
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.   Konsep Dasar Kesiapan Peningkatan Nutrisi Pada Hipertensi                                                                                                                                                      

1. Kesiapan Peningkatan Nutrisi 

  Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap 

untuk memberikan respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap suatu situasi, 

penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau kecenderungan untuk 

memberi respon (Slameto, 2010). 

     Kesiapan peningkatan nutrisi adalah kondisi seseorang yang telah siap 

untuk mengatur pola nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik 

dan dapat ditingkatkan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).  

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurut (Slameto, 2010) : 

1) Kondisi fisik, mental dan emosional 

2) Kebutuhan-kebutuhan, motif, dan tujuan 

3) Ketrampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. 

b. Tanda dan gejala 

       Berikut adalah tanda dan gejala yang biasa muncul dalam kesiapan 

peningkatan nutrisi menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) :  

1) Mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan nutrisi 

2) Makan teratur dan adekuat 

3) Mengekspresikan pengetahuan tentang pilihan makanan dan cairan dan sehat. 

4) Mengikuti standar asupan nutrisi yang tepat. 

5) Penyiapan dan penyimpanan makanan dan minuman yang aman.
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6) Sikap terhadap makanan dan minuman sesuai dengan tujuan kesehatan. 

2. Pengertian Nutrisi 

Nutrisi berbeda dengan makanan, makanan adalah segala sesuatu yang 

yang kita makan sementara nutrisi adalah apa yang terkandung di dalamnya, 

Nutrisi adalah proses dimana tubuh manusia menggunakan makanan untuk 

membentuk energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan dan untuk 

berlangsungnya fungsi normal setiap organ dan jaringan tubuhnya (Ann M 

Coulston, Cheryl L Rock, 2001). 

Tubuh memerlukan nutrisi untuk kelangsungan hidup, nutrisi yang 

diperlukan tubuh adalah nutrient esensial bagi kelangsungan metabolism sel 

tubuh,nutrient tersebut antara lain adalah karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, 

proses pencernaan dan penyerapan nutrisi esensial tersebut dipengaruhi oleh 

kemampuan kerja organ sistem pencernaan (Astuti, 2010). 

3. Jenis-Jenis Nutrisi Esensial  

a.  Karbohidrat 

Karbohidrat dikelompokkan menjadi karbohidrat sederhana dan kompleks. 

Karbohidrat sederhana tersusun atas gula sederhana, dan karbohidrat kompleks 

tersusun lebih dari dua unit gula sederhana di dalam satu molekul. Karbohidrat 

berfungsi sebagai sumber energy utama tubuh, karbohidrat juga memberikan rasa 

manis pada makanan. Karbohidrat juga berperan dalam menghemat penggunaan 

protein, mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna, membantu 

dalam pengeluaran feses dengan mengatur peristaltic usus dan memberi bentuk 

pada feses. 
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b.  Protein  

Protein terdiri dari berbagai kombinansi asam amino yang diikat oleh 

ikatan peptide, keduanya satuan protein yang dapat diserap. Unsur utama protein 

adalah nitrogen sebanyak 16% berat protein, yang tidak terdapat pada ikatan 

karbohidrat dan lemak. Protein juga dapat mengandung unsur fosfor, besi, iodium, 

dan kobalt. Protein memiliki fungsi membangun dan memelihara sel-sel dan 

jarngan tubuh, membentuk ikatan esensial tubuh,mengatur keseimbangan air, 

memelihara netralitas yang bertindak sebagai buffer, pembentukkan antibody, 

mengangkut zat-zat gizi, dan sebagai sumber energy. 

c. Lemak  

Lemak sendiri berfungsi sebagai sumber energi, sumber asam lemak 

esensial, alat pengangkut vitamin yang larut dalam lemak, menghemat 

penggunaan protein, dapat memberikan rasa kenyang dan kelezatan, sebagai 

pelumas, penjaga suhu tubuh, dan melindungi organ tubuh. Sumber utama lemak 

adalah minyak tumbuh-tumbuhan seperti minyak kelapa, kelapa sawit, kacang 

tanah, kacang kedelai, mentega, dan lemak hewani seperti lemak  daging ayam. 

