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Lampiran 1 

Jadwal Kegiatan Penelitian Asuhan Keperawatan pada Lansia Hipertensi 

 dengan Koping Individu Tidak Efektif di UPT Kesmas Sukawati I Tahun 2019 

No Kegiatan 

Waktu 

Jan 2019 Feb 2019 Mar 2019 Apr 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 PENELITIAN  

 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA HIPERTENSI 

DENGAN KOPING INDIVIDU TIDAK EFEKTIF DI UPT 

KESMAS SUKAWATI I GIANYAR TAHUN 2019 

 

Alokasi dana yang diperlukan dalam studi kasus ini direncanakan sebagai 

berikut.  

No Keterangan Biaya 

A   Tahap Persiapan  

   Penyusunan Proposal Rp. 400.000 

   Penggandaan Proposal Rp. 350.000 

   Revisi Proposal Rp. 200.000 

B   Tahap Pelaksanaan  

   Transportasi dan Akomodasi untuk peneliti Rp. 150.000 

   Pengolahan dan Analisis data Rp. 100.000 

C   Tahap Akhir  

   Penyusunan Laporan Rp. 400.000 

   Penggandaan Laporan Rp. 350.000 

   Presentasi Laporan Rp. 100.000 

   Revisi Laporan Rp. 100.000 

   Biaya Tidak Terduga Rp. 150.000 

    Total Biaya Rp. 2.300.000 
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Lampiran 3  

LEMBAR KUISIONER 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA HIPERTENSI 

DENGAN KOPING INDIVIDU TIDAK EFEKTIF DI UPT 

KESMAS SUKAWATI I GIANYAR TAHUN 2019 

Berikan tanda (√) pada kolom “Ya” bila menurut saudara pernyataan tersebut benar, 

dan kolom “Tidak” bila menurut saudara salah. Jangan memberi tanda apapun pada 

kolom skor. 

No Pernyataan 
Skala 

Ya Tidak 

1  
Ketika saya menghadapi masalah saya lebih suka 

mengurung diri 
 √ 

2  
Ketika saya bingung akan masalah saya, saya 

akan bertanya kepada keluarga atau kerabat saya 
 √ 

3  

Ketika saya kepala saya pusing dan terasa berat 

di tengkuk, saya memilih mendiamkan nya 

sampai tidak terasa lagi 

 √ 

4  
Meyakinkan diri sendiri untuk tidak kuatir 

dengan masalah yang dihadapi 
√  

5  
Mencoba mencari alternative untuk melihat cara 

pemecahan masalah mana yang terbaik 
 √ 

6.  
Saya menyembunyikan masalah saya dan 

berusaha bersikap biasa di depan keluarga 
√  

7.  

Ketika saya merasa stress saya biasanya 

melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti 

rekreasi 

√  

8.  
Tidak melakukan apapun, berharap semua 

masalah akan hilang dengan sendirinya 
√  

9.  
Keluarga saya tidak tahu tentang masalah atau 

keluhan saya 
√  

10.  
Berusaha mendapatkan informasi lebih banyak 

mengenai masalah yang dihadapi 
 √ 

 

 

 
Keterangan : Nilai = 

Jumlah nilai 

10 
X 100% 
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LEMBAR KUISIONER 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA HIPERTENSI 

DENGAN KOPING INDIVIDU TIDAK EFEKTIF DI UPT 

KESMAS SUKAWATI I GIANYAR TAHUN 2019 

Berikan tanda (√) pada kolom “Ya” bila menurut saudara pernyataan tersebut benar, 

dan kolom “Tidak” bila menurut saudara salah. Jangan memberi tanda apapun pada 

kolom skor. 

No Pernyataan 
Skala 

Ya Tidak 

1  
Ketika saya menghadapi masalah saya lebih 

suka mengurung diri 
√  

2  

Ketika saya bingung akan masalah saya, saya 

akan bertanya kepada keluarga atau kerabat 

saya 

√  

3  

Ketika saya kepala saya pusing dan terasa berat 

di tengkuk, saya memilih mendiamkan nya 

sampai tidak terasa lagi 

√  

4  
Meyakinkan diri sendiri untuk tidak kuatir 

dengan masalah yang dihadapi 
√  

5  
Mencoba mencari alternative untuk melihat cara 

pemecahan masalah mana yang terbaik 
 √ 

6.  
Saya menyembunyikan masalah saya dan 

berusaha bersikap biasa di depan keluarga 
√  

7.  

Ketika saya merasa stress saya biasanya 

melakukan kegiatan yang menyenangkan 

seperti rekreasi 

 √ 

8.  
Tidak melakukan apapun, berharap semua 

masalah akan hilang dengan sendirinya 
 √ 

9.  
Keluarga saya tidak tahu tentang masalah atau 

keluhan saya 
√  

10.  
Berusaha mendapatkan informasi lebih banyak 

mengenai masalah yang dihadapi 
 √ 

 

 

 

  

Keterangan : Nilai = 
Jumlah nilai 

10 
X 100% 
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Lampiran 4 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

KARAKTERISTIK SUBJEK PENELITIAN 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Isilah data dibawah ini dengan benar. 

2. Isilah pada kolom yang telah tersedia dengan memberi tanda (√). 

 

A Nama Subjek Penelitian : Tn. D *inisial 

B TanggalPenelitian : 30 Maret 2019  

C Usia Subjek Penelitian : 64 Tahun  
 

dD     Jenis kelamin subjek penelitian    
  

Laki-laki 

    

Perempuan 

 

 √      

E.    Pendidikan subyek penelitian    
  

TidakSekolah 
  

SMP/SLTP 
 

Perguruan Tinggi      
    

      

 √ SD   SMA /SLTA  Lainya… 
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

KARAKTERISTIK SUBJEK PENELITIAN 

 

Petunjuk Pengisian : 

3. Isilah data dibawah ini dengan benar. 

4. Isilah pada kolom yang telah tersedia dengan memberi tanda (√). 

 

