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Lampiran 1  

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA HIPERTENSI DENGAN 

GANGGUAN POLA TIDUR DI WILAYAH KERJA UPT KESMAS SUKAWATI 1 GIANYAR 

No Kegiatan 

Waktu 

Jan 2019 Feb 2019 Maret 2019 April 2019 Mei 2019 Juni 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi pendahuluan                         

2 Penyusunan proposal                         

3 Seminar proposal                         

4 Revisi proposal                         

5 Pengurusan izin penelitian                         

6 Pengumpulan data                         

7 Analisis data                         

8 Penyusunan  laporan                         

9 Sidang hasil penelitian                         

10 Revisi laporan                         

11 Pengumpulan KTI         
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Lampiran 2 

REALISASI ANGGARAN BIAYA PENELITIANJADWAL KEGIATAN 

PENELITIAN GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA 

HIPERTENSI DENGAN GANGGUAN POLA TIDUR DI WILAYAH 

KERJA UPT KESMAS SUKAWATI 1 GIANYAR 

Alokasi dana yang diperlukan dalam penelitian ini direncanakan sebagai berikut: 

No Keterangan Biaya 

A Tahap Persiapan  

 Penyusunan Proposalal Rp.350.000,00 

 Penggadaan Proposal Rp.100.000,00 

 Revisi Proposal Rp.100.000,00 

B Tahap Pelaksanaan  

 Penggandaan Lembar Pengumpulan 

Data 

Rp.200.000,00 

 

 Transportasi dan Akomodasi Penulis Rp.100.000,00 

 Pengolahan dan Analisis data Rp.50.000,00 

C Tahap Akhir  

 Penyusunan Laporan Rp.400.000,00 

 Penggandaan Laporan Rp.100.000,00 

 Presentasi Laporan Rp.100.000,00 

 Revisi Laporan Rp.100.000,00 

 Biaya Tidak Terduga Rp.200.000,00 

Total biaya Rp.1.850.000,00 
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Lampiran 3  

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 

 

 

Judul Penelitian  : Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Lansia Hipertensi 

Dengan Gangguan Pola Tidur Di Wilayah Kerja UPT 

Kesmas Sukawati 1 Gianyat Tahun 2019. 

Peneliti : Ni Komang Diana Pratiwi 

NIM : P07120016003 

Pembimbing  : 1. Dr. Agus Sri Lestari, S. Kep.,Ns.,M.Erg              

2. Ns. I Gusti Ketut Gede Ngurah, S.Kep.,M.Kes     

 

Saya telah diminta dalam memberikan persetujuan untuk berperan serta 

dalam penelitian “Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Lansia Hipertensi 

Dengan Gangguan Pola Tidur Di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati 1 

Gianyat Tahun 2019”, yang dilakukan oleh Ni Komang Diana Pratiwi. 
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Lampiran 5 

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

(INFORMED CONSENT)  

SEBAGAI PESERTA PENELITIAN 

Yang terhormat Bapak/Ibu, Kami meminta kesediannya untuk berpartisipasi 

dalam penelitian ini. Keikutsertaan dari penelitian ini bersifat sukarela/tidak 

memaksa. Mohon untuk dibaca penjelasan dibawah ini dengan seksama dan 

silakan bertanya bila ada yang belum dimengrti. 
 

Judul 

 

Gambaran Asuhan Keperawatan Lansia Pada Hipertensi 

Dengan Gangguan Pola Tidur di Wilayah Kerja UPT 

Kesmas Sukawati 1 Gianyar Tahun 2019 

Penelitian Utama Ni Komang Diana Pratiwi 

Institusi Poltekkes Kemenkes Denpasar Jurusan Keperawatan  

Peneliti Lain - 

Lokasi Penelitian Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar 

Sumber Pendanaan Swadana 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan asuhan keperawatan Lanjut 

Usia Hipertensi dengan gangguan Pola Tidur di Wilayah Kerja UPT Kesmas 

Sukawati 1 Gianyar Tahun 2019. Jumlah responden sebanyak 2 orang. Penelitian 

ini memiliki syarat yaitu lansia hipertensi yang berobat di UPT Kesmas Sukawati 

I Gianyar, lansia yang berumur 60 tahun keatas, dan lansia yang memiliki masalah 

gangguan pola tidur. Responden akan observasi dalam waktu 3 hari, baik dalam 

perawatan dan pemberian asuhan keperawatannya. 
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Atas kesediaan berpartisipasi dalam penelitian ini maka akan diberikan 

imbalan sebagai pengganti waktu yang diluangkan untuk penelitian ini, yaitu 

termometer. Peneliti menjamin kerahasiaan semua data peserta penelitian ini 

dengan menyimpannya dengan baik dan hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian. 

Kepesertaan Bapak/Ibu pada penelitian ini bersifat sukarela. Bapak/Ibu 

dapat menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada penelitian atau 

menghentikan kepesertaan dari penelitian kapan saja tanpa ada sanksi. Keputusan 

Bapak/Ibu untuk berhenti sebagai peserta peneltian tidak akan mempengaruhi 

mutu dan akses/ kelanjutan pengobatan yang akan diberikan.  

Jika setuju untuk menjadi peserta penelitian ini, Bapak/Ibu diminta untuk 

menandatangani formulir “Persetujuan Setelah Penjelasan”  (Informed Consent) 

sebagai peserta Penelitian/Bapak/Ibu benar-benar memahami tentang penelitian 

ini. Bapak/Ibu akan diberi salinan persetujuan yang sudah ditandatangani. 

Bila selama berlangsungnya penelitian terdapat perkembangan baru yang 

dapat mempengaruhi keputusan Bapak/Ibu untuk kelanjutan kepesertaan dalam 

penelitian, peneliti akan menyampaikan hal ini kepada Bapak/Ibu. Bila ada 

pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peneliti, silakan hubungi peneliti : Ni 

Komang Diana Pratiwi dengan HP No 083116013726. 

Tanda tangan Bapak/Ibu dibawah ini menunjukkan bahwa Bapak/Ibu telah 

membaca, telah memahami dan telah mendapat kesempatan untuk bertanya 

kepada peneliti tentang penelitian ini dan menyetujui untuk menjadi peserta 

penelitian. 
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PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

(INFORMED CONSENT)  

SEBAGAI PESERTA PENELITIAN 

Yang terhormat Bapak/Ibu, Kami meminta kesediannya untuk berpartisipasi 

dalam penelitian ini. Keikutsertaan dari penelitian ini bersifat sukarela/tidak 

memaksa. Mohon untuk dibaca penjelasan dibawah ini dengan seksama dan 

silakan bertanya bila ada yang belum dimengrti. 
 

Judul 

 

Gambaran Asuhan Keperawatan Lansia Pada Hipertensi 

Dengan Gangguan Pola Tidur di Wilayah Kerja UPT 

Kesmas Sukawati 1 Gianyar Tahun 2019 

Penelitian Utama Ni Komang Diana Pratiwi 

Institusi Poltekkes Kemenkes Denpasar Jurusan Keperawatan  

Peneliti Lain - 

Lokasi Penelitian Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar 

Sumber Pendanaan Swadana 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan asuhan keperawatan Lanjut 

Usia Hipertensi dengan gangguan Pola Tidur di Wilayah Kerja UPT Kesmas 

Sukawati 1 Gianyar Tahun 2019. Jumlah responden sebanyak 2 orang. Penelitian 

ini memiliki syarat yaitu lansia hipertensi yang berobat di UPT Kesmas Sukawati 

I Gianyar, lansia yang berumur 60 tahun keatas, dan lansia yang memiliki masalah 

gangguan pola tidur. Responden akan observasi dalam waktu 3 hari, baik dalam 

perawatan dan pemberian asuhan keperawatannya. 

Atas kesediaan berpartisipasi dalam penelitian ini maka akan diberikan 

imbalan sebagai pengganti waktu yang diluangkan untuk penelitian ini, yaitu
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Lampiran 6 

QUISIONER PENELITIAN PSQI (PIRTZBURG SLEEP QUALITY 

INDEX) PADA KLIEN I NY. T DAN KLIEN II Ny. S 

Petunjuk Umum 

1. Isi setiap pertanyaan dengan lengkap dan jelas 

2. Untuk soal pilihan, berilah (√) pada kolom yang disediakan 

3. Untuk soal isian, jawablah pertanyaan pada tempat yang disediakan 

4. Jika saudara ingin mengganti pertanyaan, coret jawaban awal 

5. Jika ada yang kurang jelas, saudara biasanya menanyakan kepada peneliti 

Data Demografi 

a. Quisioner Penelitian PSQI (Pirtzburg Sleep Quality Index) Pada Klien I 

Ny. T 

Nama   : Ny. T   Kode (diisi peneliti): 

Umur   : 74 Tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Selama sebulan ini : 

1. Jam berapa anda tidur malam hari? jam 09 malam 

2. Berapa menit anda perlukan sampai anda tidur di malam hari? 30 menit 

3. Jam brapa anda bangun di pagi hari? 05 Pagi 

4. Berapa jam anda tidur pulas di malam hari? 5 jam 

5 Seberapa sering masalah dibawah 

ini mengganggu tidur anda? 

Tidak 

pernah 

(0) 

1x 

seminggu 

(1) 

2x 

seminggu 

(2) 

≥3x 

seminggu 

(3) 

a)  Tidak mampu tertidur selama 30 

menit sejak berbaring 

   √ 

b) Terbangun ditengah malam atau 

terlalu dini 

   √ 

c) Terbangun untuk kekamar mandi    √ 
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d)  Tidak mampu bernafas dengan 

leluasa 

  √  

e) Batuk dan mengorok    √ 

f) Kedinginan dimalam hari √    

g) Kepanasan dimalam hari   √  

h) Mimpi buruk √    

i) Terasa nyeri   √  

j) Alasan lain………… √    

6 Seberapa sering anda menggunakan 

obat tidur 

√    

7 Seberapa sering anda mengantuk 

ketika melakukan aktifitas disiang 

hari 

   √ 

  Tidak 

antusias 

(0) 

Kecil 

 (1) 

Sedang  

(2) 

Besar  

(3) 

8 Seberapa besar antusias anda ingin 

menyelesaikan masalah yang anda 

hadapi 

   √ 

  Sangat 

Baik 

(0) 

Baik 

(1) 

Kurang 

(2) 

Sangat 

Kurang 

(3) 

9 Dalam sebulan ini bagaimana 

kualitas tidurmu secara keseluruhan 

  √  

  

Hasil pembahasan dari kiln 1 Ny. T yaitu didapatka hasil bahwa kualitas tidur 

klien buruk dengan skor lebih dari 14 

b. Quisioner Penelitian PSQI (Pirtzburg Sleep Quality Index) Pada Klien I 

Ny. S 

Nama   : Ny. S      Kode (diisi peneliti): 

Umur   : 75 Tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Selama sebulan ini : 
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1. Jam berapa anda tidur malam hari? jam 9 malam 

2. Berapa menit anda perlukan sampai anda tidur di malam hari? 30 menit 

3. Jam brapa anda bangun di pagi hari? jam 5 pagi 

4. Berapa jam anda tidur pulas di malam hari? 4 jam 

5 Seberapa sering masalah dibawah 

ini mengganggu tidur anda? 

