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BAB V 

HASIL STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Studi Kasus  

Hasil merupakan aktivitas atau proses yang mneyebabkan perubahan input 

secara fungsional, sdangkan studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian 

yang meneliti suatu kasus tertentu yang terdiri dari satu unit tunggal. Jadi hasil 

studi kasus merupakan sesuatu yang diperoleh setelah melakukan proses 

melaluisuatu kasus yang terdiri dari satu unit tunggal.  

Penelitian dilakukan pada tanggal 23 April 2018 sampai dengan 26 April 

2018 di Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar yang merupakan salah satu wilayah 

kerja UPT Kesmas Sukawati I Gianyar. Sejak didirikannya pada tahun 1975, UPT 

Kesmas Sukawati I selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar 

selalu memuaskan. Untuk mencapai upaya pembangunan  kesehatan melalui UPT 

Kesmas, maka UPT Kesmas Sukawati I bertanggung jawab menyelenggarakan 

penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama dimana keduanya merupakan 

pelayanan kesehatan tingkat pertama, salah satu program yang dijalankan salah 

satunya adalah program PTM. Hipertensi merupakan salah satu jenis penyakit 

PTM. Program yang telah dijalankan adalah terjun langsung ke masyarakat untuk 

memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi,melakukan pemeriksaan 

tekanan darah, dan menyediakan layanan akupresur di UPT Kesmas.  

Peneliti menetapkan dua orang pasien yang telah terdiagnosa dengan 

hipertensi untuk menjadi partisipan di dalam penelitian ini.  Teknik pengumpulan 

data yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara, observasi, dan 
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dokumentasi (WOD) kepada kedua klien dengan pendekatan Manajemen Asuhan 

Keperawatan. Berikut adalah hasil yang telah didapatkan :  

1. Pengkajian 

Tabel 1 

Pengkajian Pada Pasien  Ny. WB dan Ny.MM                                                             

Dengan Diagnosa Medis Hipertensi Dengan Kesiapan Peningkatan Nutrisi                                  

di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati I                                                                        

Tanggal 23-26 April 2018 

   

Identitas pasien Pasien 1 Pasien 2 

1 2 3 

Nama pasien  

Jenis kelamin   

Tempat & tanggal lahir 

  

Pendidikan terakhir  

Agama  

Status perkawinan 

Tinggi badan/berat badan  

Penampilan 

Ala 

Diagnose Medis 

 

Penangung jawab  

Nama  

Hub dengan pasien 

Alamat 

 

Ny.WB 

Perempuan 

Banjar Keden 

31 Desember 1944 

SD 

Hindu 

Kawin  

160cm/45kg 

Bersih dan rapi 

 

Hipertensi 

 

 

Tn. A 

Anak kandung 

Banjar keden 

Ny.MM 

Perempuan 

Banjar Kubur 

31 Desember 1940 

SD 

Hindu 

Kawin 

155cm/40kg 

Bersih dan rapi 

 

Hipertensi 

 

 

Tn. M 

Anak kandung 

Banjar Kubur 
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                            Hasil Pengkajian Tanda dan Gejala 

Pasien 1 Pasien 2 

Pasien menyatakan keinginan untuk 

meningkatkan nutrisi karena 

merasa berat badannya kurang. 

Pasien menyatakan keinginan untuk 

meningkatkan nutrisi karena merasa 

badannya terlalu kurus. 

Pasien makan dengan teratur 

sebanyak 3 kali dalam sehari dan 

adekuat 

Pasien makan dengan teratur sebanyak 3 

kali dalam sehari dan adekuat 

Pasien mampu menyebutkan 

beberapa bahan makanan dan 

minuman sehat 

Pasien mampu menyebutkan beberapa 

bahan makanan dan minuman sehat 

Pasien mengatakan tidak tahu diet 

hipertensi 

Pasien mengatakan tidak tahu diet 

hipertensi 

Pasien menyimpan makanan dan 

minuman di tempat yang aman dan 

bersih serta penyajian makanan 

tampak bersih 

Pasien menyimpan makanan dan 

minuman di tempat yang aman dan bersih 

serta penyajian makanan tampak bersih 

Pasien bersikap sesuai dengan 

tujuan kesehatan pada pilhan bahan 

makanan dan minumannya 

Pasien bersikap sesuai dengan tujuan 

kesehatan pada pilhan bahan makanan 

dan minumannya 
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2. Diagnosa Keperawatan 