d. Vitamin 

Vitamin merupakan zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalah 

jumlah yang begitu kecil dan tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Vitamin ikut 

berperan dalam beberapa tahap reaksi metabolisme energi, pertumbuhan, 

pemeliharaan tubuh, umumnya sebagai koenzim atau bagian dari enzim. Vitamin 

dikelompokkan menjadi 2 yaitu vitamin larut lemak yang terdiri dari vitamin A, 

D, E, dan K, serta vitamin larut air yakni vitamin B, dan C. sumber vitamin antara 
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lain, buah-buahan segar, sayuran hijau, biji-bijian, susu, daging ayam, daging 

sapi, yoghurt, dan lain sebagainya (Astuti, 2010). 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  

Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pemenuhan 

kebutuhan nutrisi menurut Yulrina Ardhiyanti dan Risa Pitriani (2014) :  

a. Pengetahuan 

       Rendahnya pengetahuan tentang manfaat makanan bergizi dapat 

mempengaruhi pola konsumsi makan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh 

kurangnya informasi, sehingga mampu terjadi kesalahan dalam pemenuhan 

kebutuhan gizi. 

b. Prasangka  

        Prasangka buruk terhadap beberapa jenis bahan makanan yang bernilai 

gizi tinggi dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Misalnya di beberapa 

daerah tempe merupakan sumber protein nabati yang murah meriah dan baik, 

namun tidak dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari karena dianggap 

mengonsumsi tempe akan merendahkan derajat seseorang. 

c. Kebiasaan  

       Adanya kebiasaan yang merugikan atau pantangan terhadap makanan 

tertentu juga bias mempengaruhi status gizi. Misalnya di beberapa daerah terdapat 

larangan makan pisang dan buah pepaya untuk gadis remaja. Padahal buah-

buahan tersebut merupakan sumber vitamin yang baik. 

d. Kesukaan  

       Kesukaan yang berlebihan terhadap suatu jenis makanan dapat 

mengakibatkan kurangnya variasi makanan, sehingga tubuh tidak memperoleh 
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zat-zat gizi yang dibutuhkan secara seimbang. Kesukaan dapat mengakibatkan 

banyak terjadi kasus malnutrisi pada remaja karena asupan gizinya tidak sesuai 

dengan yang diperlukan tubuh. 

e. Ekonomi 

       Status ekonomi dapat memengaruhi perubahan status gizi. Penyediaan 

makanan bergizi membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga perubahan 

status gizi dipengaruhi oleh status ekonomi. Dengan kata lain, orang dengan status 

ekonomi kurangbiasanya kesulitan dalam penyediaan makanan bergizi. 

Sebaliknya, orang dengan  status ekonomi cukup lebih mudah untuk menyediakan 

makanan yang bergizi. 

5. Kebutuhan Nutrisi Seimbang Untuk Penderita Hipertensi 

a. Hubungan nutrisi dengan hipertensi 

       Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah mengalami 

peningkatan melebihi batas normal, batas tekanan darah normal bervariasi sesuai 

dengan usia. Penyebab tekanan darah meningkat adalah peningkatan kecepatan 

denyut jantung, peningkatan resisteni dari pembuluh darah tepi dan peningkatan 

volume darah (Kurniawan, 2002). 

       Faktor gizi yang sangat berhubungan dengan terjadinya hipertensi melalui 

beberapa mekanisme. Aterosklerosis merupakan penyebab utama terjadinya 

hipertensi yang berhubungan dengan diet seseorang, walaupun faktor usia juga 

berperan, karena semakin bertambah usia pembuluh darah cenderung menjadi 

kaku dan elastisitasnya berkurang. 

      Menurut Maria C. Linder , Ph.D dari California State University, 

Fullerton, CA dalam Kurniawan (2002), masih menjadi menjadi perdebatan 



14 

 

tentang pengaruh faktor diet dan cara hidup terhadap terjadinya aterosklerosis, 

namun dari beberapa kecenderungan menyatakan bahwa : 1) terjadinya plak 

aterosklerosis merupakan suatu respon dari cedera pada dinding arteri terhadap 

kerusakan yang dibentuk oleh lapisan epitel ; 2) serat makanan, seperti 

magnesium dan beberapa mikronutrien seperti kromium, tembaga mungkin 

penting dalam pencegahan jangka panjang atau memperlambat aterosklerosis. 

