat untuk membantu kepentingan klien, keluarga dan 

komunitas dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi fisik, emosional, 

psikososial, budaya dan lingkungan dimana mereka mencari bantuan. 

Tindakan keperawatan adalah implementasi / pelaksanaan dari rencana 

tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik.Tahap pelaksanaan dimulai 

setelah rencana tindakan disusun dan ditujukan pada nursing orderuntuk 

membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. 

     Tujuan dari pelaksanaan adalah membantu klien dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup peningkatan kesehatan, 

pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan dan memfasilitasi koping. 

Dalam tahap ini perawat harus mengetahui berbagai hal diantaranya 

bahaya-bahaya fisik dan perlindungan pada klien, teknik komunikasi, 

kemampuan dalam prosedur tindakan, pemahaman tentang hak-hak dari 

pasien serta dalam memahami tingkat perkembangan pasien. Pelaksanaan 

tindakan keperawatan yang telah direncanakan dengan menerapkan teknik 
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komunikasi terapeutik. Dalam pelaksanakan tindakan perlu melibatkan 

seluruh anggota keluarga dan selama tindakan perawat perlu memantau 

respon verbal dan nonverbal keluarga. 

Tindakan keperawatan keluarga mencakup : 

a. Menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah 

dan kebutuhan kesehatan dengan cara memberikan informasi dan 

memberikan kebutuhan dan harapan tentang kesehatan. 

b. Menstimulasi keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat, 

dengan cara mengidentifikasi konsekuensi tidak melakukan tindakan, 

mengidentifikasi sumber sumber yang dimiliki keluarga, dan 

mengidentifikasi tentang konsekuensi tipe tindakan. 

c. Memberikan kepercayaan diri dalam merawat anggota keluarga yang 

sakit, dengan cara mendemonstrasikan cara perawatan, menggunakan 

alat dan fasilitas yang ada di rumah, dan mengawasi keluarga 

melakukan perawatan. 

d. Membantu keluarga untuk menemukan cara bagaimana membuat 

lingkungan menjadi sehat dengan cara menemukan sumber-sumber 

yang dapat digunakan keluarga dan melakukan perubahan lingkungan 

keluarga seoptimal mungkin.  

e. Memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang 

ada dengan cara mengenalkan fasilitas kesehatan yang ada di 

lingkungan keluarga dan membantu keluarga menggunakan fasilitas 

kesehatan yang ada. 
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      Selama melakukan tindakan, anda diharapkan tetap mengumpulkan 

data baru, seperti respon klien terhadap tindakan atau situasi yang berganti 

dan perubahan-perubahan situasi. Yang harus menjadi perhatian adalah 

pada keadaan ini perawat harus fleksibel dalam menerapkan tindakan. 

Beberapa kendala yang sering terjadi dalam implementasi adalah ide yang 

tidak mungkin, pandangan negatif terhadap keluarga, kurang perhatian 

terhadap kekuatan dan sumber-sumber yang dimiliki keluarga serta 

penyalahgunaan budaya atau gender. 

4. Evaluasi 

      Evaluasi adalah tindakan untuk melengkapi proses keperawatan yang 

menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan dan 

pelaksanaannya sudah berhasil dicapai. Meskipun tahap evalusi diletakkan 

pada akhir proses keperawatan, evaluasi merupakan bagian integral pada 

setiap tahap proses keperawatan. 

      Adapun proses keperawatan yang dilakukan seperti: 

a. Mengukur pencapaian tujuan klien 

1) Kognitif (pengetahuan) 

Untuk mengukur kemampuan klien, setelah klien diajarkan 

tehnik-tehnik perawatan tertentu. 

2) Affektif (status emosional) 

Cenderung kepenilaian subyektif yang sangat sulit diukur. 

3) Psikomotor. 

4) Perubahan fungsi tubuh dan gejala. 
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b. Penentuan keputusan pada tahap evaluasi 

1)        klien telah mencapai hasil yang ditentukan dalam tujuan. 

2)        klien masih dalam proses mencapai tujuan yang ditentukan. 

3)        klien tidak dapat mencapai hasil yang telah ditentukan. 
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