Tabel 2 

Diagnosa KeperawatanYang Muncul Pada Pasien  Ny. WB dan Ny.MM 

Dengan Diagnosa Medis Hipertensi Dengan Kesiapan Peningkatan Nutrisi                                  

di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati I                                                                        

Tanggal 23-26 April 2018 

1 2 

Hasil 

Pasien 1 Pasien 2 

Kesiapan peningkatan nutrisi yang 

ditandai dengan Pasien 

mengekspresikan keinginan untuk 

meningkatkan nutrisi, pasien tampak 

makan dengan teratur dan adekuat, 

pasien mengekspresikan pengetahuan 

tentang pilihan makanan dan cairan 

yang sehat, pasien mengikuti standar 

asupan nutrisi yang tepat untuk 

hipertensi, pasien tampak menyiapkan 

dan menyimpan makanan /minuman 

dengan baik, sikap pasien terhadap 

makanan dan minuman sudah sesuai 

dengan tujuan kesehatan. 

Kesiapan peningkatan nutrisi yang 

ditandai dengan Pasien 

mengekspresikan keinginan untuk 

meningkatkan nutrisi, pasien tampak 

makan dengan teratur dan adekuat, 

pasien mengekspresikan pengetahuan 

tentang pilihan makanan dan cairan 

yang sehat, pasien mengikuti standar 

asupan nutrisi yang tepat untuk 

hipertensi, pasien tampak menyiapkan 

dan menyimpan makanan /minuman 

dengan baik, sikap pasien terhadap 

makanan dan minuman sudah sesuai 

dengan tujuan kesehatan. 
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3. Intervensi 

        Tabel 3 

Intervensi Keperawatan Pada Pasien  Ny. WB dan Ny.MM Dengan 

Diagnosa Medis Hipertensi Dengan Kesiapan Peningkatan Nutrisi                                  

di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati I                                                                        

Tanggal 23-26 April 2018 

1 2 3 

Intervensi Keperawatan Hasil 

Pasien 1 Pasien 2 

Menurut (Gloria M 

Bulechek, Howard K 

Butcher, Joanne M 

Dochterman, 2016) 

berikut intervensi 

keperawatan untuk 

kesiapan peningkatan 

nutrisi. 

NOC  

Tujuan  

a. Pengetahuan: Diet 

sehat 

b. Pengetahuan: 

Manajemen nutrisi 

c. Kesiapan nutrisi yang 

lebih baik 

d. Perilaku patuh : diet 

yang sehat  

Kriteria hasil  

a. Pasien mampu 

memahami tentang 

diet sehat untuk 

hipertensi 

b. Pasien mampu 

menerapkan anjuran 

tenaga kesehatan. 

c. Kebutuhan nutrisi 

pasien dapat 

terpenuhi. 

d. Tekanan darah bisa 

stabil  

NOC  

Tujuan  

a. Pengetahuan: Diet 

sehat 

b. Pengetahuan: 

Manajemen nutrisi 

c. Kesiapan nutrisi yang 

lebih baik 

d. Perilaku patuh : diet 

yang sehat  

Kriteria hasil  

a. Pasien mampu 

memahami tentang 

diet sehat untuk 

hipertensi 

b. Pasien mampu 

menerapkan anjuran 

tenaga kesehatan. 

c. Kebutuhan nutrisi 

pasien dapat 

terpenuhi. 

d. Tekanan darah bisa 

stabil 
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1 2 3 

NIC 

a. Kaji tanda-tanda vital 

b. Tentukan status gizi 

pasien dan 

kemampuan pasien 

untuk memenuhi 

kebutuhan gizi. 

c. Identifikaksi adanya 

intoleransi terhadap 

makanan. 

d. Tentukan jumlah 

kalori dan jenis 

nutrisi yang 

dibutuhkan untuk 

memenuhi syarat gizi 

e. Beri penkes tentang 

asupan gizi seimbang 

f. Beri pilihan makanan 

dan tawarkan 

bimbingan terhadap 

pilihannya. 

g. Pastikan makanan 

disajikan dengan 

menarik 

h. Ciptakan lingkungan 

yang optimal. 

i. Bantu pasien saat 

mengkonsumsi 

makanannya. 