Selain itu konsumsi tinggi kolesterol dan lemak yang memicu terjadinya 

aterosklerosis. 

b.  Nutrisi untuk penderita hipertensi 

       Penyusunan komposisi makanan pada penderita hipertensi diharapkan 

dapat menurunkan tekanan darah.  Rata-rata penurunan konsumsi natrium ± 1,8 

gram/hari dapat menurunkan tekanan darah sistol sebesar 4 mmHg dan diastole 

sebanyak 2 mmHg. Pada penderita hipertensi konsumsi garam dapur harus kurang 

dari ¼ - ½ sendok teh/hari. Anjuran diet rendah garam  I (200-400 mg Natrium) 

untuk hipertensi yang tidak terlalu berat, diet rendah garam II (600-800 mg 

Natrium) dan untuk hipertensi berat berlaku diet garam III (1000-1200 mg 

Natrium) menurut Wahyuningsih dalam (Fauziyah, Aprilia Nur Mahmudy, 2017). 

       Untuk kebutuhan kolesterol dan lemak, penderita hipertensi disarankan 

untuk mengkonsumsi tidak lebih dari 182 mg kolesterol per hari dan 77 gram 

lemak dalam sehari. Makanan yang dianjurkan adalah tempe, tahu, kacang-

kacangan selama proses memasaknya tidak menggunakan terlalu banyak minyak 

(Gunawan, 2007) . 

       Penderita hipertensi juga disarankan untuk mengkonsumsi bahan makanan 

dengan kandungan serat yang tinggi seperti buah papaya, jamur,kacang panjang, 
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kecipir muda, daun katuk, kangkung, tauge, buncis dan kacang-kacangan, adapun 

kebutuhan serat yang harus dipenuhi dalam sehari adalah sebanyak 30 gram 

(Setiawan Dalimartha, Basuri T Purnama, Nora Sutarina, Mahendra, 2008). 

       Kebutuhan protein yang disarankan untuk penderita hipertensi adalah 

sebanyak 48 gram/ hari, bahan makanan seperti tempe, tahu, kacang-kacangan dan 

daging ayam tanpa kulit merupakan sumber protein yang sangat baik (Setiawan 

Dalimartha, Basuri T Purnama, Nora Sutarina, Mahendra, 2008). 

        Adapun beberapa bahan makanan dan minuman  yang harus dihindari 

penderita hipertensi antara lain adalah kue kering yang dimasak dengan soda, 

otak, ginjal, lidah, daging asap, ikan asin,ikan kaleng, kornet, udang kering, telur 

asin, telur pindang, abon, keju , kacang tanah, margarin, kopi, soda, minuman 

beralkohol dan sebagainya (Gunawan, 2007). 

6. Diet DASH Untuk Penderita Hipertensi 

a. Pengertian diet DASH 

Salah satu metode diet untuk hipertensi yang dikenal efektif dan paling 

banyak digunakan untuk penatalaksanaan hipertensi adalah diet DASH.  Metode 

diet DASH, (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diciptakan oleh National 

Heart, Lung, and Blood Institute. Diet ini didesain untuk meningkatkan kesehatan 

orang yang menderita tekanan darah tinggi (Chatham, 2013). 

b. Manfaat diet DASH 

Berikut adalah beberapa manfaat dari diet DASH menurut Chatham ( 

2013) : 

1) Menurunkan tekanan darah tinggi. 

2) Dapat membantu menurunkan berat badan. 
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3) Menekan kadar kolesterol berlebihan. 

4) Menjaga keseimbangan gula darah. 

c. Aturan frekuensi dan porsi makanan dalam diet DASH 

Berikut ini adalah aturan frekuensi dan porsi makanan dalam diet DASH 

yang hanya mencakup 2000 kalori per hari menurut Chatham (2013) 

1) Karbohidrat dari biji-bijian  

        Yang termasuk didalamnya adalah roti gandum, beras, sereal, dan pasta. 1 

kali konsumsi misalnya 1 lembar roti gandum, 100 gr sereal, atau 70 gr nasi/pasta. 