A Nama Subjek Penelitian : Tn. G *inisial 

B TanggalPenelitian : 30 Maret 2019  

C Usia Subjek Penelitian : 64 Tahun  
 

dD     Jenis kelamin subjek penelitian    
  

Laki-laki 

    

Perempuan 

 

 √      

E.    Pendidikan subyek penelitian    
  

TidakSekolah 
  

SMP/SLTP 
 

Perguruan Tinggi      
    

      

 √ SD   SMA /SLTA  Lainya… 
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Lampiran 5  

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada 

Yth : Saudara Calon Responden 

Di : 

     UPT Kesmas Sukawati I 

 

Dengan hormat, 

Saya mahasiswa D-III Keperawatan Politeknik Kesehatan Denpasar semester VI 

bermaksud akan melakukan penelitian tentang “Asuhan Keperawatan pada Lansia 

Hipertensi dengan Koping Individu Tidak Efektif di UPT Kesmas Sukawati I 

Gianyar Tahun 2019”, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan mata kuliah karya 

tulis ilmiah pada program studi D-III Keperawatan Jurusan Keperawatan di 

Politeknik Kesehatan Denpasar. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, saya mohon 

kesediaan bapak/ibu/saudara untuk menjadi responden yang merupakan sumber 

informasi bagi penelitian ini. 

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas partisipasinya saya ucapkan 

terima kasih. 

 

 

         Denpasar,  30 Maret 2019 

                         Peneliti 

 

 

 I Made Ambara Putra 

             NIM :  P07120016043 
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Lampiran 6  

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 

 

 

Judul Penelitian :  Gambaran Asuhan Keperawatan pada Lansia Hipertensi 

dengan Koping Individu Tidak Efektif di UPT Kesmas 

Sukawati I Gianyar Tahun 2019 

Peneliti :  I Made Ambara Putra 

NIM  :  P07120016043 

Pembimbing :  1. I Gst Kt Gede Ngurah, S.Kep, Ns. M.Kes. 

2. Agus Sri Lestari, S.Kep, Ns. M.Erg. 

 

 Saya telah diminta dalam memberikan persetujuan untuk berperan serta dalam 

penelitian “Gambaran Asuhan Keperawatan pada Lansia Hipertensi dengan 

Koping Individu Tidak Efektif di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar Tahun 

2019” yang dilakukan oleh I Made Ambara Putra. saya mengerti bahwa catatan atau 

data mengenai penelitian ini akan dirahasiakan. Kerahasiaan ini akan dijamin selegal 

mungkin, semua berkas yang dicantumkan identitas subjek penelitian akan digunakan 

dalam data. 

 Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya 

bersedia berperan serta dalam penelitian ini. 

 

 

        Gianyar,    30 Maret 2019 

         Responden 

 

 

        

              ( I Wayan Duriana )  
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LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 

 

 

Judul Penelitian :  Gambaran Asuhan Keperawatan pada Lansia Hipertensi 

dengan Koping Individu Tidak Efektif di UPT Kesmas 

Sukawati I Gianyar Tahun 2019 

Peneliti :  I Made Ambara Putra 

NIM  :  P07120016043 

Pembimbing :  1. I Gst Kt Gede Ngurah, S.Kep, Ns. M.Kes. 

2. Agus Sri Lestari, S.Kep, Ns. M.Erg. 

 

 Saya telah diminta dalam memberikan persetujuan untuk berperan serta dalam 

penelitian “Gambaran Asuhan Keperawatan pada Lansia Hipertensi dengan 

Koping Individu Tidak Efektif di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar Tahun 

2019” yang dilakukan oleh I Made Ambara Putra. saya mengerti bahwa catatan atau 

data mengenai penelitian ini akan dirahasiakan. Kerahasiaan ini akan dijamin selegal 

mungkin, semua berkas yang dicantumkan identitas subjek penelitian akan digunakan 

dalam data. 

 Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya 

bersedia berperan serta dalam penelitian ini. 

 

 

        Gianyar,   30 Maret 2019 

         Responden 

 

 

        

                         ( I Nengah Gabluh ) 
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Lampiran 7 

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

(INFORMED CONSENT) 

SEBAGAI PESERTA PENELITIAN 

 

Yang terhormat Bapak/ Ibu/Saudara/Adik, Kami meminta kesediannya untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Keikutsertaan dari penelitian ini bersifat 

sukarela/tidak memaksa. Mohon untuk dibaca penjelasan dibawah dengan seksama 

dan disilahkan bertanya bila ada yang belum dimengerti.  

Judul 

Gambaran Asuhan Keperawatan pada Lansia 

Hipertensi dengan Koping Individu Tidak Efektif Di 

UPT Kesmas Sukawati I Gianyar Tahun 2019 

Peneliti Utama I Made Ambara Putra 

Institusi Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar 

Lokasi Penelitian UPT Kesmas Sukawati I Gianyar 

Sumber Pendanaan Swadana 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan asuhan keperawatan pada 

lansia hipertensi dengan koping individu tidak efektif di UPT Kesmas Sukawati I 

Gianyar tahun 2019, Jumlah responden sebanyak 2 orang dengan syaratnya yaitu 

Lansia hipertensi yang berobat di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar, Lansia yang 

berumur 60 tahun keatas, Lansia  hipertensi yang mempunyai masalah koping kurang 

efektif, Lansia yang bersedia atau telah menandatangani persetujuan menjadi 

responden.  

Atas ketersediaan berpartisipasi dalam penelitian ini peneliti mengucapkan 

terima kasih banyak. Peneliti menjamin kerahasiaan semua data peserta penelitian ini 
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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/Saudara untuk menghentikan sebagai peserta penelitian tidak akan 

mempengaruhi mutu dan akses/kelanjutan pelayanan yang akan diberikan. 

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

untuk menandatangani formulir “Persetujuan Setelah Penjelasan” (Informed Consent) 

sebagai peserta penelitian setelah 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/Saudara untuk kelanjutan kepesertaan 

dalam penelitian, peneliti akan menyampaikan hal ini kepada Bapak/Ibu/Saudara. 

Bila ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peneliti, silahkan menghubungi 

peneliti dengan No. HP : 085337019997 

Tanda tangan Bapak/Ibu di bawah 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. 