NIC 

a. Kaji tanda-tanda vital  

b. Tentukan status gizi 

pasien dan 

kemampuan pasien 

untuk memenuhi 

kebutuhan gizi. 

c. Identifikaksi adanya 

intoleransi terhadap 

makanan. 

d. Tentukan jumlah 

kalori dan jenis 

nutrisi yang 

dibutuhkan untuk 

memenuhi syarat 

gizi.  

e. Beri penkes tentang 

asupan gizi seimbang 

f. Beri pilihan makanan 

dan tawarkan 

bimbingan terhadap 

pilihannya. 

g. Pastikan makanan 

disajikan dengan 

menarik 

h. Ciptakan lingkungan 

yang optimal. 

i. Bantu pasien saat 

mengkonsumsi 

makanannya. 
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4. Implementasi 

Tabel 4 

Implementasi Keperawatan Pada Pasien  Ny. WB dan Ny.MM Dengan 

Diagnosa Medis Hipertensi Dengan Kesiapan Peningkatan Nutrisi                                  

di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati I                                                                        

Tanggal 23-26 April 2018 

1 2 

Hasil Implementasi 

Pasien 1 Pasien 2 

 Senin 23 April 2018 

a. Mengkaji tanda-tanda vital 

TD :160/100 mmHg 

RR : 18x/menit 

Suhu : 36,5ºC 

Nadi : 80x/menit 

b. Menentukan status gizi pasien 

dan kemampuan pasien untuk 

memenuhi  kebutuhan gizinya. 

IMT : 17,6 

c. Mengidentifikaksi adanya 

intoleransi terhadap makanan. 

Pasien mengatakan tidak 

memiliki laergi terhadap 

makanan. 

d. Menentukan jumlah kalori dan 

jenis nutrisi yang dibutuhkan 

untuk memenuhi syarat gizi 

 

e. Memberi penkes tentang asupan 

gizi seimbang.                     

Pasien mengatakan mengerti 

dengan penjelasan yang telah 

Senin 23 April 2018 

a. Mengkaji tanda-tanda vital  

TD : 160/90 mmHg 

RR : 20x/menit 

Suhu : 36º 

Nadi : 80x/menit 

b. Menentukan status gizi pasien dan 

kemampuan pasien untuk memenuhi  

kebutuhan gizinya. 

IMT : 16,6 

c. Mengidentifikaksi adanya intoleransi 

terhadap makanan. 

Pasien mengatakan tidak memiliki 

alergi terhadap makanan. 

 

d. Menentukan jumlah kalori dan jenis 

nutrisi yang dibutuhkan untuk 

memenuhi syarat gizi 

 

e. Memberi penkes tentang asupan gizi 

seimbang.                                      

Pasien mengatakan mengerti dengan 

penjelasan yang telah diberikan. 

 



8 

 

1 2 

diberikan 

f. Memberi pilihan makanan dan 

menawarkan bimbingan 

terhadap pilihannya.                                            

Pasien mengatakan senang 

mengonsumsi buah-buahan yang 

berair seperti semangka. 

 

g. Memastikan makanan disajikan 

dengan menarik.                                                                    

 

 

f. Memberi pilihan makanan dan 

menawarkan bimbingan terhadap 

pilihannya.                                                            

Pasien mengatakan senang dengan 

sayur-sayuran seperti sup dan buah 

melon. 

 

g. Memastikan makanan disajikan 

dengan menarik 

 

 

 Selasa 24 April 2018 

a. Mengkaji tanda-tanda vital 

TD : 170/100 mmHg 

RR : 20x/menit 

Suhu : 36,5ºC 

Nadi : 80x/menit 

 

b. Memberi pilihan makanan dan 

menawarkan bimbingan 

terhadap pilihannya. 

 

c. Memastikan makanan disajikan 

dengan menarik 

 

Selasa 24 April 2018 

a. Mengkaji tanda-tanda vital  

TD : 150/100 mmHg 

RR : 20x/menit 

Suhu : 36º 

Nadi : 80x/menit 

 

b. Memberi pilihan makanan dan 

menawarkan bimbingan terhadap 

pilihannya. 

