
 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan asuhan keperawatan ini didasarkan pada 

kaidah asuhan keperawatan yang terdiri atas langkah-langkah yaitu pengkajian, 

diagnosa, intervensi keperawatan, implementasi dan evaluasi pada klien hipertensi 

dengan koping individu tidak efektif, maka diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. Pengkajian 

Berdasarkan hasil pengkajian di dapatkan klien pertama atas nama Tn. D, 

jenis kelamin laki-laki, usia 64 tahun, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan SD, 

Alamat : Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati. Sedangkan klien 

kedua atas nama Tn. G, jenis kelamin laki-laki, usia 64 tahun, pekerjaan petani, 

pendidikan SD, Alamat : Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati.  

Klien pertama, yaitu Tn. D diketahui telah menderita hipertensi hampir 

selama kurang lebih 10 tahun dengan gejala telah dirasakan lebih dari 15 tahun. 

Sedangkan klien kedua yaitu Tn. G diketahui telah menderita hipertensi selama 2 

tahun belakangan ini dengan gejala hipertensi telah dirasakan lebih dari 10 tahun. 

Pada klien pertama yaitu Tn. D mengatakan memiliki riwayat keluarga dengan 

hipertensi sedangkan untuk klien kedua, yaitu Tn. G menyatakan tidak memiliki 

keluarga yang mengalami atau mempunyai riwayat hipertensi. Dari klien satu 

ditemukan adanya riwayat keluarga yang mengalami hipertensi. Sedangkan 

apabila dilihat pada Tn. G selaku klien kedua menyatakan tidak memiliki keluarga 
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dengan riwayat hipertensi. Namun, dilihat dari pengakuan klien dua kemungkinan 

terjadinya hipertensi yang diderita disebabkan karena pola hidup klien. 

Secara umum data antara kedua klien sama, namun saat peneliti 

melakukan pengkajian data perilaku klien dalam sub-katagori penyuluhan dan 

pembelajaran, klien satu Tn. D mengatakan jarang melakukan kontrol mengenai 

keluhan yang dirasakan dan sempat mengeluh nyeri kepala sampai tengkuk akibat 

tekanan darah meningkat nyeri yang dirasakan seperti tertekan dengan skala nyeri 

4 dari 0-10 skala nyeri, klien mengatakan nyeri yang dirasakan sewaktu – waktu 

dan klien tampak meringis. Hasil TTV : S: 36,1oC, N: 84x/menit, R: 20x/menit, 

TD: 160/90 mmHg. Klien pertama juga mengatakan saat memiliki masalah  klien 

biasa menyembunyikan masalahnya dan bersikap biasa didepan keluarga, selain 

itu klien pertama juga mengatakan ketika merasa pusing dan terasa berat di 

tengkuk akan memilih mendiamkannya sampai tidak terasa lagi. Sedangkan saat 

pengkajian klien kedua Tn. G mengatakan jarang kontrol ke fasilitas kesehatan 

terkait keluhan yang dirasakan dan sempat mengeluh nyeri kepala sampai tengkuk 

saat tengah hari di saat berada di tengah sawah, nyeri yang dirasakan seperti 

tertekan dengan skala nyeri 5 dari 0-10 skala nyeri. Hasil TTV : S: 36,1oC, N: 

84x/menit, R: 20x/menit, TD: 160/90 mmHg dan saat menghadapi masalah Tn. G 

lebih senang mengurung diri dan menyembunyikannya dari keluarga serta ketika 

merasa pusing dan berat di tengkuk lebih sering mendiamkannya sampai tidak 

terasa lagi.  

Dari hasil pengkajian yang dilakukan secara komprehensif mulai dari 

riwayat kesehatan, pengkajian fisiologis-psikologis-perilaku-relasional dan 
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lingkungan serta pengkajian fisik kepada kedua klien masalah keperawatan yang 

ditemukan yaitu koping individu tidak efektif. 