 

 

      Tanggal: 15 / Mei /2019 

Peserta/Subjek Penelitian             Peneliti 

    

          

     ( I Wayan Duriana)  I Made Ambara Putra 
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PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

(INFORMED CONSENT) 

SEBAGAI PESERTA PENELITIAN 

 

Yang terhormat Bapak/ Ibu/Saudara/Adik, Kami meminta kesediannya untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Keikutsertaan dari penelitian ini bersifat 

sukarela/tidak memaksa. Mohon untuk dibaca penjelasan dibawah dengan seksama 

dan disilahkan bertanya bila ada yang belum dimengerti.  

Judul 

Gambaran Asuhan Keperawatan pada Lansia 

Hipertensi dengan Koping Individu Tidak Efektif Di 

UPT Kesmas Sukawati I Gianyar Tahun 2019 

Peneliti Utama I Made Ambara Putra 

Institusi Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar 

Lokasi Penelitian UPT Kesmas Sukawati I Gianyar 

Sumber Pendanaan Swadana 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan asuhan keperawatan pada 

lansia hipertensi dengan koping individu tidak efektif di UPT Kesmas Sukawati I 

Gianyar tahun 2019, Jumlah responden sebanyak 2 orang dengan syaratnya yaitu 

Lansia hipertensi yang berobat di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar, Lansia yang 

berumur 60 tahun keatas, Lansia  hipertensi yang mempunyai masalah koping kurang 

efektif, Lansia yang bersedia atau telah menandatangani persetujuan menjadi 

responden.  

Atas ketersediaan berpartisipasi dalam penelitian ini peneliti mengucapkan 

terima kasih banyak. Peneliti menjamin kerahasiaan semua data peserta penelitian ini 

dengan menyimpannya dengan baik dan hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian. 
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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/Saudara untuk menghentikan sebagai peserta penelitian tidak akan 

mempengaruhi mutu dan akses/kelanjutan pelayanan yang akan diberikan. 

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

untuk menandatangani formulir “Persetujuan Setelah Penjelasan” (Informed Consent) 

sebagai peserta penelitian setelah 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/Saudara untuk kelanjutan kepesertaan 

dalam penelitian, peneliti akan menyampaikan hal ini kepada Bapak/Ibu/Saudara. 

Bila ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peneliti, silahkan menghubungi 

peneliti dengan No. HP : 085337019997 

Tanda tangan Bapak/Ibu di bawah 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. 

 

 

     Tanggal: 15 / Mei /2019 

Peserta/Subjek Penelitian             Peneliti 

    

          

    ( I Nengah Gabluh)  zI Made Ambara Putra  
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Lampiran 8 

GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN  PADA LANSIA HIPERTENSI 

DENGAN KOPING INDIVIDU TIDAK EFEKTIF DI UPT KESMAS 

SUKAWATI I GIANYAR TAHUN 2019 

TANGGAL 15-17 MEI 2019 

 

 

A. Pengkajian  

1. Identitas klien 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

Nama  Tn. D Tn. G 

Jenis kelamin Laki-laki Laki-laki 

Usia  64 Tahun 64 Tahun 

Status  Menikah Menikah 

Agama  Hindu Hindu 

Suku bangsa Indonesia Indonesia 

Pendidikan  SD SD 

Bahasa yang digunakan Bahasa Indonesia dan Bali Bahasa Indonesia dan Bali 

Pekerjaan  Wiraswasta Petani 

Alamat  Br. Rangkan, Desa 

Ketewel, Kecamatan 

Sukawati 

Br. Rangkan, Desa 

Ketewel, Kecamatan 

Sukawati 

Diagnosa medis Hipertensi Hipertensi 

Nama penanggung jawab Tn. S Ny. W 

Jenis kelamin Laki-laki Perempuan 

Hubungan dengan klien Anak kandung Istri 

Alamat  Br. Rangkan, Desa 

Ketewel, Kecamatan 

Sukawati 

Br. Rangkan, Desa 

Ketewel, Kecamatan 

Sukawati 
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2. Riwayat keluarga 

Genogram Klien 1 Klien 2 

Keterangan : 

      = riwayat ht + meninggal 

      = riwayat ht 

      = pasien  

      = hubungan kerabat 

  

 

3. Riwayat pekerjaan 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

Pekerjaan saat ini Wiraswasta Petani 

Alamat pekerjaan Br. Rangkan, Desa 

Ketewel, Kecamatan 

Sukawati 

Br. Rangkan, Desa 

Ketewel, Kecamatan 

Sukawati 

Berapa jarak dari rumah 500 meter 600 meter 

Alat transportasi Sepeda motor Sepeda motor 

Pekerjaan sebelumnya Wiraswasta Tukang ukir 

Berapa jarak dari rumah 500 meter 550 meter 

Alat transportasi Sepeda motor Sepeda motor 

 

4. Riwayat lingkungan hidup 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

Tipe tempat tinggal Permanen  Permanen  

Kamar  Bersih, rapi Bersih, rapi 

Kondisi tempat tinggal Baik  Baik  

Jumlah orang yang tinggal 

dalam satu rumah 

8 orang 6 orang 
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5. Riwayat rekreasi 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

Hobby/minat Memancing  Melihat pemandangan 

Keanggotaan dalam 

organisasi 

Subak Subak  

Liburan  Mencari tempat 

memancing 

Pantai 

 

6. Sistem pendukung 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

Perawat/bidan/dokter Dokter   Dokter 

Rumah sakit   

Perawatan yang dilakukan 

keluarga 

Tidak ada Tidak ada 

Kondisi lingkungan rumah Bersih, terasa nyaman Bersih, agak pengap 

 

7. Status kesehatan 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

1 2 3 

Status umum selama 5 

tahun yang lalu 

Sehat, tidak tampak tanda-

tanda dan gejala penyakit 

serius 

Sehat, tidak tampak tanda-

tanda dan gejala penyakit 

serius 

Keluhan utama Klien mengatakan ketika 

merasa kepalanya pusing 

memilih untuk 

mendiamkannya hingga 

tidak terasa lagi serta 

terbiasa menyembunyikann 

Klien mengatakan ketika 

menghadapi masalah klien 

lebih senang mengurung 

diri dan 

menyembunyikannya dari 

keluarga serta ketika 
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1 2 3 

 masalahnya dari keluarga merasa pusing dan berat di 

tengkuk lebih sering 

mendiamkannya sampai 

tidak terasa lagi 

Riwayat kesehatan 

sekarang 

Klien mengatakan 

semenjak didiagonis 

menderita hipertensi klien 

tidak pernah menunjukkan 

keluhan di depan 

keluarganya. 