Mengonsumsi beras merah ketimbang beras putih lebih disarankan karena 

mengandung indeks glikemik rendah (proses pencernaanya lama sehingga tidak 

membuat cepat lapar). Dan lebih baik mengonsumsi pasta atau sereal berlabel 

mengandung 100% gandum utuh. Sebenarnya bijian-bijian ini mengandung lemak 

jenuh yang rendah jadi tidak disarankan untuk menambahkan apapun seperti 

mentega, keju atau krim. 

2) Sayur-sayuran  

        Tomat, wortel, brokoli, dan sayuran lainnya mengandung serat, vitamin, 

potassium, dan magnesium. Untuk 1 kali konsumsi takaran yang dianjurkan 

adalah 1 mangkuk sup untuk sayuran mentah dan ½ mangkuk untuk sayuran yang 

telah diolah. Jika mengonsumsi sayuran beku, disarankan untuk memeriksa 

terlebih dulu kandungan yang tertera pada label, pilihlah yang mengandung 

sodium rendah atau tanpa garam. 

3) Buah-buahan  

        Buahan-buahan mengandung banyak mineral yang diperlukan tubuh. 

Untuk diet hipertensi  sayuran dan buah-buahan memang makanan yang tepat. 
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Beberapa buah-buahan yang baik untuk penderita hipertensi adalah melon, 

semangka, mentimun, buah kiwi, pisang, dan lain-lain. Perlu diketahui beberapa 

buah bersifat asam kontradiktif terhadap beberapa obat. Karena itu, penting untuk 

selalu konsultasikan pada dokter jenis buah yang akan dikonsumsi jika sedang 

dalam pengobatan. 

4) Produk berbahan susu 

        Susu, yoghurt, keju, dan produk susu lainnya adalah sumber vitamin D dan 

kalsium. Dianjurkan untuk memilih produk olahan susu yang rendah lemak. 

Untuk olahan susu yang rendah lemak, 1 kali konsumsi jumlah yang dianjurkan 

adalah 1 cangkir. Yoghurt beku yang rendah lemak juga sangat baik untuk 

dikonsumsi terutama jika ditambah dengan  buah-buahan. 

5) Daging tanpa lemak  

        Sumber protein yang diperbolehkan adalah bebas lemak seperti daging 

ayam tanpa kulit,dada ayam, kalkun tanpa kulit, dan ikan . Daging ayam atau 

sejenisnya bisa dimasak tanpa kulit sedangkan daging harus dibuang lemaknya 

terlebih dahulu. Per 1 kali konsumsi disarankan untuk menyantap sumber protein 

ini sejumlah 1 ons saja. 

6) Kacang-kacangan  

        Sumber kacang-kacangan seperti kacang almond, lentil, kacang merah, 

dan kacang-kacangan lainnya penuh dengan protein dan mineral seperti 

magnesium dan potasium. Dalam hal ini, tahu dan tempe bisa menjadi pilihan 

yang sangat baik. Jenis makanan ini dibatasi konsumsinya per minggu sebab 

kacang-kacangan mengandung kalori tinggi dan lemak, meskipun lemak yang 
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dikandung adalah lemak baik. 1½ ons kacang-kacangan per sekali konsumsi 

adalah porsi yang dianjurkan. 

7) Lemak dan minyak 

        Lemak masih tetap diperlukan tubuh untuk menyerap vitamin esensial 

untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Namun jika mengonsumsi lemak 

berlebihan, terutama lemak jenuh, juga tidak baik karena akan meningkatkan 

resiko darah tinggi, obesitas, dan diabetes mellitus.Per 1 kali konsumsi jumlah 

yang diperbolehkan adalah 1 sendok teh magarin atau 1 sendok makan mayones 

rendah lemak atau 2 sendok makan salad dressing. 

