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ABSTRAK 

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Pada umumnya, 

tekanan yang di anggap optimal adalah 120 mmHg untuk tekanan sistoliknya dan 80 

mmHg untuk tekanan diastoliknya, sementara tekanan yang di anggap hipertensi adalah 

lebih dari 140 mmHg untuk sistolik, dan lebih dari 90 mmHg untuk diastolik. Tindakan 

keperawatan yang dapat dilakukan pada pasien Hipertensi yaitu Kompres hangat, 

tindakan menggunakan kain atau handuk yang telah dicelupkan pada air hangat, yang di 

tempelkan pada bagian tubuh tertentu sehingga dapat memberikan rasa aman nyaman. 

Kompres hangat memberikan rasa hangat pada daerah tertentu, karena panas yang 

dihasilkan mampu mendilatasi pembuluh darah sehingga aliran darah dan suplai oksigen 

akan lancar, sehingga meredakan ketegangan otot akibatnya nyeri dapat berkurang. Nyeri 

adalah perasaan yang tidak nyaman yang sangat subjektif dan hanya orang yang 

mengalaminya yang dapat menjelaskan dan mengevaluasi perasaan tersebut. Secara 

umum, nyeri dapat di definisikan sebagai perasaan tidak nyaman, baik ringan maupun 

berat. Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan desain pre test post test with 

control group.  
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ABSTRACT 

Hypertension is an increase in blood pressure in the arteries. In general, the pressure 

that is considered optimal is 120 mmHg for systolic pressure and 80 mmHg for diastolic 

pressure, while the pressure that is considered hypertension is more than 140 mmHg for 

systolic, and more than 90 mmHg for diastolic. Nursing actions that can be carried out on 

hypertension patients are warm compresses, the act of using a cloth or towel that has been 

dipped in warm water, which is attached to certain body parts so that it can provide a sense 

of security and comfort. Warm compresses provide a warm feeling in certain areas, because 

the heat generated is able to dilate blood vessels so that blood flow and oxygen supply will 

be smooth, thus relieving muscle tension resulting in reduced pain. Pain is an 

uncomfortable feeling that is very subjective and only the person experiencing it can 

describe and evaluate the feeling. In general, pain can be defined as a feeling of discomfort, 

either mild or severe. This type of research is a quasi-experimental design with a pre test 

post test with control group. 
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PENDAHULUAN 

Hipertensi adalah peningkatan tekanan 

darah di dalam arteri. Pada umumnya, tekanan 

yang di anggap optimal adalah 120 mmHg 

untuk tekanan sistoliknya dan 80 mmHg untuk 

tekanan diastoliknya, sementara tekanan yang di 

anggap hipertensi adalah lebih dari 140 mmHg 

untuk sistolik, dan lebih dari 90 mmHg untuk 

diastolik (Suzane & Smeltzer, 2010).  

Hipertensi berdasarkan penyebabnya 

dibagi menjadi 2 yaitu hipertensi sekunder dan 

hipertesi primer. Hipertensi sekunder adalah 

hipertensi yang disebabkan oleh penyakit 

sedangkan hipertensi primer atau nama lainya 

hipertensi esensial yaitu hipertensi yang tidak 

diketahui penyebabnya (Suzane&Smeltzer, 

2010).  

Tekanan darah yang paling tinggi 

ketika jantung berdetak memompa darah 

disebut tekanan sistolik, tekanan darah menurun 

saat jantung relaks di antara dua denyut nadi 

disebut tekanan diastolik (Kowalski, Robert E, 

2010). Hipertensi berdasarkan penyebabnya 

dibagi menjadi 2 yaitu hipertensi sekunder dan 

hipertesi primer. Hipertensi sekunder adalah 

hipertensi yang disebabkan oleh penyakit 

sedangkan hipertensi primer atau nama lainya 

hipertensi esensial yaitu hipertensi yang tidak 

diketahui penyebabnya (Suzane&Smeltzer, 

2010).  

Adapun faktor-faktor yang 

mempengarahi hipertensi seperti keturunan, 

jenis kelamin, umur, kegemukan, konsumsi 

garam berlebihan, kurang olahraga, konsumsi 

alkohol dan merokok dan stres (Dalimartha, 

2019). 

 Penatalaksanaan hipertensi dibagi 

menjadi 2, yaitu farmakologis dan non 

farmakologis (Kemenkes RI, 2013). 

meningkatnya tekanan darah didalam arteri bisa 

terjadi melalui beberapa cara yaitu jantung 

memompa lebih kuat sehingga mengalirkan 

lebih banyak cairan pada setiap detiknya arteri 

besar kehilangan kelenturannya dan menjadi 

kaku sehingga mereka tidak dapat mengembang 

pada saat jantung memompa darah melalui 

arteri tersebut (Triyanto, 2014).  

 

Nyeri adalah perasaan yang tidak 

nyaman yang sangat subjektif dan hanya orang 

yang mengalaminya yang dapat menjelaskan 

dan mengevaluasi perasaan tersebut. Secara 

umum, nyeri dapat di definisikan sebagai 

perasaan tidak nyaman, baik ringan maupun 

berat (Wahit, 2015).  