 

c. Memastikan makanan disajikan 

dengan menarik 

 

 Rabu 25 April 2018 

a. Mengkaji tanda-tanda vital 

TD : 140/90 mmHg 

RR : 20x/menit 

Suhu : 36,5ºC 

Rabu 25 April 2018 

a. Mengkaji tanda-tanda vital  

TD : 130/100 mmHg 

RR : 20x/menit 

Suhu : 37º 
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Nadi : 80x/menit 

 

b. Memberi pilihan makanan dan 

menawarkan bimbingan 

terhadap pilihannya. 

 

c. Memastikan makanan disajikan 

dengan menarik 

 

 

Nadi : 80x/menit 

 

b. Memberi pilihan makanan dan 

menawarkan bimbingan terhadap 

pilihannya. 

 

c. Memastikan makanan disajikan 

dengan menarik 

 

 

 Kamis 26 April 2018 

a. Mengkaji tanda-tanda vital 

TD : 140/80 mmHg 

RR : 20x/menit 

Suhu : 37ºC 

Nadi : 80x/menit 

 

b. Memberi pilihan makanan dan 

menawarkan bimbingan 

terhadap pilihannya. 

 

c. Memastikan makanan disajikan 

dengan menarik. 

 

d. Menimbang berat badan pasien.  

Berat badan : 45kg 

Kamis  26 April 2018 

a. Mengkaji tanda-tanda vital  

TD : 140/90 mmHg 

RR : 20x/menit 

Suhu : 36º 

Nadi : 80x/menit 

 

b. Memberi pilihan makanan dan 

menawarkan bimbingan terhadap 

pilihannya. 

 

c. Memastikan makanan disajikan 

dengan menarik. 

 

d. Menimbang berat badan pasien.      

Berat badan : 40kg 
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5. Evaluasi 

Tabel 5 

Evaluasi Keperawatan Pada Pasien  Ny. WB dan Ny.MM Dengan Diagnosa 

Medis Hipertensi Dengan Kesiapan Peningkatan Nutrisi                                  

di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati I                                                                        

Tanggal 23-26 April 2018 

1 2 

Hasil 

Pasien 1 Pasien 2 

S 

a. Pasien mengatakan paham 

tentang diet sehat untuk 

hipertensi. 

b. Pasien mengatakan bisa 

menerapkan anjuran yang 

diberikan tenaga kesehatan. 

 

O 

a. Pasien tampak makan sesuai 

anjuran diet sehat yang diberikan 

b. Pasien tampak makan makanan 

dengan gizi yang seimbang. 

c. Tekanan darah 

Hari ke 1 :160/100 mmHg 

Hari ke 2 :170/100 mmHg 

Hari ke 3 :140/90 mmHg 

Hari ke 4 :140/80 mmHg 

Berat badan : 45kg 

 

A. Tujuan Tercapai 

P. Pertahankan kondisi pasien 

S 

a. Pasien mengatakan paham 

tentang diet sehat untuk 

hipertensi. 

b. Pasien mengatakan bisa 

menerapkan anjuran yang 

diberikan tenaga kesehatan. 

 

O 

a. Pasien tampak makan sesuai 

anjuran diet sehat yang diberikan 

b. Pasien tampak makan makanan 

dengan gizi yang seimbang.  

c. Tekanan darah 

Hari ke 1 :160/90 mmHg 

Hari ke 2 :150/100 mmHg 

Hari ke 3 :130/100 mmHg 

Hari ke 4 :140/90 mmHg 

Berat badan : 45kg 

 

A. Tujuan Tercapai 

P. Pertahankan kondisi pasien 
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B. Pembahasan 

Pembahasan adalah kegiatan membahas kesenjangan antara kajian teori 

dengan hasil studi kasus yang dijelaskan untuk menjawab tujuan khusus dari 

karya tulis ilmiah ini, kesenjangan-kesenjangan ini akan dibahas secara sistematis 

sesuai dengan proses asuhan keperawatan yang dimulai dari proses pengkajian, 

diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan 

yang terakhir adalah proses evaluasi. Kesenjangan teori studi kasus akan dibahas 

dalam uraian berikut ini : 

1. Pengkajian 

Pengkajian yang dilakukan pada pasien hipertensi dengan kesiapan 

peningkatan nutrisi  adalah pengkajian identias pasien dimana didapatkan pasien 

pertama atas nama Ny. WB, berusia 74 tahun berjenis kelamin perempuan, Ny. 

WB tinggal di Banjar Keden, Sukawati. Pasien kedua atas nama Ny. MM, berusia 

78 tahun,berjenis kelamin perempuan dan tinggal di Banjar Kubur, Sukawati. 