Tidak 

pernah 

(0) 

1x 

seminggu 

(1) 

2x 

seminggu 

(2) 

≥3x 

seminggu 

(3) 

a)  Tidak mampu tertidur selama 30 

menit sejak berbaring 

   √ 

b) Terbangun ditengah malam atau 

terlalu dini 

   √ 

c) Terbangun untuk kekamar mandi    √ 

d)  Tidak mampu bernafas dengan 

leluasa 

 √   

e) Batuk dan mengorok    √ 

f) Kedinginan dimalam hari    √ 

g) Kepanasan dimalam hari √    

h) Mimpi buruk √    

i) Terasa nyeri    √ 

j) Alasan lain………… √    

6 Seberapa sering anda menggunakan 

obat tidur 

√    

7 Seberapa sering anda mengantuk 

ketika melakukan aktifitas disiang 

hari 

   √ 

  Tidak 

antusias 

(0) 

Kecil 

 (1) 

Sedang  

(2) 

Besar  

(3) 

8 Seberapa besar antusias anda ingin 

menyelesaikan masalah yang anda 

hadapi 

   √ 

  Sangat 

Baik 

(0) 

Baik 

(1) 

Kurang 

(2) 

Sangat 

Kurang 

(3) 

9 Dalam sebulan ini bagaimana    √ 



101 
 

kualitas tidurmu secara keseluruhan 

 

Cara menghitung quisioner PSQI 

1. Kualitas tidur subyektif à Dilihat dari pertanyaan nomer 9 

0 = sangat baik 

1 = baik 

2 = kurang 

3 = sangat kurang 

2. Latensi tidur (kesulitan memulai tidur) => total skor dari pertanyaan nomer 2 

dan 5a  

Pertanyaan nomer 2: 

≤ 15 menit   = 0 

16-30 menit = 1 

31-60 menit = 2 

> 60 menit   = 3 

Pertanyaan nomer 5a: 

Tidak pernah = 0 

Sekali seminggu= 1 

2 kali seminggu = 2 

>3 kali seminggu= 3 

Jumlahkan skor pertanyaan nomer 2 dan 5a, dengan skor dibawah ini: 

Skor 0 = 0 

Skor 1-2 = 1 

Skor 3-4 = 2 

Skor 5-6 = 3 

3. Lama tidur malam à Dilihat dari pertanyaan nomer 4 

> 7 jam = 0 

6-7 jam = 1 

5-6 jam = 2 

< 5 jam = 3 

4. Efisiensi tidur => Pertanyaan nomer 1,3,4 
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 x 100% 

Keterangan: 

Lama tidur  : Pertanyaan no 4 

Lama di tempat tidur : Kalkulasi respon dari pertanyaan nomer 1 dan 3 

Jika di dapat hasil berikut, maka skornya: 

> 85 % = 0 

75-84 % = 1 

65-74 % = 2 

< 65 % = 3 

5. Gangguan ketika tidur malam => Pertanyaan nomer 5b sampai 5j 

Nomer 5b sampai 5j dinilai dengan skor dibawah ini: 

Tidak pernah = 0 

Sekali seminggu= 1 

2 kali seminggu = 2 

>3 kali seminggu= 3 

Jumlahkan skor pertanyaan nomer 5b sampai 5j, dengan skor dibawah ini: 

Skor 0 = 0 

Skor 1-9 = 1 

Skor 10-18 = 2 

Skor 19-27 = 3 

6. Menggunakan obat-obat tidur => Pertanyaan nomer 6 

Tidak pernah = 0 

Sekali seminggu= 1 

2 kali seminggu = 2 

>3 kali seminggu= 3 

7. Terganggunya aktifitas disiang hari => Pertanyaan nomer 7 dan 8 

Pertanyaan nomer 7: 

Tidak pernah = 0 

Sekali seminggu= 1 

2 kali seminggu = 2 

>3 kali seminggu= 3 

Pertanyaan nomer 8: 
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Tidak antusias = 0 

Kecil = 1 

Sedang = 2 

Besar = 3 

Jumlahkan skor pertanyaan nomer 7 dan 8, dengan skor di bawah ini: 

Skor 0 = 0 

Skor 1-2 = 1 

Skor 3-4 = 2 

Skor 5-6 = 3 

Skor akhir: Jumlahkan semua skor mulai dari komponen 1 sampai 7 

Pembahasan quisioner PSQI pada klien 1 Ny. T dan klien 2 Ny.S  

1. Pembahasan pada klien 1 Ny. T 

a. Kualitas tidur subyektif dilahat dari pertanyaan no 9 yaitu dengan skor 2 

b. Latensi tidur (kesulitan memulai tidur) = total skor pertanyaan no 2 dan 5a 

yaitu  

Pertanyaan no 2 yaitu latensi tidurnya yaitu 30 menit = 1 

Pertanyaan no 5a yaitu latensi tidur yaitu >3 kali seminggu = 3 

Jadi total hasil dari pertanyaan no 2 dan 5a adalah 4 dengan skor 2 

c. Lama tidur malam dilihat dari pertanyaan no 4 yaitu 4 jam dengan skor 3 

d. Efisiensi tidur dilihat dari pertanyaan no 1,3,4 dengan menggunakan 

rumus: 

                
          

                    
         

                
     

    
         

                      % 

Jadi efiseisnsi tidur klien <65 % maka skornya 3 

e. Gangguan ketika tidur malam dilihat dr soal 5b sampai 5j yaitu dengan 

menjumlahkan skor pertanyaan no 5b sampai 5j dengan jumlah 8 dengan 

skor 1 
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f. Menggunakan obat-obatan tidur dilihat dr pertanyaan no 6 yaitu dengan 

skor 0 

g. Terganggunya aktifitas disiang hari dilihat dari pertanyaan n 7 dan 8 yaitu: 

Pertanyaan no 7 ≥3 kali seminggu = 3 

Pertanyaan no 8 Besar = 3 

Jadi jumlah dari pertanyaan 7 dan 8 adalah 6 dengan skor 3 

Jadi jumlah dari semua skor pada klien 1 Ny. T dari komponen 1 sampai 

7 adalah 14 yang artinya kualitas tidur Ny. T buruk jika skor > 5 

2. Pembahasan pada klien 2 Ny. S 

a. Kualitas tidur subyektif dilahat dari pertanyaan no 9 yaitu dengan skor 2 

b. Latensi tidur (kesulitan memulai tidur) = total skor pertanyaan no 2 dan 5a 

yaitu  

Pertanyaan no 2 yaitu latensi tidurnya yaitu 30 menit = 1 

Pertanyaan no 5a yaitu latensi tidur yaitu >3 kali seminggu = 3 

Jadi total hasil dari pertanyaan no 2 dan 5a adalah 4 dengan skor 2 

c. Lama tidur malam dilihat dari pertanyaan no 4 yaitu 4 jam dengan skor 3 

d. Efisiensi tidur dilihat dari pertanyaan no 1,3,4 dengan menggunakan 

rumus: 

                
          

                    
         

                
     

    
         

                       % 

Jadi efiseisnsi tidur klien <65 % maka skornya 3 

e. Gangguan ketika tidur malam dilihat dr soal 5b sampai 5j yaitu dengan 

menjumlahkan skor pertanyaan no 5b sampai 5j dengan jumlah 16 dengan 

skor 2 

f. Menggunakan obat-obatan tidur dilihat dr pertanyaan no 6 yaitu dengan 

skor 0 
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g. Terganggunya aktifitas disiang hari dilihat dari pertanyaan n 7 dan 8 

yaitu: 

Pertanyaan no 7 ≥3 kali seminggu = 3 

Pertanyaan no 8 Besar = 3 

Jadi jumlah dari pertanyaan 7 dan 8 adalah 6 dengan skor 3 

Jadi jumlah dari semua skor pada klien 1 Ny. T dari komponen 1 sampai 

7 adalah 15 yang artinya kualitas tidur Ny. S buruk jika skor > 5 
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Lampiran 7 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. T & NY. S LANSIA HIPERTENSI 

DENGAN GANGGUAN POLA TIDUR DI WILAYAH  

KERJA UPT KESMAS SUKAWATI I GIANYAR 

TANGGAL 27 APRIL – 29 APRIL 2019 

 

I. PENGKAJIAN 

1. Identitas Klien 

Identitas klien satu dank lien dua dengan gambaran asuhan keperawatan pada 

lansia hipertesni dengan gangguan pola tidur 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

1 2 3 

Nama Ny. T Ny. S 

Jenis kelamin Perempuan Perempuan 

Usia 74 Tahun 75 Tahun 

Status Cerai mati Menikah 

Agama Hindu Hindu 

Suku bangsa Indonesia indonesia 

Pendidikan Tidak Sekolah Tidak Sekolah 

Bahasa yang digunakan Bali Bali 

Pekerjaan Pedagang Tidak bekerja 

Alamat Br. Pabean, Ds. Ketewel, 

Sukawati, Gianyar 

Br. Puseh, Ds. Ketewel, 

Sukawati, Gianyar 

Diagnosa Medis Hipertensi Hipertensi 
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2. Penanggung Jawab 

Penanggung jawab klien 1 Ny. T dan klien 2 Ny. S dengan gambaran asuhan keperawatan pada lansia hipertensi dengan gangguan pola 

tidur. 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

Nama Tn. R Tn. D 

Jenis Kelamin Laki-laki Laki-laki 

Usia 56 Tahun 53 Tahun 

Hubungan dengan klien Anak Anak 

Pendidikan SMA SMA 

Pekerjaan Pedagang Satpam 

Alamat Br. Pabean, Ds. Ketewel, Sukawati, Gianyar Br. Puseh, Ds. Ketewel, Sukawati, Gianyar 
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3. Riwayat Keluarga 

Riwayat keluarga klien satu dengan klien dua dengan gambaran asuhan keperawatan pada lansia hipertensi dengan gangguan pola tidur 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

1 2 3 

Riwayat 

Kesehatan 

Keluarga 

Ny. T mengatakan di dalam keluarganya tidak mempunyai 

penyakit keturunan seperti DM dan Asma. Klien mengatakan 

ibunya yang menderita hipertensi 

Genogram  

Ny. S mengatakan di dalam keluarganya tidak ada yang 

memiliki riwayat penyakit keturunan seperti Dm dan Asma. 

Klien mengatakan Ayahnya yang menderita hipertensi 

Genogram :  
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          = Laki-laki 

         = perempuan 

        = Meninggal 

        =Meninggal 

        = klien  

        = Tinggal satu rumah 

       = Laki-laki 

       = perempuan 

       = Meninggal 

       = Meninggal 

       = klien  

       = Tinggal satu rumah  

 

4. Riwayat pekerjaan 

Riwayat pekerjaan klien satu dank lien dua dengan gambaran asuhan keperawatan pada lansia hipertensi dengan gangguan pola tidur 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

1 2 3 

Pekerjaan saat ini Klien mengatakan saat ini sudah tidak bekerja hanya saja 

klien membuat banten untuk dijual dan bersih-bersih di 

pura segara yang berada di dekat rumahnya 

Klien mengatakan dulu bekerja sebagai pedagang, saat ini klien 

sudah tidak bisa bekerja seperti dulu lagi dank lien hanya bisa 

mengambil kegiatan seperti membuat canang dan sejenisnya 

Alamat pekerjaan Klien hanya membuat banten di rumahnya saja  Klien mengatakan dirinya sudah tidak bekerja  

Jarak dari rumah - - 

Alat transportasi Klien mengatakan tidak memiliki alat transportasi Klien mengatakan tidak pernah memiliki alat transportasi 

Sumber-sumber 

pendapatan dan kecukupan 

terhadap keburuhan 

Klien mengatakan sekarang ditanggung oleh anaknya dan 

dibantu oleh hasil dari membuat banten yang dijual 

Klien mengatakan semua biaya ditanggung oleh anak-anaknya 
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5. Riwayat Lingkungan Hidup 

Riwayat lingkungan hidup klien satu dan klien dua dengan gambaran asuhan 

keperawatan pada lansia hipertensi dengan gangguan pola tidur 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