8) Gula dan garam  

        Dalam menjalani diet DASH,penderita hipertensi tetap diijinkan untuk 

mengonsumsi makanan atau minuman manis. Namun perlu dibatasi agar tidak 

menjadi berlebihan Per satu kali konsumsi 1 sendok makan gula pasir sudah 

sangat cukup untuk jelly atau jus jeruk nipis. Sedangkan untuk  konsumsi garam 

dibatasi sebanyak 3.5 gram per hari. 

B. Proses Keperawatan Pada Pasien Hipertensi 

       Proses keperawatan adalah sekumpulan tindakan yang dipilih secara 

matang dalam usaha memperbaiki status kesehatan klien serta menambah 

kemampuan mereka dalam mengatasi masalah kesehatannya (Ali, 2009). 

1. Pengkajian  

       Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan, disini semua 

data dikumpulkan secara sistematis guna menentukan status kesehatan klien saat 

ini, pengkajian harus dilakukan secara komprehensif terkait dengan aspek 

biologis, psikologis, social, maupun spiritual klien (Asmadi, 2008). 
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      Adapun beberapa aspek yang dapat dikaji berkaitan dengan hipertensi 

menurut (Wijayaningsih, 2013) adalah sebagai berikut :  

a. Aktivitas atau Istirahat 

       Kelemahan, letih, nafas pendek, frekuensi jantung tinggi, takipne, 

perubahan irama jantung, 

b. Sirkulasi. 

       Riwayat hipertensi, aterosklerosis, penyakit serebrovaskular, kenaikan 

tekanan darah, takikardia, distritmia, kulit pucat, cianosis, diaforesis. 

c. Integritas ego 

        Perubahan kepribadian, ansietas, depresi, atau marak kronik, gelisah, 

tangisan yang meledak, gerak tangan empati, otot muka tegang, pernafasan 

maligna, peningkatan pola bicara. 

d. Eliminasi 

       Gangguan ginjal saat ini atau masa lalu seperti infeksi, obstruksi atau 

riwayat penyakit ginjal. 

e. Makanan/cairan 

        Makanan yang disukai tinggi garam, tinggi lemak, tinggi kolesterol, mual 

dan muntah, perubahan berat badan obesitas, adanya edema. 

f. Neurosensori 

       Pusing, sakit kepala, gangguan penglihatan, perubahan keterjagaan, 

orientasi pola atau isi bicara efek proses pikir, atau memori (ingatan), Respon 

motorik (penurunan kekuatan genggaman tangan), perubahan retina optic. 
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g. Nyeri atau kenyamanan 

       Angina, nyeri hilang atau timbul pada tungkai klaudikasi, sakit kepala, 

nyeri abdomen 

h. Pernapasan 

        Dispnea, takipnea, ortopnea, dispnea noctural paroksisimal, riwayat 

merokok batuk dengan atau tanpa sputum, distress respirasi atau penggunaan otot 

aksesori pernafasan, bunyi nafas tambahan, sianosis. 

i. Pemeriksaan fisik 

       Menurut Muttaqin (2010) pemeriksaan fisik dengan pendekatan per sistem 

dimulai dari kepala ke ujung kaki dapat lebih mudah dilakukan pada kondisi 

klinik. Pada pemeriksaan fisik diperlukan empat modalitas dasar yang digunakan 

meliputi : 

1) Inspeksi  

       Inspeksi adalah proses observasi. Perawat menginspeksi bagian tubuh 

untuk mendeteksi karakteristik normal atau tanda fisik yang dignifikan. Perawat 

yang berpengalaman bejakar melakukan beberapa observasi hamper secara 

bersamaan, sambil menjadi sangat perseptif terhadap tanda dini adanya 

abnormalitas. Dalam melakukan inspeksi adalah selalu memberi perhatian pada 

pasien. Perhatikan semua gerakan dan lihat dengan cermat bagian tubuh atau area 

yang sedang diinspeksi. 

2) Palpasi  

         Palpasi menggunakan kedua tangan untuk menyentuh bagian tubuh untuk 

membuat suatu pengukuran sensitive terhadap tanda khusus fisik. Keterampilan 

ini sering kali digunakan bersamaan dengan inspeksi. Selama palpasie, pasien 
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diusahakan dalam keadaan santai sehingga tidak terjadi ketegangan otot yang 

dapat memengaruhi optimalitas dari hasil pemeriksaan.  