Klien mengatakan terakhir 

melakukan kontrol satu 

bulan yang lalu.   

Klien mengatakan 

semenjak menderita 

hipertensi, 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.. 

Klien mengatakan terakhir 

melakukan kontrol satu 

bulan yang lalu 

Riwayat kesehatan 

terdahulu 

Klien mengatakan tidak 

mengetahui riwayat 

imunisasinya, klien 

mengatakan tidak memiliki 

riwayat alergi terhadap 

makanan, binatang atau 

obat tertentu. Klien 

mengatakan tidak ada 

riwayat kecelakaan. Klien 

Klien mengatakan tidak 

mengetahuai riwayat 

imunisasinya, klien 

mengatakan tidak memiliki 

riwayat alergi makanan, 

obat dan binatang. Klien 

mengatakan tidak pernah 

dirawat di RS. 
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1 2 3 

 mengatakan pernah 

mempunyai riwayat 

tekanan darah sistole 

mencapai 200 mmHg 

 

Riwayat kesehatan 

keluarga 

Klien mengatakan kedua 

orang tuanya memiliki 

riwayat tensi tinggi. 

Klien mengatakan tidak 

mempunyai riwayat 

keluarga dengan penyakit 

keterununan seperti DM, 

Hipertensi dan Asma. 

Status imunisasi Pasien mengatakan tidak 

ingat sudah atau belum 

mendapatkan imunisasi.  

Pasien mengatakan tidak 

ingat sudah atau belum 

mendapatkan imunisasi.  

Alergi  Klien mengatakan tidak 

memiliki riwayat alergi 

Klien mengatakan tidak 

memiliki riwayat alergi 

Penyakit yang diderita Hipertensi Hipertensi 

 

8. Aktivitas sehari-hari 

Indeks Katz 

No Aktivitas Klien 1 Klien 2 

1 2 3 4 

1 Mandi 

Mandiri  : 

Bantuan hanya  satu bagian yaitu mandi (seperti 

punggung dan ekstremitas yang tidak mampu) atau mandi 

mandiri  sepenuhnya  

Tergantung : 

Bantuan mandi yaitu lebih dari satu bagian tubuh, bantuan  

M M 
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1 2 3 4 

 masuk serta keluar dari bak mandi, dan tidak mandi 

sendiri 

  

2 Berpakaian  

Mandiri  : 

Mengambil baju di dalam lemari, memakai pakaian, 

melepaskan pakaian, mengancingi dan mengikat pakaian. 

Tergantung  :   

Tidak dapat memakai baju sendiri dan hanya sebagian 

M M 

3 Ke Kamar Kecil 

Mandiri  : 

Masuk dan keluar dari kamar kecil setelah itu 

membersihkan genetalia sendiri 

Tergantung : 

Menerima bantuan untuk dapat masuk ke dalam kamar 

kecil serta menggunakan pispot 

M M 

4 Berpindah 

Mandiri : 

Berpindah ke dan ari tempat tidur untuk duduk, bangkit 

dari kursi sendiri 

Tergantung : 

Bantuan dalam naik serta turun dari tempat tidur dan 

kursi, tidak melakukan satu atau lebih perpindahan 

M M 

5 Kontinen 

Mandiri : 

BAK dan BAB seluruhnya dikontrol secara mandiri 

Tergantung : 

Inkontinensia parsial atau total penggunaan kateter, 

enema, pembalut (pampers0 dan pispot 

M M 
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6 Makan 

Mandiri : 

Mengambil makanan dari piring serta memakannya 

sendiritanpa bantuan 

Tergantung : 

Bantuan di dalam hal pengambilan makanan dari piring 

dan memakannya sendiri, tidak makan sama sekali serta 

makan parenteral (NGT)                                        

M M 

Keterangan : M = Mandiri 

    T  = Tergantung 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

BB 60 kg 64 kg 

TL/TB 162 cm 168 cm 

Vital sign S: 36,1oC 

N: 84x/menit 

R: 20x/menit 

TD: 160/90 mmHg 

S: 36,1oC 

N: 84x/menit 

R: 20x/menit 

TD: 160/90 mmHg 

9. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

1 2 3 

Oksigen  Klien mengatakan tidak 

mengalami kesulitan saat 

bernafas, tidak ada batuk, 

dan tidak merasa sesak. 

Tidak ada suara nafas 

abnormal/tambahan. RR : 

20x/menit. 

Klien mengatakan tidak 

mengalami kesulitan saat 

bernafas, tidak ada batuk, 

dan tidak merasa sesak. 

Tidak ada suara nafas 

abnormal/tambahan. RR : 

20x/menit.  
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Cairan dan  elektrolit Klien mengtakan biasa 

makan dengan frekuensi 

tiga kali dalam sehari, 

mampu menghabiskan satu 

porsi makanan berupa nasi 

putih dengan lauk 

bervariasi seperti sayuran 

dan daging ayam, tempe 

atau tahu tidak ada 

kesulitan menelan dan 

tidak ada mual muntah, 

klien minum sebanyak lima 

sampai enam gelas dalam 

sehari dengan volume satu 

gelas ± 250cc, volume 

minum dalam sehari ± 

1500 cc jenis minuman 

berupa air putih dan kopi.  