2. Diagnosa keperawatan 

Diagnosa keperawatan yang didapatkan dari hasil analisa data, klien satu 

terdiagnosa mengalami koping individu tidak efektif berhubungan dengan 

ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri mengatasi masalah ditandai dengan 

klien mengatakan ketika merasa kepalanya pusing memilih untuk mendiamkannya 

hingga tidak terasa lagi serta terbiasa menyembunyikann masalahnya dari 

keluarga. Sedangkan klien satu terdiagnosa mengalami koping individu tidak 

efektif berhubungan dengan ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri 

mengatasi masalah ditandai dengan klien mengatakan ketika menghadapi masalah 

klien lebih senang mengurung diri dan menyembunyikannya dari keluarga serta 

ketika merasa pusing dan berat di tengkuk lebih sering mendiamkannya sampai 

tidak terasa lagi. 

3. Intervensi keperawatan 

Rencana keperawatan yang disusun sudah disesuaikan dengan Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) dengan kriteria hasil yang ingin dicapai 

yaitu klien melakukan koping individu yang sesuai dengan masalah yang tengah 

dihadapi. Beberapa intervensi keperawatan yang sama menurut SIKI (2018) 

kepada kedua klien yaitu Tn. D dan Tn G. adapun intervensi yang diberikan 

kepada kedua klien antara lain : 

a. Manajemen lingkungan pasien 

1) Identifikasi faktor keamanan dan kenyamanan lingkungan 
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b. Konseling 

1) Rangkum status kesehatan 

2) Identifikasi perkembangan klien terhadap pencapaian hasil 

c. Peningkatan peran 

1) Identifikasi adanya peran yang tidak terpenuhi 

d. Peningkatan sistem dukungan pada pasien 

1) Identifikasi pemahaman mengenai proses penyakit 

2) Anjurkan keterlibtan keluarga dalam masalah yang dihadapi 

4. Implementasi keperawatan 

Pelaksanaan tindakan keperawatan dilakukan selama 3 hari dalam 3 kali 

kunjungan. Dalam melakukan implementasi, peneliti bekerja sama dengan 

keluarga klien untuk ikut memantau klien, hal ini dikarenakan karena peneliti 

tidak mengikuti klien selama 24 jam di tempat. Pada klien satu dan klien dua telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun. 

Pada kunjungan hari pertema tanggal 15 Mei 2019 peneliti melakukan 

implementasi, yaitu mengidentifikasi pemahaman klien terhadap prosses penyakit, 

merangkum status kesehatan klien, mengidentfikasi faktor keamanan dan 

kenyamanan lingkungan klien untuk mengetahui seberapa pemahaman klien 

tentang penyakit dan faktor terkait seperti lingkungan. Pada saat kunjungan 

pertama peneliti, dilakukan pengecekan tekanan darah serta tanya jawab mengenai 

penyakit yang diderita. 

Pada kunjungan hari kedua tanggal 16 Mei 2019 peneliti melakukan 

implementasi, yaitu merangkum status kesehatan klien, mengidentifikasi adanya 

peran dalam keluarga yang tidak terpenuhi, menganjurkan keterlibatan keluarga 
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dalam masalah yang dihadapi. Pada saat dilakukan kunjungan klien satu 

mengatakan jarang memberitahu keluhannya terhadap keluarga, tekanan darah Tn. 

D 160/80 mmHg dan klien dua mengatakan saat merasa pusing di sawah tidak 

pernah memberitahukan kepada keluarga, tekanan darah Tn. G 160/100 mmHg. 