Definisi dari kesiapan peningkatan nutrisi menurut Tim Pokja SDKI DPP 

PPNI ( 2017 ) adalah pola asupan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme dan dapat ditingkatkan. Teori tanda dan gejala minor mayor pada 

kesiapan peningkatan nutrisi yaitu pasien mengekspresikan keinginan untuk 

meningkatkan nutrisi, pasien tampak makan dengan teratur dan adekuat, pasien 

mengekspresikan pengetahuan tentang pilihan makanan dan cairan yang sehat. 

Pasien mengikuti standar asupan nutrisi yang tepat untuk hipertensi, pasien 

tampak menyiapkan dan menyimpan makanan /minuman dengan baik, sikap 

pasien terhadap makanan dan minuman sudah sesuai dengan tujuan kesehatan. 

Pada pengkajian aspek pertama yaitu pasien mengekspresikan keinginan 

untuk meningkatkan nutrisi, kedua pasien mengatakan bersedia untuk 
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meningkatkan kebutuhan nutrisinya dikarenakan disaat dilakukan pengkajian, 

peneliti menemukan bahwa IMT kedua pasien kurang dari rentang IMT Normal 

yaitu pada Ny.WB IMT yang didapat adalah 17,6 dan Ny.MM adalah 16,6. 

Kurangnya rentang indeks massa tubuh tubuh pada kedua pasien karena pasien 

mengatakan senang sekali melakukan aktivitas di luar rumah dari pagi hingga sore 

hari, seperti mencari kayu bakar. Menurut (Masi, 2016) salah satu factor yang 

memengaruhi status gizi adalah aktivitas fisik. Asupan energy yang kurang dan 

tidak diimbangi dengan pengeluaran energy yang seimbang akan menyebabkan 

terjadinya gangguan pada keseimbangan berat badan. Aktivitas fisik yang 

berlebihan dan tidak diimbangi dengan asupan gizi yang cukup dapat 

menyebabkan tubuh harus berkerja ekstra membentuk kalori cadangan dengan 

memangkas cadangan lemak di beberapa bagian tubuh sehingga kehilangan 

jumlah lemak yang drastis dapat membuat berat badan berkurang. Pernyataan ini 

diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho et al., 2016)  tentang 

Hubungan Aktivitas Fisik dan Pola Makan Pada Perubahan Indeks Massa Tubuh 

menyatakan bahwa terdapat 42% responden yang aktif beraktivitas memiliki IMT 

di bawah normal . 

Pada pengkajian aspek kedua yaitu pasien tampak makan dengan teratur 

dan adekuat, peneliti tidak menemukan kesenjanngan antara teori dengan hasil 

yang didapatkan. Kedua pasien baik Ny.WB dan Ny.MM mengatakan makan 

secara teratur karena masakan yang dibuat oleh anggota keluarganya sangat enak 

dan selalu bervariasi setiap harinya. Menurut (Putri, 2015) rasa makanan adalah 

rasa yang ditimbulkan oleh makanan yang disajikan dan merupakan factor yang 

menentukan citarasa makanan itu sendiri. Makanan yang memiliki citarasa yang 
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enak dan ditambah dengan aroma yang menggugah selera dapat merangsang 

selera makan seseorang serta dapat memberikan rasa puas pada orang yang 

mengonsumsinya. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (P 

Haviza, 2015) di RSUD Pariaman menyatakan bahwa sebanyak 40,6% responden 

mengatakan puas terhadap citarasa makanan yang enak dan mampu menghabisan 

1 porsi makanan yang diberikan tanpa meninggalkan sisa. 

Aspek pengkajian ketiga adalah pasien mengekspresikan pengetahuan 

tentang pilihan makanan dan cairan yang sehat. Pada saat dilakukan pengkajian 

peneliti menemukan bahwa Ny.WB dan Ny.MM dapat menyebutkan beberapa 

contoh makanan dan minuman yang sehat dan baik bagi tubuh jika dikonsumsi, 

pasien mengatakan mendapatkan informasi tersebut dari kegiatan posyandu yang 

biasanya diadakan di balai banjar. Menurut (Gani, 2016) Posyandu merupakan 

suatu wadah kegiatan yang bernuansa perberdayaan masyarakat, yang berjalan 

baik dan optimal. Posyandu merupakan wadah untuk menyalurkan informasi 

penting tentang kesehatan terutama untuk lansia. Dari sini lansia yang aktif dalam 