Klien mengtakan biasa 

makan dengan frekuensi tiga 

kali dalam sehari, mampu 

menghabiskan satu porsi 

makanan berupa nasi putih 

dengan lauk bervariasi 

seperti sayuran dan bergedel 

jagung, tempe atau tahu ikan 

laut tidak ada kesulitan 

menelan dan tidak ada mual 

muntah, klien minum 

sebanyak tujuh sampai 

dengan delapan gelas dalam 

sehari dengan volume satu 

gelas ± 250cc, volume 

minum dalam sehari ± 

2000cc. jenis minuman 

berupa air putih dan teh.  

Nutrisi  Klien mengatakan biasa 

makan dengan frekuensi 

tiga kali dalam sehari, 

mampu menghabiskan satu 

porsi makanan berupa nasi 

putih dengan lauk 

bervariasi seperti sayuran 

dan daging ayam, tempe 

atau tahu tidak ada 

kesulitan menelan dan 

Klien mengatakan biasa 

makan dengan frekuensi tiga 

kali dalam sehari, mampu 

menghabiskan satu porsi 

makanan berupa nasi putih 

dengan lauk bervariasi 

seperti sayuran dan bergedel 

jagung, tempe atau tahu ikan 

laut tidak ada kesulitan 

menelan dan tidak ada mual 
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 tidak ada mual muntah Muntah 

Eliminasi  Klien mengatakan BAB 

satu kali dalam sehari, 

tidak ada masalah dalam 

proses BAB, konsistensi 

feses lembek warna kuning 

kecoklatan dan bau khas 

feses. Klien BAK ± lima 

sampai dengan enam kali 

dalam  

sehari, tidak ada masalah 

dalam proses BAK  

Klien mengatakan BAB satu 

kali dalam sehari, tidak ada 

masalah dalam proses BAB, 

konsistensi feses lembek 

warna kuning kecoklatan 

dan bau khas feses. Klien 

BAK ± empat sampai 

dengan lima kali dalam 

sehari, tidak ada masalah 

dalam proses BAK  

Aktivitas  Klien mengatakan bisa 

melakukan aktivitas sehari-

hari, tidak ada masalah 

dalam pola aktivitas dan 

latihan klien. ADL (activity 

dialy living) seperti makan 

atau minum, toileting, 

berpakian, mobilisasi di 

tempat tidur, berpindah dan 

ambulasi bisa dilakukan 

secara mandiri oleh klien. 

Klien mengatakan bisa 

melakukan aktivitas sehari-

hari, tidak ada masalah 

dalam pola aktivitas dan 

latihannya. Klien biasa 

melakukan aktivitasnya 

secara mandiri. Dan ADL 

(activity dialy living) seperti 

makan atau minum, 

toileting, berpakian, 

mobilisasi di tempat tidur, 

berpindah dan ambulasi bisa 

dilakukan secara mandiri 

oleh klien. 

Istirahat dan tidur Klien mengatakan tidur 

nyenyak lamanya tidur ±  

Klien mengatakan tidur 

nyenyak lamanya tidur ±  



97 
 

1 2 3 

 enam sampai dengan 

delapan jam sehari, klien 

terbangun jika ingin BAK 

atau BAB, klien 

mengatakan puas pada saat 

tidur, saat bangun tidur 

klien mengatakan segar. 

enam sampai dengan 

delapan jam sehari, klien 

terbangun jika ingin BAK 

atau BAB, klien mengatakan 

puas pada saat tidur, saat 

bangun tidur ingin BAK atau 

BAB, klien mengatakan 

puas pada saat tidur, saat 

bangun tidur klien 

mengatakan segar. 

Personal hygiene Klien mandi dua kali 

sehari, klien menggosok 

gigi dua kali sehari, dan 

mampu melakukan 

perawatan diri secara 

mandiri.  

Klien mandi satu kali sehari, 

klien menggosok gigi dua 

kali sehari, dan mampu 

melakukan perawatan diri 

secara mandiri.  

Seksual Klien mengatakan tidak 

ada masalah dengan pola 

seksualnya, hubungan klien 

dengan istri dan anaknya 

harmonis. 

Klien mengatakan tidak ada 

masalah dengan pola 

seksualnya, hubungan klien 

dengan istri dan anaknya 

harmonis. 

Rekreasi Klien mengatakan senang 

mencari tempat memancing  

Klien mengatakan jarang 

berekreasi, dan pada waktu 

tertentu biasanya hanya 

mengabiskan waktu untuk 

pergi ke pantai bersama 

keluarga 
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Psikologis  Klien mengatakan ketika 

merasa kepalanya pusing 

memilih untuk 

mendiamkannya hingga 

tidak terasa lagi serta 

terbiasa menyembunyikann 

masalahnya dari keluarga 

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 

Perilaku  Klien mengatakan kurang 

paham tentang cara dan 

dampak penyakit yang 

diderita, sehingga 

cenderung tidak melakukan 

tindakan yang tepat 

terhadap instruksi yang 

diberikan.  

Klien mengatakan kurang 

memahami tentang penyakit 

hipertensi dan  

bagaimana cara mengontrol 

tekanan darah sehingga 

hanya mendiamkan gejala 

yang dirasakan  

Kognitif Klien mengatakan kurang 

paham tentang cara dan 

dampak penyakit yang 

diderita, sehingga 

cenderung tidak melakukan 

tindakan yang tepat 

terhadap instruksi yang 

diberikan.  

Klien mengatakan kurang 

memahami tentang penyakit 

hipertensi dan  

bagaimana cara mengontrol 

tekanan darah sehingga 

hanya mendiamkan gejala 

yang dirasakan 
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10. Tinjauan sistem 

Keterangan Klien 1 Klien 2 

1 2 3 

Keadaan umum Baik  Baik  

Tingkat kesadaran Komposmentis  Komposmentis  

Pemeriksaan fisik   

1) Kepala bentuk kepala simetris, 

warna rambut putih, kulit 

kepala bersih, tidak ada 

massa, tidak ada nyeri  

tekan 

bentuk kepala simetris, 

warna rambut hitam, kulit 

kepala bersih, tidak ada 

massa, tidak ada nyeri  

tekan 

2) Mata-telinga-hidung Pemeriksaan mata : bentuk 

mata simetris, konjungtiva 

berwarna merah muda, 

kelopak mata tidak 

terdapat edema. 