3) Perkusi  

 Perkusi merupakan teknik pemeriksaan fisik dengan melibatkan 

pengetukan tubuh dengan ujung-ujung jari guna mengevaluasi ukuran, batasan 

dan konsistensi organ-organ tubuh yang bertujuan untuk menemukan adanya 

cairan di dalam rongga tubuh. Melalui perkusi, lokasi, ukuran, dam densitas 

struktur dapat ditentukan. Perkusi membantu memastkan abnormalitas yang 

didapat dari pemeriksaan sinar-X atau pengkajian melalui palpasi dan auskultasi.  

4) Auskultasi  

        Auskultasi adalah teknik pemeriksaan fisik dengan mendengarkan bunyi 

yang dihasilkan tubuh. Beberapa bunyi dapat didengar dengan telinga tanpa alat 

bantu, meskipun sebagian besar bunyi dapat didengar dengan stetoskop. 

Dengarkan adanya bunyi dan karakteristik. 

2. Diagnosa Keperawatan 

       Diagnosa keperawatan merupakan keputusan tentang respon klien tentang 

masalah kesehatan actual atau potensial, sebagai dasar seleksi intervensi 

keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan sesuai dengan 

kewenangan perawatan (Harnilawati, 2013) 

       Adapun beberapa diagnosa keperawatan yang bisa muncul menurut (Amin 

Huda Nur Arif, 2016) : 

a. Nyeri akut. 

b. Intoleransi. 

c. Ketidakefektifan koping. 
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d. Defisiensi pengetahuan. 

e. Ansietas. 

f. Kesiapan Peningkatan Nutrisi (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) 

3. Intervensi Keperawatan 

       Intervensi keperawatan adalah perencanaan tindakan yang ditentukan  

dengan maksud agar kebutuhan klien terpenuhi secara optimal yang mencakup 

aspek peningkatan, pemeliharaan, dan pemulihan kesehatan dengan 

mengikutsertakan klien (Nursalam, 2008). 

       Perencanaan keperawatan yang berhubungan dengan diagnosa 

keperawatan adalah sebagai berikut. 

Tabel 1 

Intervensi Untuk Masalah Keperawatan Nyeri Akut Pada Hipertensi 

1 2 3 4 

No Diagnose 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria Hasil 

(NOC) 

Intervensi Keperawatan 

(NIC) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeri akut 

berhubungan 

dengan 

peningkatan 

tekanan 

vaskuler 

serebral dan 

iskemia. 

 

 

 

 

1) Pasien melaporkan 

nyeri berkurang dengan 

menggunakan 

management nyeri 

2) Pasien mampu 

mengenali nyeri dari 

segi intensitas, skala, 

frekuensi dan tanda 

nyeri  

3) Pasien menyatakan rasa 

nyaman setelah nyeri 

1) Kaji karakteristik nyeri, 

catatan laporan verbal, 

petunjuk non verbal 

2) Amati dan catat gambar 

lengkap terhadap nyeri 

dari pasien termasuk 

lokasi dan intensitas 

lamanya, kualitas ( 

dangkal atau menyebar) 

da nada tidaknya 

penyebaran sensasi nyeri 

3) Gunakan teknik 
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      

berkurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

komunikasi terapeutik 

untuk mengetahui. 

4) pengalaman nyeri pasien 

di masa lampau 

5) Kaji budaya atau 

kebiasaan yang 

mempengaruhi respon 

nyeri. 

6) Modifikasi lingkungan 

yang dapat berpengaruh 

terhadap nyeri seperti 

suhu, cahaya,dan 

kebisingan 

7) Kurangi faktor presipitasi 

nyeri 

8) Bantu pasien mengurangi 

nyeri dengan teknik 

farmakologis dan non 

farmakologis. 