memanfaatkan pelayanan kesehatan di posyandu lansia maka akan mudah bagi 

tenaga kesehatan untuk memantau kesehatan mereka. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh (Susmini, 2016) di wilayah kerja Puskesmas Wisata Dau Malang 

didapatkan 40% lansia yang aktif mengikuti kegiatan posyandu lansia memiliki 

tingkat pengetahuan yang cukup baik. Ny.WB sempat mengatakan bahwa di 

banjarnya jarang dilakukan posyandu, paling tidak Ny.WB bisa datang ke 

posyandu hanya 3 bulan sekali. 

Pada aspek keempat pasien mengikuti standar asupan nutrisi yang tepat 

untuk hipertensi. Disini peneliti menemukan kesenjangan dimana kedua pasien 
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baik Ny.WB dan Ny.MM tidak mengikuti standard asupan nutrisi yang tepat 

untuk hipertensi karena Ny.WB dan Ny.MM mengatakan tidak tahu tentang diet 

hipertensi karena kurangnya informasi. Menurut (Dirgahayu, 2015) pemberian 

informasi akan meningkatkan pengetahuan seseorang. Pengetahuan dapat 

menjadikan seseorang memiliki kesadaran sehingga seseorang akan berperilaku 

sesuai dengan pengetahuan yng dimiliki. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian 

yang dilakukan oleh (Nadia, 2015) menyatakan bahwa sebanyak 63% responden 

yang memiliki informasi yang minim tentang hipertensi, tampak berperilaku tidak 

sehat. 

Pada aspek kelima pengkajian pasien tampak menyiapkan dan menyimpan 

makanan/minuman dengan baik, peneliti tidak menemukan kesenjangan antara  

teori dan hasil yang didapatkan di lapangan. Pasien Ny.WB dan Ny.MM tampak 

menyimpan makanan/minuman dengan baik dan aman, begitu juga saat 

menyiapkan makanan/minuman selalu tampak rapi dan tidak berceceran. Ny.WB 

dan Ny.MM mengatakan keluarganya sangat mendukung setiap upaya yang 

dilakukan Ny.WB dan Ny.MM dalam menjaga asupan nutrisinya. Menurut (Bisnu 

, 2017) keluarga berfungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota 

keluarganya agar tetap memiliki produktifitas tinggi. Dukungan keluarga adalah 

suatu bentuk perilaku melayani yang dilakukan oleh keluarga baik dalam bentuk 

dukungan emosional, penghargaan, informasional dan instrumental. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kepel, 2017) di Puskesmas 

Ranomuut Kota Manado yang menyatakan sebanyak 55,9% responden memiliki 

skor dukungan keluarga yang tinggi. Hal ini berarti sebagian besar keluarga 

memberikan dukungan yang baik dalam merawat pasien hipertensi. 
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Aspek keenam yaitu sikap pasien terhadap pilihan makanan dan minuman 

sudah sesuai dengan tujuan kesehatan. Peneliti tidak menemukan kesenjangan 

antara teori dengan hasil yang didapatkan di lapangan. Menurut (Sukma, 2014) 

tingkat pengetahuan dalam memilih makanan berpengaruh terhadap sikap dalam 

pemilihan makanan, diharapkan dengan pengetahuan yang baik, maka seseorang 

dapat memilih makanan atau minuman yang sehat. Menurut penelitian 

(Margawati, 2014) di SMP Negeri 2 Brebes diketahui bahwa mayoritas 

pengetahuan subjek dalam pemilihan makanan termasuk kategori baik yaitu 

sebanyak 95,5 %. 

2. Diagnosa Keperawatan 

  Diagnosa keperawatan merupakan keputusan tentang respon klien tentang 

masalah kesehatan aktual dan potensial, sebagai dasar seleksi intervensi 

keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan sesuai dengan 

kewenangan perawatan (Harnilawati, 2013). Diagnosa keperawatan yang muncul 

dari diagnosa medis hipertensi menurut (Amin, 2016)  adalah nyeri akut, 

Intoleransi aktifitas, ketidakefektifan koping, defisiensi pengetahuan, dan ansietas 

peneliti juga mengangkat satu diagnosa wellness yaitu kesiapan peningkatan 

nutrisi. 