Pemeriksaan telinga : 

bentuk simetris, tidak ada 

lesi, tampak bersih dan 

tidak ada benjolan dan 

nyeri tekan. Pemeriksaan 

hidung : tidak ada secret, 

tidak ada nyeri tekan 

Pemeriksaan mata : bentuk 

mata simetris, konjungtiva 

berwarna merah muda, 

kelopak mata tidak 

terdapat edema dan tidak 

teraba massa. Pemeriksaan 

telinga : bentuk simetris, 

tidak ada lesi, tampak 

bersih dan tidak ada 

benjolan dan nyeri tekan. 

Pemeriksaan hidung : 

tidak ada secret, tidak ada 

nyeri tekan 

3) Leher tidak ada nyeri  tekan, 

tidak ada pembesarana 

kelenjar jugularis dan 

typoid pada leher 

 

tidak ada nyeri  tekan, 

tidak ada pembesaran 

kelenjar jugularis dan 

typoid pada leher. 
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4) Dada dan punggung bentuk simetris, 

pergerakan dada simetris, 

tidak ada nyeri tekan, 

suara nafas vesikuler dan 

tidak terdapat suara nafas 

tambahan 

bentuk simetris, 

pergerakan dada simetris, 

tidak ada nyeri tekan, 

suara nafas vesikuler dan 

tidak terdapat suara nafas 

tambahan 

5) Abdomen dan 

pinggang 

bentuk simetris, terdengar 

bising usus 11 kali/menit, 

terdengar suara timpani 

dan  tidak ada nyeri tekan 

bentuk simetris, terdengar 

bising usus 11 kali/menit, 

terdengar suara timpani 

dan  tidak ada nyeri tekan. 

6) Ekstremitas atas dan 

bawah 

Pergerakan normal, tidak 

ada fraktur tidak ada 

edema dan tidak ada lesi, 

tidak ada nyeri tekan ,tidak 

ada edema, dengan 

kekuatan otot:  

     

Pergerakan normal, tidak 

ada fraktur tidak ada 

edema dan tidak ada lesi, 

tidak ada nyeri tekan ,tidak 

ada edema, dengan 

kekuatan otot:  

         

7) Sistem immune Stomatitis (-), 

benjolan/tumor (-), tanda-

tanda infeksi (-) 

Stomatitis (-), 

benjolan/tumor (-), tanda-

tanda infeksi (-) 

8) Genitalia  Tidak terkaji Tidak terkaji 

9) Reproduksi Klien mengatakan tidak 

ada masalah dengan pola 

seksualnya, hubungan 

klien dengan istri dan  

Klien mengatakan tidak 

ada masalah dengan pola 

seksualnya, hubungan 

klien dengan istri dan  
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 anaknya harmonis anaknya harmonis 

10) Persarafan Pasien tidak ada gangguan 

pada fungsi persarafan, 

respon baik 

Pasien tidak ada gangguan 

pada fungsi persarafan, 

respon baik 

11) Pengecapan Pasien mengatakan tidak 

memiliki masalah dalam 

pengecapannya. Pasien 

mampu merasakan rasa 

makanan secara normal. 

Pasien mengatakan tidak 

memiliki masalah dalam 

pengecapannya. Pasien 

mampu merasakan rasa 

makanan secara normal. 

11. Hasil pengkajian kognitif dan mental 

a. Short Portable Mental Status Questionaire (SPMSQ) 

No Item Pertanyaan Klien 1 Klien 2 

1 Jam berapa sekarang? B B 

2 Tahun berapa sekarang? B B 

3 Kapan Bapak/ Ibu lahir? B B 

4 Berapa umur Bapak/ Ibu sekarang? B B 

5 Dimana alamat Bapak/ Ibu sekarang? B B 

6 Berapa jumlah anggota keluarga yang 

tinggal bersama Bapak/ Ibu? 

B B 

7 Siapa nama anggota  keluarga yang tinggal 

bersama Bapak/ Ibu? 

B B 

8 Tahun berapa Hari Kemerdekaan 

Indonesia? 

B S 

9 Siapa nama Presiden Republik Indonesia 

sekarang? 

B B 

10 Coba hitung terbalik angka 20 ke1 ? B B 

 JUMLAH 0 1 
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Keterangan : B = Benar 

    S = Salah 

Skore salah  : 

0-2  : fungsi intelektual utuh 

3-4  : kerusakan intelektual ringan 

5-7  : kerusakan intelektual sedang 

8-10  : kerusakan intelektual berat 

b. Mini-Mental State Exam (MMSE) 

No Item Penilaian Klien 1 Klien 2 

1 2 3 4 

1 ORIENTASI   

 1. Tahun berapa sekarang? B B 

 2. Bulan apa sekarang? B B 

 3. Tanggal berapa sekarang? B B 

 4. Hari apa sekarang? B B 

 5. Musim apa sekarang? B B 

 6. Di negara mana anda tinggal? B B 

 7. Di Provinsi mana anda tinggal? B B 

 8. Di kabupaten mana anda tinggal? B B 

 9. Di kecamatan mana anda tinggal? B B 

 10. Di desa mana anda tinggal? B B 

2 REGISTER   

 Minta pasien menyebutkan tiga obyek   

 11. Meja Meja 

 12. Kursi Pisau 

 13. Pintu Kursi 

3 PERHATIAN DAN KALKULASI   

 Minta klien mengeja 5 kata dari belakang,    
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1 2 3 4 

 misal “TIDAK”   

 14. K B B 

 15. A B B 

 16.D B B 

 17. I B B 

 18. T B B 

4 MENGINGAT   

 Minta klien untuk mengulang 3 obyek di atas   

 19. Meja Meja 

 20 Kursi Pisau 

 21 Pintu Kursi 

5 BAHASA   

 a. Penamaan   

 Tunjukkan 2 benda minta klien menyebutkan   

 22. Jam tangan B B 

 23. Pensil B B 

 b. Pengulangan   

 Minta klien mengulangi tiga kalimat berikut   

 24. “Jika tak ada, atau tetapi, dan” B B 

 c. Perintah tiga langkah   

 25. Ambil buku! B B 

 26. Lipat tiga! B B 

 27. taruh di meja! B B 

 d. Turuti hal berikut   

 28. Tutup telinga B B 

 29. Tulis satu kalimat B B 

 30. Salin gambar B B 

 JUMLAH 30 30 
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Keterangan : B = Benar (nilai 1) 

      S = Salah (nilai 0) 

Nilai ≤ 21 : Kerusakan kognitif 

c. Invientaris Depresi GDS short form 

No Pertanyaan Klien 1 Klien 2 

1 2 3 4 

1 Apakah anda sebenarnya puas dengan 

kehidupan anda? 