1 2 3 

Type tempat tinggal Tipe tempat tinggal klien 

menetap 

Tipe tempat tinggal klien 

menetap 

Kamar  Terdapat 3 kamar, 1 kasur, 

gorden berwarna coklat, 

lemari dan tv, ventiasi udara 

cukup 

Terdapat 3 kamar, 1 

kasur, gorden berwarna 

merah, lemari dan tv, 

ventiasi udara cukup 

Kondisi tempat tinggal Kondisi tempat tinggal klien 

cukup bersih 

Kondisi tempat tinggal 

klien cukup bersih 

Jumlah orang yang 

tinggal dalam satu rumah 

Klien mengatakan jumlah 

orang yang dinggal dirumah 

sebanyak 5 orang 

Klien mengatakan jumlah 

orang yang tinggal di 

rumah sebanayak 7 orang 

Derajat privasi Klien mengatakan memiliki 

kamar pribadi 

Klien mengatakan 

memiliki kamar pribadi 

 

6. Riwayat Rekreasi 

Riwayat rekreasi klien satu dan klien dua dengan gambaran asuhan keperawatan 

pada lansia hipertensi dengan gangguan pola tidur 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

1 2 3 

Hoby/minat Klien mengatakan hanya 

melakukan kegiatan 

seperti membuat banten 

dan bersih-bersih di pura 

segara 

Klien mengatakan 

kegiatan yang 

dilakukan hanya 

membuat canang 

Keanggotaan dalam 

organisasi 

Klien mengatakan sudah 

tidak ikut dalam 

Klien mengatakan 

sudah tidak ikut dalam 
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organisasi 

kemasyarakatan karena 

sudah digantikan oleh 

anaknya 

organisasi 

kemasyarakatan karena 

sudah digantikan oleh 

anaknya 

Liburan/Perjalanan Klien mengatakan jarang 

melakukan perjalanan 

karena sudah tua 

Klien mengatakan 

jarang melakukan 

liburan dank lien lebih 

sering tinggal di rumah 

 

7. Sistem Pendukung 

Sistem pendukung klien satu dan klien dua dengan gambaran asuhan keperawatan 

pada lansia hipertensi dengan gangguan pola tidur 

keterangan Klien 1 Klien 2 

1 2 3 

Perawat/bidan/dokter/f

isioterapi 

Klien mengatakan jika 

dirinya sakit, klien control ke 

puskesmas atau ke praktik 

dokter pribadi 

Klien mengatakan jika 

sakit sering control ke 

puskesmas dan ke dokter 

Jarak dari rumah Jarak pelayanan kesehatan 

dari rumah kurang lebih 4 km 

Jarak pelayanan kesehatan 

dari rumah kurang lebih 2 

km 

Rumah sakit Klien mengatakan jarak 

rumah sakit dari rumah 

sekitar 8 km 

Klien mengatakan jarak 

rumah sakit dari rumah 

sekitar 6 km 

Klinik  Jarak rumah klien dengan 

klinik kurang lebih 2 km 

Jarak rumah klien dengan 

klinik kurang lebih 2 km 

Pelayanan kesehatan di 

rumah 

Klien mengatakan jika sakit 

biasanya diurus oleh anaknya 

untuk diajak ke fasilitas 

kesehatan 

Klien mengatakan jika 

sakit biasanya diurus oleh 

anak dan menantunya 

yang sering ngajak ke 

fasilitas kesehatan 

Makanan yang Klien mengatakan masih bisa Klien mengatakan 
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dihantarkan untuk menyiapkan makanan 

sehari-harinya 

makanan sehari hari 

disiapkan oleh 

menantunya 

Perawatan sehari-hari 

yang dilakukan 

keluarga 

Aktivitas seperti ke kamar 

mandi, ganti baju dan lain-

lainya masih bisa dilakukan 

sendiri secara mandiri 

Aktivitas seperti ke kamar 

mandi, ganti baju dan lain-

lainya masih bisa 

dilakukan sendiri secara 

mandiri jika sakit 

terkadang dibantu oleh 

keluarganya 

Kondisi lingkungan 

rumah 

Lingkungan rumah klien 

tampak bersih, terdapat 

tempat untuk berkumpul 

dengan keluarganya 

Lingkungan rumah klien 

cukup bersih 

 

8. Status Kesehatan 

Status kesehatan klien satu dengan klien dua dengan gambaran asuhan 

keperawatan pada lansia hipertensi dengan gangguan pola tidur  

Teori Klien 1 Klien 2 

1 2 3 

Status kesehatan 

umum selama lima 

tahun yang lalu 

Klien mengatakan tidak 

pernah mengalami penyakit 

yang lain selain 

hipertensinya, klien 

mengatakan hanya pernah 

mengalami batuk 

Klien mengatakan tidak 

pernah mengalami sakit 

yang serius hanya saja 

klien mengatakan sakit 

karena hipertensinya 

Keluhan umum Klien mengatakan susah tidur 

pada malam hari jika 

hipertensinya sudah naik 

Klien mengatakan tengkut 

terasa berat, susah tidur 

saat malam hari jika 

hipertensinya sudah naik 

Riwayat kesehatan 

sekarang 

Klien mengatakan sejak 

menderita hipertensi klien 

mengatakan tidak nyaman 

Klien mengatakan sejak 

menderita hipertensi klien 

mengatakan tidak nyaman 
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dengan penyakitnya sekarang, 

jika hipertensinya naik klien 

mengatakan susah tidur, tidak 

bisa beraktivitas seperti biasa 

karena kepalanya sakit 

dengan penyakitnya 

sekarang, jika 

hipertensinya naik klien 

mengatakan susah tidur, 

terasa berat di tengkuk dan 

nyeri pada kepala  

Kronologis keluhan Klien mengatakan dirinya 

menderita tekanan darah 

tinggi semenjak berusia 40 

tahun dank lien mengatakan 

sakit yang dideritanya karena 

disebabkan oleh makanan dan 

pola hidupnya yang kurang 

bagus, semenjak itu klien 

kontrok ke puskesmas 

sukawati 1 dan klien 

didiagnosa hipertensi. 

Semenjak itu klien rutin 

control ke puskesmas 

Klien mengatakan 

mengalami hipertensi sejak 

usia 50 tahun, awalnya 

klien mengalami pusing, 

susah tidur lalu keluarga 

klien mengontol keadaan 

klien ke puskesmas dan 

dokter disana mendiagnosa 

bahwa klien memiliki 

hipertensi. Dan dri pihak 

puskesmas menyarankan 

klien untuk control ke 

puskesmas dan 

menganjurkan untuk 

menjaga pola makan yang 

sehat. Dan sekarang klien 

rutin control ke puskesmas 

dank lien rutin meminum 

obat antihipertensi setiap 

hari. 

Riwayat kesehatan 

masalalu 

Klien mengatakan tidak 

memiliki riwayat alergi 

makanan, obat dan binatang, 

klien mengatakan pernah 

dirawat di rumah sakit, klien 

jarang mengonsumsi obat 

hipertensi dank lien 

mengatakan sudah menjaga 

pola makannya dengan baik 

Klien mengatakan tidak 

mempunyai riwayat alergi 

makanan, obat maupun 

binatang, dan klien 

mengatakan tidak pernah di 

rawat di rumah sakit 
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Riwayat kesehatan 

keluarga 

Klien mengatakan di dalam 

keluarganya tidak mempunyai 

penyakit keturunan seperti 

DM dan Asma. Klien 

mengatakan ibunya yang 

menderita hipertensi 

Klien mengatakan di dalam 

keluarganya tidak ada yang 

memiliki riwayat penyakit 

keturunan seperti Dm dan 

Asma. Klien mengatakan 

Ayahnya yang menderita 

hipertensi 

Obat-obatan Tidak minum obat Captropil 5 mg 1 x 1 

Status imunisasi Klien mengatakan tidak 

pernah mendapatkan 

imunisasi pada dirinya 

Klien mengatakan tidak 

pernah mendapatkan 

imunisasi waktu lahir 

Alergi  Klien mengatakan tidak ada 

alergi obat, makanan maupun 

binatang 

Klien mengatakan tidak 

ada alergi obat, makanan 

maupun binatang 

Faktor lingkungan Lingkungan di sekitar klien 

cukup tertata, klien tinggal 

bersama anaknya dan 

lingkungan klien cukup 

bersih 

Lingkungan klien cukup 

bersih dan klien tinggal 

dengan anaknya 

Penyakit yang diderita Klien mengatakan tau tentang 

penyakit yang dideritanya 

sekarang, klien mengatakan 

ini karena faktor keturunan 

Klien mengatakan tau 

tentang penyakit yang 

dideritanya sekarang, klien 

mengatakan ini karena 

faktor keturunan 

 

9. Aktivitas Hidup Sehari-Hari 

Indeks Katz 

NO Aktivitas   Mandiri                       Tergantung 

 Klien 1 Klien 2 Klien 1 Klien 2 

1 2 3 4 5 6 

1 Mandi 

Mandiri :  

Bantuan hanya pada satu bagian 

mandi ( seperti punggung atau 

ekstremitas yang tidak mampu ) 

atau mandi sendiri sepenuhnya 

√ √   
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Tergantung :  

Bantuan mandi lebih dari satu 

bagian tubuh, bantuan masuk dan 

keluar dari bak mandi, serta tidak 

mandi sendiri 

 

2 Berpakaian 

Mandiri :  

Mengambil baju dari lemari, 

memakai pakaian, melepaskan 

pakaian, mengancingi/mengikat 

pakaian.  

Tergantung :  

Tidak dapat memakai baju sendiri 

atau hanya sebagian 

√ √   

3 Ke Kamar Kecil 

Mandiri :  

Masuk dan keluar dari kamar 

kecil kemudian membersihkan 

genetalia sendiri 

Tergantung :  

Menerima bantuan untuk masuk 

ke kamar kecil dan menggunakan 

pispot 

√ √   

4 Berpindah 

Mandiri :  

Berpindah ke dan dari tempat 

tidur untuk duduk, bangkit dari 

kursi sendiri 

Bergantung :  

Bantuan dalam naik atau turun 

dari tempat tidur atau kursi, tidak 

melakukan satu, atau lebih 

perpindahan 

 

√ √   

5 Kontinen 

Mandiri :  

BAK dan BAB seluruhnya 

dikontrol sendiri 

Tergantung :  

Inkontinensia parsial atau total; 

penggunaan kateter, pispot, 

enema dan pembalut ( pampers) 

 

√ √   

6 Makan 

Mandiri :  

Mengambil makanan dari piring 

dan menyuapinya sendiri 

Bergantung :  

Bantuan dalam hal mengambil 

√ √   
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makanan dari piring dan 

menyuapinya, tidak makan sama 

sekali, dan makan parenteral ( 

NGT )  

 

 

Analisis Hasil : 

Nilai A : Kemandirian dalam hal makan, kontinen ( BAK/BAB ), 

berpindah, kekamar kecil,  mandi dan berpakaian.  

Nilai B :  Kemandirian dalam semua hal kecuali satu dari fungsi tersebut  

Nilai C   : Kemandirian dalam semua hal, kecuali mandi dan satu fungsi 

tambahan  

Nilai D  :  Kemandirian dalam semua hal, kecuali mandi,berpakaian, dan 

satu fungsi tambahan 

Nilai E : Kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, ke 

kamar kecil, dan satu fungsi tambahan 

Kesimpulan 

Pada pengkajian kemandirian klien 1 mendapatkan nilai A yaitu kemandirian. 

Kemandirian dalam hal makan, kontinen (BAB/BAK), berpindah, kekamar kecil, 

mandi dan berpakaian dan klien 2 mendapatkan nilai A dengan kemandirian 

dalam hal makan, kontinen (BAB/BAK), berpindah, kekamar kecil, mandi dan 

berpakaian. 