9) Libatkan keluarga dalam 

perawatan guna 

memotivasi pasien untuk 

mengatasi nyeri  

10) Evaluasi ketidakefektifan 

kontrol nyeri  

11) Anjurkan pasien untuk 

meningkatkan istirahat 

12) Kolaborasi dengan tenaga 

medis lainnya dalam 

pemberian obat sesuai 

indikasi 
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1 2 3 4 

13) Kaji penerimaan pasien 

terhadap 

4)         management nyeri 

Analgesic administration : 

5) Tentukan lokasi, 

karakteristik, kualitas, dan 

derajat. 

6) nyeri sebelum pemberian 

obat 

7) Cek dosis yang diberikan 

dokter tentang jenis, dosis, 

dan frekuensi obat 

8) Kaji ada atau tidaknya 

riwayat alergi 

9) Tentukan jenis analgesik 

sesuai tipe dan beratnya 

nyeri 

10) Periksa tanda-tanda vital 

sebelum dan sesudah. 

11) pemberian obat 

12) Evaluasi efektifitas 

analgesik terhadap kondisi 

pasien.               
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Tabel 2 

Intervensi Untuk Masalah Keperawatan Intoleransi Aktifitas Pada Hipertensi 

No Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil   (NOC) 

Intervensi Keperawatan 

(NIC) 

1 2 3 4 

1 Intoleransi 

aktifitas 

berhubungan 

dengan kelemahan, 

ketidakseimbangan 

suplai dan 

kebutuhan oksigen 

Tujuan  

1) Toleransi terhadap 

akitifitas 

2) Kebugaran fisik 

3) Energi psikomotorik 

Kriteria hasil : 

1) Pasien mampu 

melakukan aktifitas 

tanpa adanya 

hambatan. 

2) Pasien melaporkan 

hambatan dalam 

beraktifitas berkurang.  

 

 

1) Pertimbangkan 

kemampuan pasien 

dalam berpartisipasi 

melalui aktivitas 

spesifik. 

2) Bantu pasien melakukan 

kegiatan sehari-hari/ 

ADL 

3) Dorong pasien agar aktif 

bergerak. 

4) Ciptakan lingkungan 

yang aman dan nyaman 

5) Beri terapi oksigen 

6) Beri terapi latihan : 

pergerakan sendi/ 

control otot 
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Tabel 3 

Intervensi Untuk Masalah Keperawatan Ketidakefektifan Koping Pada Hipertensi 

No Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil (NOC) 

Intervensi Keperawatan 

(NIC) 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

Ketidakefektifan 

Koping 

 

 

            

Tujuan  

1) Koping, defensive 

2) Penerimaan : status 

kesehatan. 

3) Koping keluarga 

Kriteria hasil : 

1) Pasien mampu 

mengidentifikasi pola 

koping yang efektif 

2) Pasien mampu 

mengungkapkan 

secara verbal koping 

yang efektif 

3) Pasien mengatakan 

menerima keadaanya 

4) Pasien mampu 

mengidentifikasi 

strategi koping 

selanjutnya 

         

1) Bantu pasien dalam 

mengurangi kecemasan 

2)     Bangun hubungan 

yang kompleks dengan 

pasien. 

3) Beri bimbingan 

antisipatif 

4) Berikan tekhnik 

menenangkan. 

5) Beri dukungan 

pemeliharaan kehidupan. 

6) Beri terapi kelompok. 

7) Berikan dukungan 

emosional pada 

pasien/keluarga. 

8) Manajemen lingkungan  

: pencegahan kekerasan 
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Tabel 4 

Intervensi Untuk Masalah Defisiensi Pengetahuan Pada Hipertensi 

No Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria Hasil 

(NOC) 

Intervensi Keperawatan 

(NIC) 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

Defisiensi 

Pengetahuan 

 

           

Tujuan  

1) Pengetahuan: 

manajemen 

Hipertensi 

Kriteria hasil : 

1) Pasien mampu 

menjelaskan secara 

singkat tentang 

Hipertensi 

2) Pasien mengetahu 

kisaran normal untuk 

tekanan darah sistol 

dan diastole. 

3) Pasien mengetahui 

tentang komplikasi 

potensial hipertensi 

2) Pasien mengetahui 

bagaimana 

penatalaksanaan 

hipertensi 

1) Kaji seberapa jauh 

pengetahuan pasien 

tentang  

2) penyakitnya. 