Ya Ya 

2 Apakah anda telah meninggalkan banyak 

kegiatan dan minat/ kesenangan diri anda? 

Tidak Tidak 

3 Apakah anda merasa jika kehidupan anda 

kosong? 

Tidak Tidak 

4 Apakah anda sering merasa bosan? Tidak Tidak 

5 Apakah anda mempunyai semangat yang 

baik setiap saat? 

Tidak Ya 

6 Apakah anda merasa takut sesuatu yang 

buruk akan terjadi terhadap diri anda? 

Ya Ya 

7 Apakah anda merasa bahagia untuk sebagian 

besar hidup anda? 

Ya Ya 

8 Apakah anda merasa sering tidak berdaya? Tidak Tidak 

9 Apakah anda lebih sering di rumah daripada 

pergi ke luar dan mengerjakan hal yang 

baru? 

Tidak Tidak 

10 Apakah anda merasa mempunyai banyak 

masalah dengan daya ingat anda 

dibandingkan kebanyakan orang? 

Tidak Tidak 

11 Apakah kehidupan sekarang anda pikir 

menyenangkan? 

 

Ya Tidak 
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1 2 3 4 

12 Apakah anda merasa tidak berharga seperti 

perasaan anda saat ini? 

Tidak Tidak 

13 Apakah anda merasa penuh semangat? Tidak Tidak 

14 Apakah anda merasa bahwa tidak ada 

harapan dalam keadaan ini? 

Ya Ya 

15 Apakah anda pikir bahwa keadaan orang 

lain, lebih baik daripada anda? 

Tidak Tidak 

 Nilai  12 12 

Keterangan : Y = Ya 

    T = Tidak 

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

Skor 0-5 : depresi 

Skor 6-9 : kemungkinan depresi 

Skor 10 atau lebih : tidak depresi 

12. Data penunjang 

Keterangan  Klien 1 Klien 2 

Obat-obatan - - 
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B. Analisa Data 

Data Etiologi Masalah 

Klien 1 

DS: klien mengatakan ketika merasa 

kepalanya pusing memilih untuk 

mendiamkannya hingga tidak terasa lagi 

serta terbiasa menyembunyikann 

masalahnya dari keluarga 

DO: klien tampak tidak terbiasa 

menceritakan keluhan atau masalahnya 

terhadap keluarga. Tekanan darah 160/90 

mmHg. 

Hipertensi Koping individu tidak 

efektif 

klien 2 

DS: 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 

DO: klien tampak tidak terbiasa 

menceritakan keluhan atau masalahnya 

terhadap keluarga. Tekanan darah 160/90 

mmHg. 

Hipertensi Koping individu tidak 

efektif 
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C. Diagnosa Keperawatan 

Klien 1 Klien 2 

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 klien tampak tidak terbiasa 

menceritakan keluhan atau masalahnya 

terhadap keluarga. Tekanan darah 160/90 

mmHg. 

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 klien tampak 

tidak terbiasa menceritakan keluhan atau 

masalahnya terhadap keluarga. Tekanan 

darah 160/90 mmHg. 
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D. Intervensi Keperawatan 

Klien Diagnosa Keperawatan SLKI SIKI 

1 2 3 4 

Klien 

I 

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 klien tampak 

tidak terbiasa menceritakan keluhan atau 

masalahnya terhadap keluarga. Tekanan 

darah 160/90 mmHg. 

Setelah diberikan assuhan 

keperawatan selama 3x 

kunjungan diharapkan koping 

individu tidak efektif dapat 

teratasi. Dengan criteria hasil : 

1. Minat melakukan 

perawatan/pengobatan 

meningkat 

2. Kemampuan memenuhi 

peran meningkat 

3. Kemampuan membina 

hubungan meningkat 

Manajemen lingkungan pasien 

1. Identifikasi faktor keamanan dan 

kenyamanan lingkungan 

Konseling 

1. Rangkum status kesehatan 

2. Identifikasi perkembangan klien terhadap 

pencapaian hasil 

Peningkatan peran 

1. Identifikasi adanya peran yang tidak 

terpenuhi 

Peningkatan sistem dukungan pada pasien 

1. Identifikasi pemahaman mengenai proses 

penyakit 

2. Anjurkan keterlibtan keluarga dalam masalah 

yang dihadapi 
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1 2 3 4 

Klien 

II 

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 

klien tampak tidak terbiasa menceritakan 

keluhan atau masalahnya terhadap 

keluarga. Tekanan darah 160/90 mmHg. 

Setelah diberikan assuhan 

keperawatan selama 3x 

kunjungan diharapkan koping 

individu tidak efektif dapat 

teratasi. Dengan criteria hasil : 

1. Minat melakukan 

perawatan/pengobatan 

meningkat 

2. Kemampuan memenuhi 

peran meningkat 

3. Kemampuan membina 

hubungan meningkat 

Manajemen lingkungan pasien 

1. Identifikasi faktor keamanan dan 

kenyamanan lingkungan 

Konseling 

1. Rangkum status kesehatan 

2. Identifikasi perkembangan klien terhadap 

pencapaian hasil 

Peningkatan peran 

1. Identifikasi adanya peran yang tidak 

terpenuhi 

Peningkatan sistem dukungan pada pasien 

1. Identifikasi pemahaman mengenai proses 

penyakit 

2. Anjurkan keterlibtan keluarga dalam masalah 

yang dihadapi 
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E. Implementasi keperawatan 

 Klien 1 Klien 2 

Hari/Tgl Jam Implementasi Respon Jam Implementasi Respon 

1 2 3 4 5 6 7 

Rabu, 15 

Mei 2019 

14.00 Mengajarkan 

pemahaman yang 

benar mengenai 

prosses penyakit serta 

tindakan yang benar 

untuk mengatasi 

masalah 

Klien mengatakan kurang 

mengetahui akibat yang 

dapat ditimbulkan oleh 

penyakit yang diderita. 