10. Pemenuhan kebutuhan sehari – hari  

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari klien satu dank lien dua dengan gambaran 

asuhan keperawatan pada lansia hipertensi dengan gangguan pola tidur. 

Data Bio – Psiko – Sosial – Spiritual 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

1 2 3 

1. Oksigenasi Saat pengkajian klien 

mengatakan tidak sesak, tidak 

ada kesulitan saat bernapas 

Saat dilakukan pengkajian 

klien mengatakan tidak ada 

kesulitan saat bernapas 
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2. Nutrisi dan Cairan Klien mengatakan biasanya 

makan 3 kali sehari dengan 

porsi sepiring dengan sayur-

sayuran dan lauk pauk seperti 

daging ayam, klien mengatakan 

sering makan-makanan yang 

asin seperti ikan pindang dan 

klien mengatakan memiliki 

kebiasaan minum kopi pada 

pagi hari dan sore hari. 

Klien mengatakan biasanya 

makan 3 kali sehari dengan 

porsi sepiring dengan sayur-

sayuran dan lauk pauk seperti 

daging ayam dan klien 

mengatakan kadang-kadang 

meminum kopi pada pagi hari 

saja  

3. Eliminasi Klien mengatakan BAB satu 

kali sehari dengan konsistensi 

feses lembek, warna kuning 

kecoklatan dan bau khas feses, 

klien BAK kurang lebih 4-5 kali 

dalam sehari 

Klien mengatakan BAB satu 

kali sehari dengan konsistensi 

feses lembek, warna kuning 

kecoklatan dan bau khas feses, 

klien BAK kurang lebih 3-5 

kali dalam sehari 

 

4. Aktivitas dan Istirahat Klien mengatakan bisa 

melakukan aktivitas sehari-hari, 

klien mengatakan tidak ada 

masalah dalam beraktivitas. 

ADL (Activity daily living) 

seperti makan, minum,ganti 

pakaian, mobilisasi di tempat 

tidur, berpindah dan ambulasi 

bisa dilakukan secara mandiri. 

Hanya saja klien mengatakan 

istirahat tidurnya terganggu 

pada saat malam hari. Klien 

mengatakan tidur jam 21.00 dan 

sering terbangun jam 24.00 dan 

tidak bisa tidur lagi. Klien 

mengatakan hanya dapat tidur 

pulas selama 4 jam. Klien 

mengatakan pada siang hari 

sering mengantuk tetapi tidak 

bisa tidur karena lingkungann 

rumah rame. 

Klien mengatakan bisa 

melakukan aktivitas sehari-

hari, dank lien mengatakan 

biasanya jalan-jalan dari 

rumah sampai kerumah 

anaknya untuk berolahraga. 

Klien  mengatakan tidak ada 

masalah dalam beraktivitas. 

ADL (Activity daily living) 

seperti makan, minum,ganti 

pakaian, mobilisasi di tempat 

tidur, berpindah dan ambulasi 

bisa dilakukan secara mandiri. 

Hanya saja klien mengatakan 

istirahat tidurnya terganggu 

pada saat malam hari. Klien 

mengatakan tidur jam 21.00 

kembali bangun jam 23.00, 

ketika tidur lagi klien kembali 

bangun pada jam 01.00 dan 

tidur kembali pada jam 02.00, 
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klien bangun tidur jam 06.00 

pagi. Klien mengatakan tidur 

pulas kurang lebih 5 jam dan 

pada siang hari klien 

mengatakan sering mengantuk 

tetapi klien mengatakan tidak 

bisa tidur nyenyak. 

 

5. Personal hygine Saat pengkajian klien 

mengatakakan dapat melakukan 

kebersihan diri secara mandiri, 

pasien mandi dua kali sehari 

saat pagi dan sore hari saja 

Saat pengkajian klien 

mengatakakan dapat 

melakukan kebersihan diri 

secara mandiri, pasien mandi 

dua kali sehari saat pagi dan 

sore hari saja 

6. Pola seksual Saat pengkajian klien 

mengatakan memiliki anak 6 

orang anak 

Saat pengkajian klien 

mengatakan memiliki anak 2 

orang anak 

7. Rekresi  Klien mengatakan jarang 

melakukan rekreasi ke luar 

desa, klien hanya rekreasi 

kepantai sambil bersih-bersih di 

pura segara 

Klien mengatakan jarang 

berekreasi, dank lien hanya 

menghabiskan waktu di rumah 

bersama keluarganya 

8. Psikologis    

Persepsi klien  Klien mengatakan sakit yang 

diderita saat ini karena faktor 

usia yang sudah lanjut, tetapi 

klien tidak mengetahui tentang 

penyakit hipertensi yang 

dideritanya 

Klien mengatakan sakit yang 

dideritanya saat ini karena 

faktor keturunan dan usianya 

yang sudah lanjut, dank lien 

mengatakan tidak terlalu 

paham mengenai penyakit 

hipertensinya 

Konsep diri Saat pengkajian konsep diri 

klien baik, perilaku dan 

komunikasi dengan orang lain 

baik 

Saat pengkajian konsep diri 

klien baik, perilaku dan 

komunikasi dengan orang lain 

baik 

Emosi  Pada saat pengkajian emosi 

klien stabil 

Pada saat pengkajian emosi 

klien stabil 

Adaptasi  Pada saat pengkajian 

kemampuan beradaptasi klien 

Pada saat pengkajian 

kemampuan beradaptasi klien 
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baik dan pasien dapat 

berkomunikasi dengan baik 

dengan orang-orang baru 

baik dan pasien dapat 

berkomunikasi dengan baik 

dengan orang-orang baru 

Mekanisme pertahanan 

diri 

Pasien mengatatakan walaupun 

sedang sakit tetap berusaha 

melakukan aktivitas sendiri 

Pasien mengatatakan walaupun 

sedang sakit tetap berusaha 

melakukan aktivitas sendiri 

sesuai dengan kemampuannya 

 

9. Tinjauan Sistem 

Tinjauan sistem klien satu dank lien dua dengan gambaran asuhan keperawatan 

pada lansia hipertensi dengan gangguan pola tidur 

keterangan Klien 1 Klien 2 

1 2 3 

1. Keadaan umum Keadaan umum : Baik 

Tingkat kesadaran pasien: 

composmentis 

GCS : E4V5M6 

TB/BB : 45 kg/ 155 cm 

Postur tubuh : tegak 

Turgor kulit : elastis 

Warna kulit: sawo matang 

Keadaan umum : Baik 

Tingkat kesadaran pasien: 

composmentis 

GCS : E4V5M6 

TB/BB : 75kg/165 cm 

Postur tubuh: tegak 

Turgor kulit : elastis 

Warna kulit: sawo matang 

2. Gejala kardinal Suhu : 36, 1 ᵒC 

Nadi : 84 x/menit 

Suhu: 36, 0 ᵒC 

Nadi: 83 x/menit 

 Respirasi: 20 x/menit 

Tekanan Darah:  

posisi tidur : 150/90 mmHg  

posisi duduk : 160/90 mmHg  

posisi berdiri: 170/90 mmHg 

Respirasi: 22 x/menit 

Tekanan Darah: 

posisi tidur : 160/80 mmHg  

posisi duduk:170/100 mmHg  

posisiberdiri:170/100 mmHg 

3. Pemeriksaan fisik:  

Kepala dan leher 

 

1. Inspeksi 

Bentuk kepala simetris, 

warna rambut putih, kulit 

kepala bersih  

2. Palpasi 

Tidak ada massa, tidak 

ada nyeri tekan, tidak ada 

pembesaran kelenjar 

1. Inspeksi 

Bentuk kepala simetris, 

warna rambut putih, 

kulit kepala bersih  

2. Palpasi 

Tidak ada massa, tidak ada 

nyeri tekan, tidak ada 

pembesaran kelenjar 
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jugularis dan kelenjar 

typoid pada leher 

 

jugularis dan kelenjar typoid 

pada leher 

4. Mata  

 

1. Inspeksi 

Bentuk mata simetris, 

konjungtiva anemis, 

kelopak mata tidak 

terdapat edema. 

2. Palpasi 

Tidak teraba massa 

1. Inspeksi 

Bentuk mata simetris, 

konjungtiva anemis, 

kelopak mata tidak 

terdapat edema. 

2. Palpasi 

Tidak teraba massa 

5. Hidung  Bentuk hidung simetris, tidak 

ada lesi, tidak ada nyeri 

tekan,tidak ada secret dan 

pembauan baik 

Bentuk hidung simetris, 

tidak ada lesi, tidak ada nyeri 

tekan,tidak ada secret dan 

pembauan baik 

6. Telinga  1. Inspeksi 

Bentuk simetris, tidak 

ada lesi, telinga tampak 

bersih 

2. Palpasi  

Tidak ada kelainan dan 

nyeri tekan 

1. Inspeksi 

Bentuk simetris, tidak 

ada lesi, telinga tampak 

bersih 

2. Palpasi  

Tidak ada kelainan dan 

nyeri tekan 

7. Mulut  1. Inspeksi 

Mukosa bibir lembab, 

gigi tampak bersih, 

jumlah gigi lengkap dan 

terdapat karies gigi 

2. Palpasi 

Tidak ada massa 

1. Inspeksi 

Mukosa bibir lembab, 

gigi tampak bersih, 

jumlah gigi lengkap, 

terdapat karies gigi 

2. Palpasi 

Tidak ada massa 

8. Thorak  1. Inspeksi  

Bentuk simetris, 

pergerakan dada simetris 

2. Palpasi 

Tidak ada neri tekan 

3. Perkusi 

Terdengar suara vesikuler 

4. Auskultasi 

Tidak terdengar suara 

tambahan 

1. Inspeksi 

Bentuk simetris. 

Pergerakan dada simetris 

2. Palpasi 

Tidak ada nyeri tekan 

3. Perkusi 

Terdengar suara 

vesikuler 

4. Auskultasi  

Terdengar suara napas 
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tambahan yaitu Ronchi 

9. Abdomen  1. Inspeksi 

Bentuk simetris 

2. Auskultasi 

Terdengar bising usus 12 

kali/menit 

3. Perkusi 

Terdengar suara timpani 

4. Palpasi 

Tidak ada nyeri tekan, 

tidak ada pembesaran hati 

1. Inspeksi 

Bentuk simetris 

2. Auskultasi 

Terdengar bising usus 

11 kali/menit 

3. Perkusi 

Terdengar suara timpani 

4. Palpasi 

5. Tidak ada nyeri tekan, 

tidak ada pembesaran 

hati 

10. Genetalia  1. Inspeksi 

Tidak dikaji 

2. Palpasi 

Tidak dikaji 

1. Inspeksi 

Tidak dikaji 

2. Palpasi 

Tidak dikaji 

11. Muskulosketal  1. Inspeksi 

a. Atas 

Pergerakan normal, tidak 

ada praktur, tidak ada lesi 

dan tidak ada edema 

b. Bawah 

Pergerakan normal, tidak 

ada fraktur, tidak ada 

edema dan tidak ada lesi 

1. Palpasi 

a. Atas 

Tidak ada nyeri tekan dan 

tidak ada edema 

b. Bawah 

Tidak ada nyeri tekan dan 

tidak ada edema 

Kekuatan otot 

5-5-5 5-5-5 

5-5-5 5-5-5 
 

1. Inspeksi 

a. Atas 

Pergerakan normal, 

tidak ada praktur, tidak 

ada lesi dan tidak ada 

edema 

b. Bawah 

Pergerakan normal, 

tidak ada fraktur, tidak 

ada edema dan tidak 

ada lesi 

2. Palpasi 

a. Atas 

Tidak ada nyeri tekan 

dan tidak ada edema 

b. Bawah 

Tidak ada nyeri tekan 

dan tidak ada edema 

Kekuatan otot 

5-5-5 5-5-5 

5-5-5 5-5-5 
 

 



122 
 

12. Hasil Pengkajian Kognitif dan Mental 

Short Porteble Mental Status Questionaire ( SPMSQ )  

No.             Item Pertanyaan                                Benar                     Salah 

  Klien 1 Klien 2 Klien 1 Klien 

2 

1 2 3 4 5 6 

1. Jam brapa sekarang 

Jawab:  

Klien 1 : jam 10 pagi bu 

Klien 2 : jam 12 siang bu 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

  

2. Tahun berapa sekarang? 

Jawab: 

Klien 1 : tidak tau bu 

Klien 2 : tidak tau bu 

   

 

√ 

 

 

 

 

√ 

3. Kapan Bapak/Ibu lahir? 

Jawab:. 