3) Berikan penkes tentang 

hipertensi 

4) Beri kesempatan pasien 

bertanya 

5) Evaluasi kembali 

pengetahuan pasien. 

6) Beri pujian jika pasien 

berhasil menjawab 

pertanyaan dengan 

benar.       
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Tabel 5 

Intervensi Untuk Masalah Keperawatan Ansietas Pada Hipertensi 

No Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil (NOC) 

Intervensi Keperawatan 

(NIC) 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

Ansietas 

 

 

 

 

 

            

Tujuan  

1) Tingkat Kecemasan 

2) Kontrol kecemasan diri 

3) Konsentrasi 

Kriteria Hasil 

1) Pasien mampu 

mengenali pencetus 

kecemasan 

4) Pasien mampu 

mengidentifikasi 

tingkat kecemasan 

5) Pasien mampu 

menindaklanjuti 

kecemasan secara 

mandiri. 

1) Berikan bimbingan 

antisipatif 

2) Ajarkan tekhnik 

menenangkan diri pada 

pasien. 

3) Ajarkan terapi relaksasi 

4) Beri dukungan 

emosional. 

5) Ajarkan pasien cara 

mengontrol kecemasan. 

6) Beri bantuan control 

marah 
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Tabel 6 

Intervensi Untuk Kesiapan Peningkatan Nutrisi Pada Hipertensi 

No 

 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil (NOC) 

Intervensi Keperawatan 

(NIC) 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesiapan 

Peningkatan 

Nutrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan  

1) Pengetahuan: Diet sehat 

2) Pengetahuan: 

Manajemen nutrisi 

3) Kesiapan nutrisi yang 

lebih baik 

4) Perilaku patuh : diet 

yang sehat  

Kriteria hasil  

1) Pasien mampu 

memahami tentang 

diet sehat untuk 

hipertensi 

2) Pasien mampu 

menerapkan anjuran 

tenaga kesehatan. 

3) Kebutuhan nutrisi 

pasien dapat 

terpenuhi. 

    

1)  tentukan status gizi 

pasien dan kemampuan 

pasien untuk memenuhi 

kebutuhan gizi. 

2) Identifikaksi adanya 

intoleransi terhadap 

makanan. 

3) Tentukan jumlah kalori 

dan jenis nutrisi ayng 

dibutuhkan untuk 

memenuhi syarat gizi 

4) Beri penkes tentang 

asupan gizi seimbang 

5) Beri pilihan makanan 

dan tawarkan bimbingan 

terhadap pilihannya. 

6) Pastikan makanan 

disajikan dengan 

menarik 

7) Ciptakan limgkungan 

yang optimal. 

8) Bantu pasien saat 

mengkonsumsi 

makanannya. 
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4. Implementasi Keperawatan 

       Implementasi adalah tahap dimana perawat mengaplikasikan rencana 

asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu 

pasien mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Asmadi, 2008) . 

Proses implementasi disini dilaksanakan sesuai dengan intervensi keperawatan 

yang sudah disusun. 

5. Evaluasi Keperawatan 

       Merupakan langkah terakhir dalam proses keperawatan yang bertujuan 

untuk menentukan apakah seluruh proses keperawatan sebelumnya sudah berjalan 

dengan baik dan apakah tindakan yang diberikan berhasil atau tidak (Ali, 2009). 

       Evaluasi disusun dengan menggunakan (SOAP) yang operasional dengan 

pengertian (S) adalah ungkapan perasaan dan keluhan yang dirasakan secara 

subjektif oleh pasien setelah diberikan implementasi keperawatan, (O) adalah 

keadaan objektif yang diidentifikasi oleh perawat menggunakan pengamatan atau 

pengamatan yang objektif setelah implementasi keperawatan, (A) merupakan 

analisis perawat setelah mengetahui respon subjektif dan objektif klien yang 

dibandingkan dengan kriteria dan standar yang telah ditentukan mengacu pada 

tujuan pada rencana keperawatan, dan (P) adalah perencanaan selanjutnya setelah 

perawat selesai melakukan analisis (Suprajitno, 2003). 

 

 