Klien mengatakan tidak 

pernah mengatakan 

masalahnya terhadap 

keluarga 

18.15 Mengajarkan 

pemahaman yang 

benar mengenai 

prosses penyakit serta 

tindakan yang benar 

untuk mengatasi 

masalah 

Klien mengatakan tidak 

mengetahui komplikasi yang 

dapat ditimbulkan oleh 

penyakit yang dideritanya. 

Klien mengatakan terbiasa 

mendiamkan gejala yang 

dirasa sampai hilang 

 14.30 Merangkum status 

kesehatan klien 

Klien mengatakan kadang 

merasa pusing saat 

beraktivitas, tekanan darah 

: 160/90 mmHg 

18.50 Merangkum status 

kesehatan klien 

Klien mengatakan sering 

merasa pegal di leher 

belakang dan merasa pusing 

saat beraktivitas di siang hari, 

tekanan darah: 160/90 
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 14.45 Menganjurkan 

mengenai faktor 

keamanan dan 

kenyamanan di 

lingkungan klien 

terkait masalah yang 

dirasakan 

Klien mengatakan lebih 

sering menghabiskan 

waktu seharian berada di 

warung ukir miliknya, 

klien mengatakan nyaman 

berada di tempat ukir 

19.10 Menganjurkan 

mengenai faktor 

keamanan dan 

kenyamanan di 

lingkungan klien 

terkait masalah yang 

dirasakan 

Klien mengatakan sering 

berada di sawah dan 

mengerjakan kegiatan 

persawahan dan kadang 

pulang untuk makan 

Kamis, 16 

Mei 2019 

14.15 Merangkum status 

kesehatan klien serta 

mengajak klien untuk 

terbiasa menceritakan 

gejala yang dirasakan 

Klien tampak lesu dan 

mengatakan tadi pagi 

sempat merasa pusing dan 

kelelahan akibat kemarin 

begadang. Tekanan darah : 

160/80 mmHg 

klien mengatakan akan 

mencoba menceritakan 

gejala tensi tinggi yang 

dirasakan kepada keluarga 

 

18.10 Merangkum status 

kesehatan klien serta 

mengajak klien untuk 

terbiasa menceritakan 

gejala yang dirasakan 

Klien mengatakan tidak 

merasakan tanda dan gejala 

tekanan darahnya meningkat. 

Tekanan darah : 

160/100mmHg Klien 

mengatakan tidak akan 

mendiamkan gejala tekanan 

darah meningkat yang 

dirasakan saat beraktivitas 
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 14.30 Mengidentifikasi 

adanya peran dalam 

keluarga yang tidak 

terpenuhi 

Klien mengatakan telah 

menjadi ayah yang baik, 

dan mendidik anak- 

anaknya hingga saat ini 

18.30 Identifikasi adanya 

peran dalam keluarga 

yang tidak terpenuhi 

Klien mengatakan berhasil 

membina keluarga hingga 

anak-anak dapat bekerja 

sendiri dan berkeluarga 

 14.45 Menganjurkan 

keterlibatan keluarga 

dalam masalah yang 

dihadapi 

Klien mengatakan jarang 

memberitahu keluhannya 

terhadap keluarga, 

keluarga mengatakan 

bersedia melibatkan diri 

dengan masalah yang 

dihadapi klien 

18.40 Menganjurkan 

keterlibatan keluarga 

dalam masalah yang 

dihadapi 

Klien mengatakan saat 

merasa pusing di sawah tidak 

pernah memberitahukan 

kepada keluarga, keluarga 

mengatakan bersedia ikut 

serta dalam mencari solusi 

masalah klien 

Jumat, 17 

Mei 2019 

15.00 Merangkum status 

kesehatan klien 

Klien mengatakan pusing 

sudah berkurang dan pegal 

ditengkuk belakang jarang 

terjadi, skala nyeri: 3 (0-

10) Tekanan darah: 140/90 

mmHg 

18.10 Merangkum status 

kesehatan klien 

Klien mengatakan kadang 

sakit kepala terjadi saat 

tengah berada di lahan 

pertanian saat siang hari, 

skala nyeri: 4(0-10), Tekanan 

darah:130/80 mmHg 
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15.25 Mengevaluasi klien 

mengenai proses 

penyakit dan 

mekanisme koping 

yang sesuai dengan 

masalah yang 

dihadapi 

Klien 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 

18.25 Mengevaluasi klien 

mengenai proses 

penyakit dan 

mekanisme koping 

yang sesuai dengan 

masalah yang 

dihadapi 

Klien 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 
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F. Evaluasi Keperawatan 

Klien 
Hari/Tgl 

Jam 
Evaluasi TTD 

Klien 1 

Tn. D 

Jumat, 17 

Mei 2019 

Pukul 

15.55 wita 

S : Klien 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 

O : Klien tampak mengerti setelah diberikan edukasi, , skala nyeri: 3 (0-10), tekanan darah: 140/90 

mmHg 

A : Tujuan tercapai, masalah teratasi. 

P : Pertahankan kondisi klien. 

 

Klien 2 

Tn. G 

Jumat, 17 

Mei 2019 

Pukul 

18.50 wita 

S : Klien 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 

O : Klien tampak mengerti setelah diberikan edukasi, skala nyeri: 4(0-10) 

Tekanan darah: 130/80 mmHg 
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  A : Tujuan tercapai, masalah teratasi. 

P : Pertahankan kondisi klien. 

 

 
 

  

 



 
 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 
 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