Klien 1 : tidak tau bu 

Klien 2 : tidak tau bu 

   

 

√ 

 

 

 

 

√ 

4. Berapa umur Bapak/Ibu sekarang? 

Jawab: 

Klien 1 : 74 tahun 

Klien 2 : 75 tahun 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

  

5. Dimana alamat Bapak/Ibu sekarang? 

Jawab: 

Klien 1 : Banjar Pabean, ketewel, 

sukawati, gianyar 

Klien 2 : Banjar Puseh, ketewel, 

sukawati, gianyar 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

  

6.  Berapa jumlah anggota keluarga yang 

tinggal bersama Bapak/Ibu? 

Jawab: 

Klien 1 : 5 orang 

Klien 2 : 7 orang 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

  

7.  Siapa nama anggota keluarga yang 

tinggal bersama Bapak/Ibu? 

Jawab: 
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Klien 1 : anak, menantu dan cucu 

Klien 2 : anak, menantu dan cucu 

√ 

 

 

√ 

8.  Tahun berapa Hari Kemerdekaan 

Indonesia 

Jawab: 

Klien 1 : tidak tau 

Klien 2 : tidak tau 

   

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

9.  Siapa nama Presiden Republik Indonesia 

Sekarang? 

Jawab: 

Klien 1 : pak jokowi 

Klien 2 : jokowi 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

  

10.  Coba hitung terbalik dari angka 20 ke 1? 

Jawab: 

Klien 1 : klien mampu menjawab 

pertanyaan 

Klien 2 : klien mampu menjawab 

pertanyaan 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

  

 JUMLAH 7 7 3 3 

 

Analisis Hasil: 

Skore salah 

0-2 : fungsi intelektual utuh 

3-4 : kerusakan intelektual ringan 

5-7 : kerusakan intelektual sedang 

8-10 : kerusakan intelektuall berat 

Kesimpulan: 

Pada pengkajian SPMSQ pada klien satu dank lien dua klien mengalami 

intelektual ringan dimana klien satu tidak mampu menjawab tiga pertanyaan dan 
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begitu juga dengan klien kedua, tidak mampu menjawab tiga pertanyaan yang 

diberikan 

13. Mini Mental Stase Exam (MMSE) 

No.              Item Penilaian                           Benar (1)                      Salah (0) 

  Klien 1 Klien 2 Klien 1 Klien 2 

1 2 3 4 5 6 

1 ORIENTASI     

 1. Tahun berapa sekarang?   √ √ 

 2. Musim apa sekarang? √ √   

 3. Tanggal berapa sekarang?   √ √ 

 4. Hari apa sekarang? √ √   

 5. Bulan apa sekarang?   √ √ 

 6. Di Negara mana anda tinggal? √  √   

 7. Di Provinsi mana anda tinggal? √ √   

 8. Di Kabupaten mana anda 

tinggal? 

√ √   

 9. Di Kecamatan mana anda 

tinggal? 

√ √   

 10. Di Desa mana anda tinggal? √ √   

2 REGISTRASI     

 Minta klien menyebutkan tiga 

obyek 

    

 11. Klien mampu menyebutkan √ √   

 12. Klien mampu menyebutkan √ √   

 13. Klien mampu menyebutkan √ √   

3 PERHATIAN DAN 

KALKULASI 

    

 Minta klien mengeja 5 kata dari 

belakang, misal “BAPAK” 

    

 14. K √ √   

 15. A √ √   

 16. P √ √   

 17. A √ √   

 18. B √ √   

4 MENGINGAT     

 Minta klien untuk mengulang 3     
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obyek diatas 

 19. Klien mampu mengulang √ √   

 20. Klien mampu mengulang √ √   

 21. Klien mampu mengulang √ √   

5 BAHASA     

 a. Penamaan     

 Tunjukkan 2 benda minta klien 

menyebutkan 

    

 22. Buku √ √   

 23. Pensil √ √   

 b. Pengulangan     

 Minta klien mengulangi tiga 

kalimat berikut 

    

 24. “Tak ada jika, dan atau 

tetapi” 

√ √   

 c. perintah tiga langkah     

 25. Ambil kertas ! √ √   

 25. Lipat dua ! √ √   

 27. Taruh dilantai ! √ √   

 d. turuti hal berikut     

 28. Tutup mata √ √   

 29. tulis satu kalimat  √ √  

 30. salin gambar   √ √ 

 JUMLAH 27 28 3 2 

 

Analisis hasil: 

Nilai ≤ 21 : kerusakan kognitif 

Kesimpula: 

Pada pengkajian MMSE pada klien 1 dan klien 2 , klien 1 mengalami kesalahan 

tiga kesalahan menjawab dank lien 2 mengalami dua kesalahan menjawab, dari 

hasil analisis diatas klien 1 dan klien 2 tidak mengalami kerusakan kognitif. 
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14. Inventaris Depresi GDS short fom  

No                     Pertanyaan                                                  YA                      TIDAK 

 
Klien 1 Klien 2 Klien 1 Klien 2 

1 2 3 4 5 6 

1. Apakah anda sebenarnya puas dengan 

kehidupan anda? 

Ya Ya   

2. Apakah anda telah meninggalkan banyak 

kegiatan dan minat kesenangan anda? 

  Tidak Tidak 

3. Apakah anda merasa kehidupan anda 

kosong? 

  Tidak Tidak 

4. Apakah anda sering merasa bosan?   Tidak Tidak 

5. Apakah anda mempunyai semangat yang 

baik setiap saat? 

Ya  Ya   

6. Apakah anda takut bahwa sesuatu yang 

buruk akan terjadi pada anda? 

  Tidak Tidak 

7. Apakah anda merasa bahagia untuk 

sebagaian besar hidup anda? 

Ya   Tidak 

8. Apakah anda sering merasa tidak 

berdaya? 

 Ya Tidak  

9. Apakah anda merasa lebih senang tinggal 

di rumah dari pada keluar dan 

mengerjakan sesuatu yang baru? 

Ya Ya   

10. Apakah anda merasa mempunyai banyak 

masalah dengan daya ingat anda 

dibanding kebanyakan orang? 

  Tidak Tidak 

11. Apakah anda piker bahwa hidup anda 

sekarang ini menyenangkan?  

Ya Ya   

12. Apakah anda merasa tidak berharga 

seperti perasaan anda saat ini? 

  Tidak Tidak 

13. Apakah anda merasa anda penuh 

semangat? 

Ya Ya   

14. Apakah anda merasa bahwa keadaan anda 

tidak ada harapan? 

  Tidak Tidak 

15. Apakah anda piker bahwa orang lain   Tidak Tidak 



127 
 

lebih baik keadaannya dari pada anda? 

 TOTAL 6 6 9 9 

 

Setiap jawaban yang sesuai sempunyai skor “1” (satu) : 

Skor 5-9 : kemungkinan depresi 

Skor 10 atau lebih :depresi 

Kesimpulan:  

Pada pengkajian Inventaris Depresi GDS short fom klien 1 mendapatkan skor 6 

dan klien 2 mendapatkan skor 6. Jadi dari analisis data tersebut klien 1 dan klien 2 

kemungkinan depresi. 

15. APGAR KELUARGA 

NO.     ITEM PENILAIAN               SELALU (2)             KADANG-              TIDAK 

PERNAH (0)         

                                                                                              KADANG (1) 

  Klien 

1 

Klien 

2 

Klien 

1 

Klien 

2 

Klien 

1 

Klien 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  A : Adaptasi 

 

Saya puas bahwa saya 

dapat kembali pada 

keluarga (teman-teman) 

saya untuk membantu pada 

waktu sesuatu 

menyusahkan saya 

√   √   

2

. 

P: Partnership 

 

Saya puas dengan cara 

keluarga (teman-teman) 

saya membicarakan 

sesuatu dengan saya dan 

mengungkapkan masalah 

saya. 

√ √     
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3

. 

G: Growth 

 

Saya puas bahwa keluarga 

(teman-teman) saya 

menerima dan mendukung 

keinginan saya untuk 

melakukan aktifitas atau 

arah baru. 

  √ √   

4

. 

A: Afek 

 

Saya puas dengan cara 

keluarga (teman-teman) 

saya mengekspresikan afek 

dan berespon terhadap 

emosi-emosu saya, seperti 

marah, sedih atau 

mencintai, 

  √ √   

5

. 

R: Resolve 

 

Saya puas dengan cara 

teman-teman saya dan saya 

menyediakan waktu 

bersama-sama 

mengekpresikan afek dan 

berespon 

    √ √ 

 JUMLAH 2 1 2 3 1 1 

 

Nilai 0-3 : Disfungsi keluarga sangat tinggi 

Nilai 4-6 : Disfungsi Keluarga Sedang 

Kesimpulan 

Pada penilaian apgar keluarga didapatkan nilai klien 1 dan klien 2 dengan nilai 5 

yang artinya disfungsi keluarga klien 1 sedang dan klien 2 yaitu disfungsi 

keluarga sedang 
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16. Data Penunjang 

1. Laboratorium :- 

2. Radiologi  :- 

3. EKG   :- 

4. USG  :- 

5. CT-SCAN  :-  

17. Terapi Medis 

Klien 1 Klien 2 

1 2 

Tidak mengonsumsi obat Captopril 50 mg 1 x 1 

 

II. ANALISA DATA 

Klien  Data (Sign/Symptom) Interpretasi (Etiologi)  Masalah (Problem) 

1 2 3 4 

Klien I DS:  

Klien mengeluh susah tidur 

ketika hipertensinya naik, 

tidur tidak nyenyak, sulit 

untuk memulai tidur, sulit 

untuk melanjutkan tidur jika 

sudah terbangun dan sering 

mengantuk pada siang hari. 

Klien mengatakan 

hipertensinya naik jika ada 

masalah dalam keluarganya, 

lingkungan rumahnya 

banyak orang dan bising, 

klien mengatakan tidak 

meminum obat untuk 

hipertensinya. Klien 

mengatakan tidur jam 21.00 

Lansia 

 

Penurunan fisiologi  

tidur 

 

Penurunan elastisitas 

pembuluh darah 

 

Hipertensi 

 

Peningkatan vaskuler 

cerebral 

 

Nyeri kepala 

 

 

Gangguan Pola Tidur  

Gangguan pola tidur 
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dan sering terbangun jam 

24.00 dan tidak bisa tidur 

lagi. Klien mengatakan 

hanya dapat tidur pulas 

selama 4 jam.  

DO:  

Klien tampak lemas, 

lingkungan rumah klien 

tampak rebut/bising karena 

ada membangun rumah. 