Pada kunjungan hari ketiga tanggal 17 Mei 2019 peneliti akan melakukan 

implementasi, merangkum status kesehatan klien, mengevaluasi klien mengenai 

proses penyakit dan mekanisme koping yang sesuai dengan masalah yang 

dihadapi untuk menegasjan masalah penyakit dan koping yang sesuai harus 

dilakukan ketika memiliki suatu masalah kesehatan. Pada saat dilakukan 

kunjungan klien satu mengatakan  dampak yang dapat ditimbulkan  dari tekanan 

darah tinggi yang diderita serta pentingnya melakukan pengobatan pada gejala 

yang ditimbulkan, klien mengatakan mulai mencoba menceritakan keluhan pada 

keluarga terutama anak-anak, tekana darah Tn. D 140/90 mmHg. Sedangkan pada 

klien dua mengatakan larangan makanan dan perilaku yang dapat meningkatkan 

tekanan darah klien, klien mengatakan segera melakukan pemeriksaan jika terasa 

tanda gejala dari hipertensi, klien mengatakan telah menceritakan keluhan tanda 

gejala tekanan darah meningkat kepada keluarga, tekanan darah Tn. G 130/80 

mmHg.mengidentifikasi pemahaman klien terhadap prosses penyakit, merangkum 

status kesehatan klien, mengidentfikasi faktor keamanan dan kenyamanan 

lingkungan klien, mengidentifikasi adanya peran dalam keluarga yang tidak 

terpenuhi, menganjurkan keterlibatan keluarga dalam masalah yang dihadapi, 

mengevaluasi klien mengenai proses penyakit dan mekanisme koping yang sesuai 

dengan masalah yang dihadapi.  
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5. Evaluasi 

Penyusunan evaluasi dilakukan berdasarkan format SOAP, dimana data 

evaluasi S(subyektif) pada klien satu didapatkan klien dapat mengatakan dampak 

yang dapat ditimbulkan  dari tekanan darah tinggi yang diderita serta pentingnya 

melakukan pengobatan pada gejala yang ditimbulkan serta mencoba menceritakan 

keluhan pada keluarga terutama anak-anak serta klien juga mengatakan pusing 

sudah berkurang dan pegal ditengkuk belakang jarang terjadi. Sedangkan pada 

klien dua, dapat mengatakan larangan makanan dan perilaku yang dapat 

meningkatkan tekanan darah dan segera melakukan pemeriksaan jika terasa tanda 

gejala dari hipertensi, klien mengatakan kadang sakit kepala terjadi saat tengah 

berada di lahan pertanian saat siang hari, klien juga mengatakan telah 

menceritakan keluhan tanda gejala tekanan darah meningkat kepada keluarga. 

Data Evaluasi O(obyektif) didapatkan dari kedua klien, dimana klien satu tampak 

mengerti setelah diberikan edukasi, skala nyeri: 4(0-10)Tekanan darah: 130/80 

mmHg dan klien dua tampak mengerti setelah diberikan edukasi, , skala nyeri: 3 

(0-10), tekanan darah: 140/90 mmHg. 

 Data Evaluasi A(assesment) didapatkah bahwa kriteria yang diharapkan 

telah tercapai yang dibuktikan dengan kedua klien sudah menceritakan keluhan 

dan masalahn yang dirasakan kepada orang terdekat.. Data Evaluasi P(Planning) 

diharapkan kedua klien mampu mempertahankan kondisi dan mencari pemecahan 

masalah yang sesuai dengan masalah yang tengah dihadapi.  
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B. Saran 

1. Kepada UPT Kesmas Sukawati I 

Agar Puskesmas menigkatkan program penyuluhan hipertensi sehingga 

masyarakat khususnya individu yang masih belum mengetahui tentang hipertensi 

khususnya tentang tanda gejala hipertensi serta upaya pengobatan hipertensi lebih 

dikenal oleh warga, guna menanggulangi jumlah pengidap hipertensi yang tidak 

bisa mengerti dan paham sehingga kasus hipertensi dapat ditekan. 

2. Kepada klien 

Agar melakukan kontrol secara rutin ke tempat pelayanan kesehatan 

apabila merasakan tanda gejala hipertensi dan tidak mendiaamkan masalah yang 

dihadapinya sendiri. 

3. Kepada peneliti selanjutnya 

Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar mengambil kasus yang 

berbeda dengan yang peneliti paparkan. Hal ini di karenakan masih banyaknya 

masalah keperawatan yang dapat ditegakkan pada klien hipertensi. 

  