Diagnosa keperawatan wellness yang ditemukan pada Ny WB dan Ny MM 

adalah kesiapan peningkatan nutrisi, hal ini sesuai dengan teori jika dilihat dari 

tanda dan gejala mayor minor yang telah ditemukan pada kedua pasien. Diagnosa 

yang dapat ditegakkan pada Ny WB dan Ny MM adalah kesiapan peningkatan 

nutrisi yang ditandai dengan Pasien mengekspresikan keinginan untuk 

meningkatkan nutrisi, pasien tampak makan dengan teratur dan adekuat, pasien 
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mengekspresikan pengetahuan tentang pilihan makanan dan cairan yang sehat, 

pasien mengikuti standar asupan nutrisi yang tepat untuk hipertensi, pasien 

tampak menyiapkan dan menyimpan makanan /minuman dengan baik, sikap 

pasien terhadap makanan dan minuman sudah sesuai dengan tujuan kesehatan. 

Hal ini diperkuat pula dengan ditemukannya penurunan berat badan pada Ny.WB 

dan Ny.MM. IMT pada Ny.WB adalah 17.6 dan pada Ny.MM adalah 16.6. untuk 

diagnosa lainnya yaitu adalah nyeri akut, Intoleransi aktifitas, ketidakefektifan 

koping, defisiensi pengetahuan, dan ansietas tidak peneliti angkat dikarenakan 

tanda dan gejala yang tidak mendukung. 

3. Intervensi  

Intervensi atau rencana keperawatan adalah perencanaan tindakan yang 

ditentukan dengan maksud agar kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal yang 

mencakup aspek peningkatan, pemeliharaan, dan pemulihan kesehatan dengan 

mengikut sertakan pasien (Nursalam, 2008) . 

Intervensi yang dibuat untuk pasien hipertensi dengan kesiapan 

peningkatan nutrisi sesuai dengan yang dikutip dari (Gloria M Bulechek, Howard 

K Butcher, Joanne M Dochterman, 2016) adalah sebagai berikut, tentukan status 

gizi pasien dan kemampuan pasien untuk memenuhi kebutuhan gizi, identifikaksi 

adanya intoleransi terhadap makanan, tentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi 

yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat gizi, beri penkes tentang asupan gizi 

seimbang, beri pilihan makanan dan tawarkan bimbingan terhadap pilihannya, 

pastikan makanan disajikan dengan menarik, ciptakan lingkungan yang 

optimal,bantu pasien saat mengkonsumsi makanannya, berdasarkan intervensi 

yang telah dipaparkan semua telah sesuai dengan yang sudah direncanakan 



17 

 

kepada kedua pasien. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana 

manajemen nutrisi pada hipertensi. Diet hipertensi yang direncanakan untuk 

pasien Ny.WB dan Ny.MM adalah diet DASH ( Dietary Approaches to Stop 

Hypertension ) (Chatham, 2013). 

4. Implementasi 

Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan dimana perawat 

mengaplikasikan tindakan  sesuai dengan rencana keperawatan yang telah disusun 

sebelumnya (Asmadi, 2008). Tindakan yang diberikan kepada Ny.WB dan 

Ny.MM sudah sesuai dengan intervensi yang dipaparkan sebelumnya. 

Implementasi dilakukan dari tanggal 23 April 2018 sampai dengan 26 April 2018 

implementasi yang dilakukan pada Ny.WB dan Ny.MM adalah sama yaitu pada 

tanggal 23 April 2018 dilakukan Mengkaji tanda-tanda vital. Hasil TTV yang 

didapat pada Ny.WB adalah TD :160/100 mmHg RR : 18x/menit Suhu : 36,5ºC 

Nadi : 80x/menit. Dan pada Ny.MM  TD : 160/90 mmHg RR : 20x/menit Suhu : 

36º Nadi : 80x/menit ,Menentukan status gizi pasien dan kemampuan pasien 

untuk memenuhi  kebutuhan gizinya,disini IMT yang didapat pada Ny.WB adalah 

17,6 dan pada Ny.MM 16,6. Mengidentifikaksi adanya intoleransi terhadap 

makanan disini kedua pasien mengatakan tidak memiliki alergi terhadap makanan. 

Menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan untuk memenuhi 

syarat gizi. Memberi penkes tentang asupan gizi seimbang. Memberi pilihan 

makanan dan menawarkan bimbingan terhadap pilihannya. Dan yang terakhir 

Memastikan makanan disajikan dengan menarik.  

Pada tanggal 24 April 2018 implementasi yang dilakukan adalah Mengkaji 

tanda-tanda vital  tekanan darah pada Ny.WB adalah 170/100 mmHg dan Ny.MM 
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150/100 mmHg. Memberi pilihan makanan dan menawarkan bimbingan terhadap 

pilihannya saat itu pasien Ny.WB meminta agar dbuatkan jus semangka dan 

melon sementara Ny.MM ditawarkan untuk dibuatkan jus melon. Memastikan 

makanan disajikan dengan menarik. 

Pada tanggal 25 April 2018 Implementasi yang dilakukan masih sama 

dengan sebelumnya yaitu Mengkaji tanda-tanda vital  tekanan darah pada Ny.WB 

adalah 140/90 mmHg dan Ny.MM 130/100 mmHg. Memberi pilihan makanan 

dan menawarkan bimbingan terhadap pilihannya  pasien Ny.WB meminta agar 

dbuatkan jus melon sementara Ny.MM ditawarkan untuk dibuatkan jus melon. 

Memastikan makanan disajikan dengan menarik. 

Pada tanggal 26 April 2018 Implementasi yang dilakukan masih sama 

dengan sebelumnya yaitu mengkaji tanda-tanda vital  tekanan darah pada Ny.WB 

adalah 140/90 mmHg dan Ny.MM 140/90 mmHg. Memberi pilihan makanan dan 

menawarkan bimbingan terhadap pilihannya  pasien Ny.WB meminta agar 

dbuatkan jus melon sementara Ny.MM ditawarkan untuk dibuatkan jus semangka 

dan strawberry. Memastikan makanan disajikan dengan menarik. 

Hanya saja untuk implementasi menciptakan lingkungan yang optimal dan 

membantu pasien saat mengkonsumsi makanannya tidak dilakukan karena peneliti 

melihat lingkungan rumah kedua pasien sangat rapi, bersih dan asri sehingga tidak 

akan menimbulkan rasa jenuh pada diri pasien, dan kedua pasien mampu 

mengonsumsi makanannya secara mandiri. Tindakan pemberian diet DASH pada 

pasien bertujuan untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan menjaganya agar 

tetap stabil (Chatham, 2013). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewifianita 

( 2017 ) tentang Pengaruh Pemberian Konseling Diet DASH Terhadap Perubahan 
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Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Peserta Pronalis Di Puskesmas Sentolo 

Kabupaten Kulonprogo, perubahan tekanan darah sistol setelah diberikan diet 

DASH mengalami penurunan sebanyak 10 mmHg dan tekanan diastolic 

mengalami penurunan sebesar  10 mmHg. 

5. Evaluasi  

Evaluasi merupakan tahap paling akhir yang dilakukan 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). Berdasarkan teori yang sudah 

dipaparkan mengenai evaluasi SOAP ( Subjectif, Objectif,Assasment,Planning) 

beberapa aspek yang perlu di evaluasi adalah Pasien mampu memahami tentang 

diet sehat untuk hipertensi,pasien mampu menerapkan anjuran tenaga kesehatan, 

Kebutuhan nutrisi pasien dapat terpenuhi, tekanan darah bisa stabil. Hasil evaluasi 

yang didapatkan adalah pasien mengatakan sudah memahami tentang diet sehat 

hipertensi, pasien mengatakan bisa menerapkan anjuran yang diberikan tenaga 

kesehatan, pasien tampak makan sesuai anjuran diet sehat yang diberikan, pasien 

tampak makan makanan dengan gizi yang seimbang dan adanya penurunan 

tekanan darah sejak hari pertama. Hasil evaluasi ini sudah sesuai dengan dengan 

proses evaluasi yang dilakukan pada pasien Ny.WB dan Ny.MM.  

C. Keterbatasan  

Keterbatasan yang ditemukan selama melakukan penelitian hingga 

penyusunan karya tulis ilmiah adalah keterbatasan waktu dimana peneliti harus 

mampu mengefisienkan waktu dengan sebaik mungkin antara pengurusan surat 

perizinan, praktik kerja lapangan dan penelitian dalam waktu singkat. 