Dengan tanda-tanda vital 

klien suhu: 36, 1 ᵒC, nadi: 

84 x/menit, respirasi: 20 

x/menit, tekanan darah 

posisi tidur : 150/90 mmHg, 

tekanan darah posisi duduk : 

160/90 mmHg, tekanan 

darah posisi berdiri: 170/90 

mmHg  

 

Klien II memikirkan keadaan 

suaminya yang sedang sakit, 

suara kendaraan yang ribut 

dan klien mengatakan tidak 

rutin meminm obat. klien 

tidur jam 21.00 kembali 

bangun jam 23.00, ketika 

tidur lagi klien kembali 

bangun pada jam 01.00 dan 

tidur kembali pada jam 

02.00, klien bangun tidur 

jam 06.00 pagi. Klien 

mengatakan tidur pulas 

kurang lebih 5 jam 

DO:  

Wajah klien tampak lemas, 

sering menguap. Dengan 

tanda-tanda vital klien suhu: 

36, 0 ᵒC, nadi: 83 x/menit, 

respirasi: 22 x/menit, 

Lansia 

 

Penurunan fisiologi tidur 

 

 

Penurunan elastisitas  

pembuluh darah 

 

Hipertensi 

 

 

 

Peningkatan vaskuler 

cerebral 

 

 

Nyeri kepala 

 

 

Gangguan Pola Tidur  

Gangguan pola tidur 
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tekanan darah posisi tidur : 

160/80 mmHg, tekanan 

darah posisi duduk : 

170/100 mmHg, tekanan 

darah posisi berdiri: 

170/100 mmHg 

 

 

III. DIAGNOSA KEPERAATAN 

Diagnosa Kepwerawatan Klien I Diagnosa Keperawatan Klien 2 

1 2 

Gangguan pola tidur berhubungan 

dengan faktor ekternal ditandai dengan 

klien mengeluh susah tidur ketika 

hipertensinya naik, tidur tidak nyenyak, 

sulit untuk memulai tidur, sulit untuk 

melanjutkan tidur jika sudah terbangun 

dan sering mengantuk pada siang hari. 

Klien mengatakan hipertensinya naik jika 

ada masalah dalam keluarganya, 

lingkungan rumahnya banyak orang dan 

bising, klien mengatakan tidak meminum 

obat untuk hipertensinya.Klien 

mengatakan tidur jam 21.00 dan sering 

terbangun jam 24.00 dan tidak bisa tidur 

lagi. Klien mengatakan hanya dapat tidur 

pulas selama 4 jam. Klien tampak lemas, 

dengan tanda-tanda vital klien suhu: 36, 1 

ᵒC, nadi: 84 x/menit, respirasi: 20 

x/menit, tekanan darah posisi tidur : 

150/90 mmHg, tekanan darah posisi 

duduk : 160/90 mmHg, tekanan darah 

posisi berdiri: 170/90 mmHg.  

Gangguan pola tidur berhubungan dengan 

faktor ekternal ditandai dengan klien 

mengeluh sulit tidur pada malam hari 

ketika hipertensinya naik, sulit untuk 

memulai tidur, sulit untuk melanjutkan 

tidur jika sudah terbangun dan sering 

mengantuk pada siang hari. Klien 

mengatakan tidak bisa tidur karena 

memikirkan keadaan suaminya yang 

sedang sakit, suara kendaraan yang ribut 

dan klien mengatakan tidak rutin meminm 

obat. Klien tidur jam 21.00 kembali 

bangun jam 23.00, ketika tidur lagi klien 

kembali bangun pada jam 01.00 dan tidur 

kembali pada jam 02.00, klien bangun 

tidur jam 06.00 pagi. Klien mengatakan 

tidur pulas kurang lebih 5 jam. Wajah 

klien tampak lemas, sering menguap, 

dengan tanda-tanda vital klien suhu: 36, 0 

ᵒC, nadi: 83 x/menit, respirasi: 22 x/menit, 

tekanan darah posisi tidur : 160/80 mmHg, 

tekanan darah posisi duduk : 170/100 

mmHg, tekanan darah posisi berdiri: 

170/100 mmHg 
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IV. PERENCANAAN/INTERVENSI 

Klien  Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan 

Kriteria Hasil 

Intervensi 

Keperawatan 

1 2 3 4 

Klien 1  Gangguan pola tidur 

berhubungan dengan 

faktor ekternal 

ditandai dengan klien 

mengeluh susah tidur 

ketika hipertensinya 

naik, tidur tidak 

nyenyak, sulit untuk 

memulai tidur, sulit 

untuk melanjutkan 

tidur jika sudah 

terbangun dan sering 

mengantuk pada siang 

hari. Klien 

mengatakan tidur jam 

21.00 dan sering 

terbangun jam 24.00 

dan tidak bisa tidur 

lagi. Klien 

mengatakan hanya 

dapat tidur pulas 

selama 4 jam. Klien 

tampak lemas, dengan 

tanda-tanda vital klien 

suhu: 36, 1 ᵒC, nadi: 

84 x/menit, respirasi: 

20 x/menit, tekanan 

darah posisi tidur : 

150/90 mmHg, 

tekanan darah posisi 

NOC: 

Setelah diberikan 

asuhan keperawatan 

selama 5 x 

kunjungan 

diharapkan klien 

dapat 

mempertahankan 

kebutuhan tidur 

dalam batas normal 

dengan kriteria 

hasil: 

1. Melaporkan 

istirahat tidur 

malam yang 

optimal 

2. Rasa ngantuk 

klien pada siang 

hari berkurang 

3. Klien dapat tidur 

nyenyak 

4. Jumlah jam tidur 

klien 6-8 jam 

perhari 

5. Frekuensi 

terbangun di 

malam hari 

berkurang 

6. Klien melakukan 

tindakan-

NIC: 

1. Lakukan 

pengkajian 

masalah gangguan 

tidur 

klien,karakteristik 

dan penyebab 

kurang tidur 

2. Monitor tanda-

tanda vital klien 

3. Anjurkan untuk 

mengurangi 

kebisingan, atur 

cahaya lampu 

yang redup 

4. Anjurkan untuk 

membatasi intake 

cairan pada malam 

hari, terutama 

yang  mngandung 

kafein 

5. Anjurkan klien 

untuk tidur dengan 

posisi yang 

nyaman seperti 

posisi sim 

6. Anjurkan klien 

untuk tidak tidur 

pada siang hari 

7. Lakukan 
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duduk : 160/90 

mmHg, tekanan darah 

posisi berdiri: 170/90 

mmHg. 

tindakan yang 

mempercepat 

tidur 

7. Perasaan segar 

setelah tidur atau 

istirahat 

8. Tanda-tanda 

vital dalam batas 

normal 

akupresure dan 

beri air rebusan 

daun salam 

Klien 2 Gangguan pola tidur 

berhubungan dengan 

faktor ekternal 

ditandai dengan klien 

mengeluh sulit tidur 

pada malam hari 

ketika hipertensinya 

naik, sulit untuk 

memulai tidur, sulit 

untuk melanjutkan 

tidur jika sudah 

terbangun dan sering 

mengantuk pada siang 

hari. wajah Ny. S 

tampak lemas, sering 

menguap, klien tidur 

jam 21.00 kembali 

bangun jam 23.00, 

ketika tidur lagi klien 

kembali bangun pada 

jam 01.00 dan tidur 

kembali pada jam 

02.00, klien bangun 

tidur jam 06.00 pagi. 

Klien mengatakan 

tidur pulas kurang 

NOC 

Setelah diberikan 

asuhan keperawatan 

selama 5 x 

kunjungan 

diharapkan klien 

dapat 

mempertahankan 

kebutuhan tidur 

dalam batas normal 

dengan kriteria 

hasil: 

1. Melaporkan 

istirahat tidur 

malam yang 

optimal 

2. Rasa ngantuk 

klien pada siang 

hari berkurang 

3. Klien dapat 

tidur nyenyak 

4. Jumlah jam 

tidur klien 6-8 

jam perhari 

5. Frekuensi 

terbangun di 

NIC 

1. Lakukan 

pengkajian 

masalah 

gangguan tidur 

klien,karakteristik 

dan penyebab 

kurang tidur 

2. Monitor tanda-

tanda vital klien 

3. Anjurkan untuk 

mengurangi 

kebisingan, atur 

cahaya lampu 

yang redup 

4. Anjurkan untuk 

membatasi intake 

cairan pada 

malam hari, 

terutama yang  

mngandung 

kafein 

5. Anjurkan klien 

untuk tidur 

dengan posisi 

yang nyaman 
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lebih 5 jam. Wajah 

klien tampak lemas, 

sering menguap, 

dengan tanda-tanda 

vital klien suhu: 36, 0 

ᵒC, nadi: 83 x/menit, 

respirasi: 22 x/menit, 

tekanan darah posisi 

tidur : 160/80 mmHg, 

tekanan darah posisi 

duduk : 170/100 

mmHg, tekanan darah 

posisi berdiri: 170/100 

mmHg 

 

malam hari 

berkurang 

6. Klien 

melakukan 

tindakan-

tindakan yang 

mempercepat 

tidur 

7. Perasaan segar 

setelah tidur 

atau istirahat 

8. Tanda-tanda 

vital dalam 

batas normal 

 

seperti posisi sim 

6. Anjurkan klien 

untuk tidak tidur 

pada siang hari 

7. Lakukan 

akupresure dan 

beri air rebusan 

daun salam 
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V. Implementasi Keperawatan 

 

       Klien 1                                                                                                                             Klien 2 

Hari/tgl Jam  Implementasi  Respon  Paraf  Hari/tgl Jam Implementasi Respon Paraf 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kunjun

gan ke- 

1 Sabtu, 

27 April 

2019 

Pukul, 

10. 00 

wita 

 

Melakukan 

pengkajian masalah 

gangguan tidur klien, 

karakteristik dan 

penyebab kurang 

tidur 

DS: klien mengatakan 

tidurnya sering 

tergangu setiap malam 

hari 

DO: klien tampak 

belum bisa tidur tepat 

waktu 

Diana Kunjun

gan ke- 

1 Sabtu, 

27 April 

2019 

Pukul 

13.00 

Wita 

Melakukan pengkajian 

masalah gangguan 

tidur klien, 

karakteristik dan 

penyebab kurang tidur 

DS:  klien 

mengatakan tidak 

bisa tidur pada 

malam hari, sering 

terbangun pada 

malam hari tidurnya 

sekitar 5 jam saja 

DO: klien tampak 

lemah dan sering 

menguap, mata klien 

tampak sayu 

Diana 

 Pukul, 

10.15 

Wita 

Memonitor tanda-

tanda vital klien 

 

DS: Klien mengatakan 

sejak lama tidurnya 

terganggu 

DO: suhu: 36, 1 ᵒC, 

nadi: 84 x/menit, 

respirasi: 20 x/menit, 

tekanan darah posisi 

tidur : 150/90 mmHg, 

tekanan darah posisi 

duduk : 160/90 mmHg, 

tekanan darah posisi 

berdiri: 170/90 mmHg. 

Diana  Pukul 

13.15 

Wita 

Memonitor tanda-

tanda vital klien 

DS: klien 

mengatakan tidurnya 

sering terganggu 

karena hipertensinya 

kumat 

DO: tanda-tanda vital 

pasien: suhu: 36, 0 

ᵒC, nadi: 83 x/menit, 

respirasi: 22 x/menit, 

tekanan darah posisi 

tidur : 160/80 mmHg, 

tekanan darah posisi 

duduk : 170/100  

Diana 



136 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        mmHg, tekanan 

darah posisi berdiri: 

170/100 mmHg 

 

 Pukul 

10.30 

Wita  

Menganjurkan untuk 

membatasi intake 

cairan pada malam 

hari, terutama yang 

mngandung kafein 

DS: klien mengatakan 

biasanya ngopi setiap 

pagi hari saja 

DO: klien tampak 

kooperatif saat ditanya 

mengenai kebiasaanya 

Diana  Pukul 

13. 30 

Wita 

Menganjurkan klien 

untuk tidak tidur pada 

siang hari 

 

DS: klien 

mengatakan tidur 

pada siang hari 

sekitar 30 menit saja  

DO: wajah klien 

tampak sayu 

Diana 

 Pukul 

10.45 

Wita 

Menganjurkan klien 

untuk tidak tidur pada 

siang hari 

DS: klien mengatakan 

rutin setiap hari tidur 

siang 

DO: Klien tampak 

kooperatif 

Diana  Pukul 

13.45 

Wita 

Membatasi intake 

cairan pada malam 

hari, terutama yang 

mngandung kafein 

 

DS: klien 

mengatakan jarang 

ngopi pada malam 

hari 

DO: klien 

mengatakan tidak 

minum kafein seperti 

kopi saat malam hari 

Diana 

 Pukul 

11.00 

Wita 

Menganjurkan klien 

untuk mengurangi 

kebisingan, atur 

cahaya lampu yang 

redup 

DS: klien mengatakan 

cahaya lampu hidup 

saat tidur 

DO: klien belum bisa 

tidur tepat waktu 

Diana  Pukul 

14.00 

Wita 

Menganjurkan klien 

untuk mengurangi 

kebisingan, atur 

cahaya lampu yang 

redup 

 

DS: klien 

mengatakan tidur 

selalu menghidupkan 

lampunya 

DO: menganjurkan 

klien untuk 

mematikan lampu 

saat sudah mau tidur 

dan menganjurkan 

keluarga untuk 

mengurangi  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        kebisingan seperti 

tidak menghidupkan 

TV 

 

Kunjun

gan k-2 

Minggu, 

28 April 

2019 

Pukul 

08.30 

Wita 

Memonitor tanda-

tanda vital klien 

DS: klien mengatakan 

tidurnya masih 

terganngu 

DO: tekanan darah 

posisi tidur : 160/90 

mmHg, tekanan darah 

posisi duduk : 160/90 

mmHg, tekanan darah 

posisi berdiri: 170/90 

mmHg 

Diana  Pukul 

10.30 

Wita 

Memonitor tanda-

tanda vital klien 

DS: klien 

mengatakan belum 

bisa tidur dengan 

nyenyak, klien 

mengeluh nyeri pada 

tengkuk 

DO: tekanan darah 

posisi tidur : 170/10 

mmHg, tekanan 

darah posisi duduk : 

160/90 mmHg, 

tekanan darah posisi 

berdiri: 160/90 

mmHg 

Diana 

 Pukul 

08.40 

Wita 

Melakukan 

pengkajian masalah 

gangguan tidur klien, 

karakteristik dan 

penyebab kurang 

tidur 

DS: klien mengatakan 

tidak bisa tidur karena 

ada yang dipikirkan 

DO: klien tampak 

menguap  

Diana  Pukul 

10.45 

Wita 

Melakukan pengkajian 

masalah gangguan 

tidur klien, 

karakteristik dan 

penyebab kurang tidur 

DS: klien 

mengatakan tidak 

bisa tidur karena 

hipetensinya naik 

DO: klien tampak tau 

penyebab tidak bisa 

tidur dan sayu 

Diana 

 Pukul 

08.50 

Wita 

Menganjurkan untuk 

membatasi intake 

cairan pada malam 

hari, terutama yang 

mngandung kafein 

DS: klien mengatakan 

jarang minum kopi 

pada malam hari 

DO: klien tampak mau 

mendengarkan 

penjelasan petugas 

Diana  Pukul 

11.00 

Wita 

Menganjurkan untuk 

membatasi intake 

cairan pada malam 

hari, terutama yang 

mngandung kafein 

DS: klien 

mengatakan tidak 

minum kopi pada 

malam hari 

DO: klien tampak 

mendengarkan 

penjlasan petugas 

 

 

Diana 
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 Pukul 

09. 15 

Wita 

Menganjurkan untuk 

mengurangi 

kebisingan, mengatur 

cahaya lampu yang 

redup 

 

DS: klien mengatakan 

tidak pernah mematikan 

lampu saat tidur 

DO: klien tampak 

kooperatif 

Diana  Pukul 

11.10 

Wita 

Menganjurkan untuk 

mengurangi 

kebisingan, mengatur 

cahaya lampu yang 

redup 

 

DS: klien 

mengatakan jarang 

mematikan lampu 

saat tidur 

DO: klien tampak 

kooperatif 

Diana 

 Pukul 

09.30 

Wita 

Mengajarkan 

akupresure dan 

memberikan KIE 

mengenai cara 

membuat air rebusan 

daun salam 

DS: kien mengtakan 

baru pertaa kali 

diajarkan akupresure 

dank lien mengatakan 

tidak pernah meminum 

ramuan herbal untuk 

menurunkan 

hioertensinya 

Do: klien tampak 

paham mengenai 

penjelasan petugas 

Diana  Pukul 

11.30 

Wita 

Mengajarkan 

akupresure dan 

memberikan KIE 

mengenai cara 

membuat air rebusan 

daun salam 

DS: klien 

mengatakan baru 

pertama kali 

diajarkan teknik 

akupresure dank lien 

mengatakan pernah 

mengonsumsi ramuan 

herbal namun tidak 

rutin 

DO: klien tampak 

kooperatif 

 

Diana 

Kunjun

gan k-3 

Senin, 

29 April 

2019 

Pukul 

09.00 

Wita 

Melngobservasi 

masalah gangguan 

tidur klien, 

karakteristik dan 

penyebab kurang 

tidur 

DS: klien mengatakan 

tidak bisa tidur saat 

malam hari, sering 

terbangun dan total 

tidur hanya 4 jam 

DO: klien tampak 

mengerti dengan 

penyebab gangguan 

pola tidur 

Diana  Pukul 

11.00 

Wita 

Memonitor tanda-

tanda vital klien 

DS: klien 

mengatakan tidurnya 

masih sedikit 

terganggu dan pasien 

mengatakan jam 

tidurnya lebih banyak 

sekitar 5 jam 

DO: tanda-tanda vital 

pasien: suhu: 36,3   C, 

nadi: 83 x/menit, 

respirasi: 20 x/menit, 

tekanan darah posisi. 

Diana 
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        tidur: 160/90 mmHg, 

tekanan darah posisi 

duduk: 160/90 

mmHg, tekanan 

darah posisi berdiri: 

160/90 mmHg 

 

 Pukul 

09.15 

Wita 

Menganjurkan klien 

untuk tidur dengan 

posisi yang nyaman, 

seperti posisi sim 

 

DS: klien mengatakan 

akan mencoba 

mengikuti intruksi dari 

perawat 

DO: klien tampak 

menganggukkan 

kepalanya 

Diana  Pukul 

11.15 

Wita 

Menganjurkan klien 

untuk tidak tidur pada 

siang hari 

 

DS: klien 

mengatakan sudah 

menghindari tidur 

pada siang hari 

DO: klien tampak 

mengikuti intruksi 

yang diberikan 

petugas dan 

menganjurkan untuk 

banyak beraktivitas 

setiap hari 

Diana 

 Pukul 

09.30 

Wita 

Memonitor tanda-

tanda vital 

DS: klien mengatakan 

tidak bisa tidur karena 

hipertensi kumat 

DO: tanda-tanda vital 

pasien:Suhu: 36,2   C, 

nadi: 82 x/menit, 

respirasi: 20 x/menit, 

tekanan darah posisi 

tidur: 150/80 mmHg, 

tekanan darah posisi 

duduk: 150/90 mmHg, 

tekanan darah posisi 

berdiri: 150/90 mmHg. 

Diana  Pukul 

11.30 

Wita 

Menganjurkan klien 

untuk tidur dengan 

posisi yang nyaman 

seperti posisi sim 

 

 

 

DS: klien 

mengatakan tidurnya 

gelisah dan posisinya 

berubah-ubah 

DO: klien tampak 

mendengarkan 

intruksi yang 

diberikan oleh 

petugas 

 

 

 

 

Diana 
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 Pukul 

09.40 

Wita 

Menganjurkan untuk 

membatasi intake 

cairan pada malam 

hari, terutama yang 

mngandung kafein 

DS: klien mengatakan 

akan jarang meminum 

kopi pada malam hari 

kecuali ada acara 

keluarga 

DO: klien tampak 

memahami mengenai 

edukasi yang diberikan 

Diana  Pukul 

11.30 

Wita 

Mengobservasi 

masalah gangguan 

tidur klien, 

karakteristik dan 

penyebab kurang tidur 

DS: klien 

mengatakan tidak 

bisa tidur karena 

nyeri dikepalanya 

dan klien mengatakan 

sudah mengatur pola 

tidurnya 

DO: klien tampak 

lemas dan sering 

menguap 

Diana 

 

 

 

 

 

 Pukul 

09.45 

Wita 

Menganjurkan untuk 

mengurangi 

kebisingan, mengatur 

cahaya lampu yang 

redup  

DS: klien mengatakan 

sudah mencoba 

mengatur cahaya lampu 

redup saat tidur 

DO: klien tampak 

mengikuti intruksi yang 

dianjurkan  

Diana  Pukul 

11.40 

Wita 

Mengajarkan 

akupresur dan 

memberikan air 

rebusan daun salam 

DS: klien 

mengatakan paham 

mengenai bagaimana 

cara untuk 

melakukan dan klien 

akan mencoba 

membuat air rebusan 

daun salam  

DO:Melakukan 

akupresure di titik 1,2 

dan 3 berada di 

telapak kaki kiri dan 

kanan, titik 4 sela-

sela tilang jempol dan 

telunjuk jari tangan 

kanan dan kiri, titik 5 

diantara jempol dan 

telunjuk jari tangan 

kanan dan kiri, titik 6 

terletak dua jari  
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        dibawah pergelangan 

tangan kanan dan 

kiri, titik 7 dan 8 

pundak kanan dan 

kiri, titik 9 dan 10 di 

cekung tulang 

tengkorak      

belakang bagaian 

bawah dan titik 11 

tepat diatas kepala 

dan cara membuat air 

rebusan daun salam, 

sediakan daun salam, 

sediakan daun salam 

17 lembar (9gr), cuci 

daun salam sampe 

bersih, tuangkan air 

putih kurang lebih 

300cc dan panaskan 

dengan suhu kurang 

lebih 100cc, 

masukkan daun 

salam rebusan air, 

rebus daun salam dari 

300cc menjadi 100cc, 

saring air rebusan 

hingga ampasnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

 

     berkurang atau 

hilang, tuangkan air 

rebusan kedalam 

gelas yang sudah 

disediakan dan 

minum air rebusan 

daun salam saat pagi 

hari dan sore hari. 

klien tampak nyaman 

dengan tekanan darah 

posisi tidur: 150/90 

mmHg, tekanan 

darah posisi duduk: 

150/90 mmHg, dan 

tekanan darah posisi 

berdiri: 160/90 

mmHg. 
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 Pukul, 

10.00 

Wita 

 

Mengajarkan 

akupresure dan 

memberikan KIE 

mengenai cara 

membuat air rebusan 

daun salam 

DS: klien mengatakan 

mengerti bagaimana 

cara memijit dan paham 

mengenai cara 

membuat rebusan air 

daun salam  

DO: melakukan 

akupresure di titik 1,2 

dan 3 berada di telapak 

kaki kiri dan kanan, 

titik 4 sela-sela tilang 

jempol dan telunjuk jari 

tangan kanan dan kiri, 

titik 5 diantara jempol 

dan telunjuk jari tangan, 

kanan dan kiri, titik 6 

terletak dua jari 

dibawah pergelangan 

tangan kanan dan kiri, 

titik 7 dan 8 pundak 

kanan dan kiri, titik 9 

dan 10 di cekung tulang 

tengkorak belakang 

bagaian bawah dan titik 

11 tepat diatas kepala 

dan cara membuat air 

rebusan daun salam,  

Diana  Pukul 

12.00 

Wita 

Menganjurkan klien 

untuk mengurangi 

kebisingan, atur 

cahaya lampu yang 

redup 

 

DS: klien 

mengatakan sudah 

sudah jarang 

terbangun pada 

malam hari saat tidur 

dengan lampu yang 

mati 

DO: klien tampak 

rileks 

 

Diana 
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   sediakan daun 

salamsediakan daun 

salam 17 lembar (9gr), 

cuci daun salam sampe 

bersih, tuangkan air 

putih kurang lebih 

300cc dan panaskan 

dengan suhu kurang 

lebih 100cc, masukkan 

daun salam rebusan air, 

rebus daun salam dari 

300cc menjadi 100cc, 

saring air rebusan 

hingga ampasnya 

berkurang atau hilang, 

tuangkan air rebusan 

kedalam gelas yang 

sudah disediakan dan 

minum air rebusan daun 

salam saat pagi hari dan 

sore hari. klien tampak 

nyaman dengan tekanan 

darah posisi tidur: 

140/90 mmHg, tekanan 

darah posisi duduk: 

150/90 mmHg, dan 

tekanan darah posisi 

berdiri: 150/90 mmHg 

      

Kunjun

gan ke-

4 

Selasa,  

Pukul 

10.00 

Wita 

Memonitor tanda-

tanda vital klien 

DS: klien mengatakan 

sudah sudah jarang 

terbangun pada malam 

hari dan klien  

Diana  Pukul 

13.00 

Wita 

Mengobservasi 

masalah gangguan 

tidur klien, 

karakteristik dan  

DS: klien 

mengatakan tidurnya 

sudah mulai nyenyak 

dan sudah jarang  

Diana 
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30 April 

2019 

  mengatakan tidurnya 

sudah nyenyak  

DO: tanda-tanda vital 

pasien:Suhu: 36,0   C, 

nadi: 82 x/menit, 

respirasi: 20 x/menit, 

tekanan darah posisi 

tidur: 140/80 mmHg, 

tekanan darah posisi 

duduk: 150/90 mmHg, 

tekanan darah posisi 

berdiri: 150/90 mmHg. 

   penyebab kurang tidur terbangun pada 

malam hari dan klien 

mengatakan tidur 6-7 

jam  

DO: klien tampak 

segar dan rileks 

 

 Pukul 

10.15 

Wita 

Mengobservasi 

masalah gangguan 

tidur klien, 

karakteristik dan 

penyebab kurang 

tidur 

DS: Klien mengatakan 

sudah mengerti tentang 

masalah yang 

mengakibatkan 

gangguan pola tidur dan  

klien mengatakan 

waktu tidurnya 6 jam 

dan jarang terbangun  

pada malam hari 

DO: klien tampak lebih 

rileks dan segar 

 

Diana  Pukul 

13.15 

Wita 

Memonitor  tanda-

tanda vital klien 

DS: klien 

mengatakan tidak ada 

nyeri pada kepala 

DO: tanda-tanda vital 

pasien: suhu: 36,2   C, 

nadi: 81 x/menit, 

respirasi: 20 x/menit, 

tekanan darah posisi 

tidur: 160/90 mmHg, 

tekanan darah posisi 

duduk: 160/90 

mmHg,, tekanan 

darah posisi berdiri: 

150/90 mmHg. 

 

 

 

 

Diana 
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 Pukul 

10.30 

Wita 

Menganjurkan 

mengurangi 

kebisingan, atur 

cahaya lampu yang 

redup 

 

DS: klien mengatakan 

sudah terus mematikan 

lampu saat tidur  

DO: klien tampak 

mengikuti intruksi yang 

telah diberikan 

Diana  Pukul 

13.35 

Wita 

Menganjurkan untuk 

membatasi intake 

cairan pada malam 

hari, terutama yang 

mngandung kafein 

DS: klien 

mengatakan sudah 

tidak pernah minum 

kopi lagi saat malam 

hari atau mau tidur 

DO: klien tampak 

paham mengenai apa 

yang dianjurkan dan 

klien tampak rileks 

Diana 

 Pukul 

11.45 

Wita 

Mengobservasi klien 

mengenai akupresure 

dan memberi rebusan 

daun salam 

DS: klien dan keluarga 

mengatakan sudah bisa 

melakukan pemijatan di 

titik-titik yang sudah 

diajarkan, klien 

mengatakan melakukan 

akupresure 2 kali 

sehari, klien sudah bisa 

membuat rebusan daun 

salam dan pasien  

mengatakan lebih 

nyaman setelah minum 

air rebusan daun salam 

dan setelah dipijat. 

DO: klien dan keluarga 

tampak sudah  bisa 

melakukan akupresure 

dan membuat rebusan 

Diana  Pukul 

13.45 

Wita 

Mengobservasi klien 

mengenai akupresure 

dan  cara membuat air 

rebusan daun salam 

DS: klien dan 

keluarga mengatakan 

sudah bisa 

melakukan pemijatan 

di titik-titik yang 

sudah diajarkan, klien 

mengatakan 

melakukan 

akupresure 2 kali 

sehari, klien sudah  

bisa membuat 

rebusan daun salam 

dan klien mengatakan 

lebih nyaman setelah 

minum air rebusan 

daun salam dan 

setelah dipijat. 

 

 

Diana 
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   daun salam yang sudah 

diajarkan dank lien 

tampak nyaman dengan 

tekanan darah posisi 

tidur: 150/80 mmHg, 

tekanan darah posisi 

duduk: 150/90 mmHg, 

tekanan darah posisi 

berdiri: 150/80 mmHg. 

    DO: klien dan 

keluarga tampak 

sudah  bisa 

melakukan 

akupresure dan 

membuat rebusan 

daun salam yang 

sudah  diajarkan dan 

klien tampak nyaman 

dengan tekanan darah 

posisi tidur: 150/100 

mmHg, tekanan 

darah posisi duduk: 

150/90 mmHg, 

tekanan darah posisi 

berdiri: 150/100 

mmHg. 

 

Kunjun

gan ke-

5 Rabu, 

01 Mei 

2019 

Pukul 

10.00 

Wita 

Memonitor tanda-

tanda vital 

DS: klien mengatakan 

tidak ada keluhan  

DO: tekanan darah 

posisi tidur: 140/90 

mmHg, tekanan darah 

posisi duduk: 150/90 

mmHg, tekanan darah 

posisi berdiri: 150/90 

mmHg. 

Diana  Pukul 

13.00 

Wita 

Memonitor tanda-

tanda vital 

DS: klien 

mengatakan sudah 

tidak  nyeri di 

kepalanya 

DO: tekanan darah 

posisi tidur: 140/90 

mmHg, tekanan 

darah posisi duduk: 

150/90 mmHg, 

tekanan darah posisi 

berdiri: 150/90 

mmHg. 

 

Diana 
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 Pukul 

10.30 

Wita 

Mengobservasi klien 

mengenai akupresure 

dan memberi rebusan 

daun salam 

DS: klien mengatakan 

sudah bisa melakukan 

akupresure secara 

mandiri dank lien 

mengatakan lebih terasa 

ringan setelah 

dilakukan akupresure 

secara rutin 

DO: klien tampak rileks 

dan segar 

Diana  Pukul 

13.30 

Wita 

Mengobservasi klien 

mengenai akupresure 

dan memberi rebusan 

daun salam 

DS: klien 

mengatakan sudah 

bisa melakukan 

akupresure secara 

mandiri di titik-titik 

tertentu dank lien 

mengatakan lebih 

nyaman atau ringan 

setelah dilakukan 

akupresure dan 

mengonsumsi air 

rebusan daun salam 

DO: klien tampak 

rileks 

Diana 

 Pukul 

10.45 

Wita 

Anjurkan untuk 

membatasi  intake 

cairan pada malam 

hari, terutama yang  

mngandung kafein 

 

DS: klien mengatakan 

tidak pernah minum 

kopi saat malam hari 

DO: klien tampak 

sudah paham mengenai 

penyebab gangguan 

tidur 

Diana  Pukul 

13.45 

Wita 

Anjurkan untuk 

membatasi  intake 

cairan pada malam 

hari, terutama yang  

mngandung kafein 

 

DS: klien 

mengatakan tidak 

minum kopi saat 

malam hari 

DO: klien tampak 

kooperatif 

Diana 

 Pukul 

11.00 

Wita 

Anjurkan klien untuk 

tidak tidur pada siang 

hari 

 

DS: klien mengatakan 

tidak pernah tidur siang 

lagi dank lien 

mengatakan tidurnya 

sudah tidak terganggu, 

tidur klien 6 jam 

DO: klien tampak segar 

dan rileks 

Diana  Pukul 

14.00 

Wita 

Anjurkan klien untuk 

tidak tidur pada siang 

hari 

 

DS: klien 

mengatakan tidak 

pernah tidur siang 

lagi dank lien 

mengtakan tidurnya 

sudah tidak 

terganggu lagi, tidur 

klien 6-7 jam 

DO: klien tampak 

lebih segar dan rileks 

Diana 
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VI. Evaluasi 

Klien  Hari/Tgl 

Jam 

Evaluasi TTD 

1 2 3 4 

Klien  I  

Ny. T 

Rabu, 01 

Mei 2019 

11.30 

wita 

S: Klien mengatakan tidurnya sudah tidak 

terganggu lagi, jarang bangun pada malam 

hari, klien mengatakan tidur 6 jam, 

mematikam lampu saat tidur, klien 

mengatakan sudah melakukan anjuran 

yang diberikan seperti pijit di titik-titik 

yang sudah di ajarkan dilakukan sebanyak 

2-3 kali perhari dan minum segelas air 

rebusan daun salam sebanyak 3 kali 

sehari. 

O: Klien tampak nyaman setelah 

diberikan akupresure, klien tampak 

mengerti diberikan edukasi dengan tanda-

tanda vital: Suhu: 36,0   C, nadi: 82 

x/menit, respirasi: 20 x/menit, tekanan 

darah posisi tidur: 140/80 mmHg, tekanan 

darah posisi duduk: 150/90 mmHg, 

tekanan darah posisi berdiri: 150/90 

mmHg. 

A: Tujuan tercapai, masalah teratasi 

P: Pertahankan kondisi klien. 

 

Diana 

Klien II 

Ny. S 

Rabu, 01 

Mei 2019 

14.30 

Wita 

 

S:  Klien mengatakan tidurnya sudah 

mulai nyenyak dan sudah jarang 

terbangun pada malam hari, klien 

mengatakan sudah mematikan lampunya 

saat mau tidur dan klien mengatakan tidur  
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  6-7 jam dan klien mengatakan sudah 

melakukan anjuran yang diberikan seperti 

pijat di titik-titik yang sudah di ajarkan , 

dilakukan sebanyak 2-3 kali perhari dan 

minum segelas air rebusan daun salam 

sebanyak 3 kali sehari 

O: Klien tampak nyaman setelah 

diberikan akupresure, klien tampak 

mengerti diberikan edukasi dengan tanda-

tanda vital: Suhu: 36,2   C, nadi: 81 

x/menit, respirasi: 20 x/menit, tekanan 

darah posisi tidur: 140/90 mmHg, tekanan 

darah posisi duduk: 140/90 mmHg, 

tekanan darah posisi berdiri: 140/90 

mmHg. 

A: Tujuan tercapai, masalah teratasi. 

P: Pertahankan kondisi klien. 

Diana 
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