Intensitas skala nyeri menurut 

Andarmoyo (2013) dapat diketahui dengan 

menilai menggunakan skala nyeri yaitu dengan 

menggunakan Numeric Rating Scale (NRS) 

dimana skala 0 (tidak nyeri), skala 1-3 (nyeri 

ringan), skala 4-6 (nyeri sedang), skala 7-9 

(nyeri berat terkontrol), dan skala10 (nyeri berat 

tidak terkontrol). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Rikesdas) 

tahun 2013 prevalensi hipertensi di Indonesia 

berdasarkan umur ≥ 18 tahun sebesar 25,8% 

dengan diagnosis dari cakupan tenaga kesehatan 

hanya 36, 8% dan sebagian besar kasus 



 

 

 

 

hipertensi di masyarakat tidak terdiagnosis 

sebesar 63,2%. Prevalensi tertinggi hipertensi 

pada umur ≥ 18 tahun terletak di provinsi 

bangka Belitung (30,9%), di susul Kalimantan 

selatan (30,8%), Kalimantan timur (29,6%), 

jawa barat (29,4%), sedangkan provinsi 

Bengkulu urutan ke 26 dari 33 provinsi yaitu 

dengan 21,6% (Balitbangkes Kemenkes RI, 

2013).  

Berdasarkan data dinas kesehatan 

provinsi Bengkulu tahun 2017 jumlah penderita 

hipertensi yaitu 10.206 (0,51%) kasus dari 

jumlah penduduk sebanyak 2.016.185 orang 

dengan jumlah kematian akibat hipertensi 

sebanyak 302 (2,96%) orang. Tingginya angka 

hipertensi disebabkan oleh beberapa faktor. 

Faktor resiko hipertensi antara lain yaitu 

genetic, usia, jenis kelamin, geografi, dan 

lingkungan, pola hidup, garam dapur dan 

merokok (Pranata & eko, 2017). 

Salah satu intervensi untuk menurunkan 

nyeri pada pasien hipertensi yaitu Kompres 

hangat karena dapat memberikan rasa hangat 

pada daerah tertentu, karena panas yang 

dihasilkan mampu mendilatasi pembuluh darah 

sehingga aliran darah dan suplai oksigen akan 

lancar, sehingga meredakan ketegangan otot 

akibatnya nyeri dapat berkurang (Ociviyanti, 

2013).  

Tindakan kompres hangat dilakukan 

berulang-ulang setiap hari selama 20 menit yang 

bertujuan mengurangi rasa nyeri dan 

Merelaksasi otot yang tegang (Asmadi, 2015). 

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk 

memberi tindakan pemberian kompres hangat 

pada pasien hipertensi dalam perubahan skala 

nyeri di ruang dahlia 1 klinik rifda medika 

sragen. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

dengan menggunakan metode pendekatan studi 

kasus. Studi kasus merupakan rancangan 

penelitian yang mencakup pengkajian satu unit 

penelitian secara intensif. Studi kasus ini 

dilakukan untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien dengan hipertensi 

dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman 

nyaman nyeri. Subjek dalam studi kasus ini 

adalah satu orang pasien hipertensi dengan 

pemenuhan kebutuhan rasa aman nyaman nyeri. 

Tempat penelitian di ruang dahlia 1 klinik rifda 

medika sragen. pada tanggal 15 februari – 29 

februari 2021. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengkajian didapatkan data 

berdasarkan keluhan utama yaitu nyeri pada 

bagian tengkuk leher, nyeri saat klien berdiri, 

nyeri seperti ditusuk-tusuk, nyeri ditengkuk 

leher, skala nyeri 6, nyeri hilang timbul. 

Ekspresi pasien tampak meringis menahan 

nyeri, dengan hasil pemeriksaan tekanan darah 

160/100 mmHg, S 36,9˚c, RR 22x/menit, N 

69x/menit. 

Diagnosa keperawatan yang muncul 

pada pasien hipertensi adalah Nyeri akut 

berhubungan dengan Agen pencedera fisiologis 

(D.0077). Penulis menegakkan diagnose 

tersebut mengacu pada Analisa data dimana 

pasien saat dilakukan pengkajian di dapatkan 



 

 

 

 

data bahwa pasien mengalami nyeri pada bagian 

tengkuk leher, nyeri saat klien berdiri, nyeri 

seperti ditusuk-tusuk, nyeri ditengkuk leher, 

skala nyeri 6, nyeri hilang timbul. Nyeri adalah 

perasaan yang tidak nyaman yang sangat 

subjektif dan hanya orang yang mengalaminya 

yang dapat menjelaskan dan mengevaluasi 

perasaan tersebut. Secara umum, nyeri dapat di 

definisikan sebagai perasaan tidak nyaman, baik 

ringan maupun berat (Wahit, 2015) bahwa nyeri 

akut diletakkan sebagai diagnosa utama dan 

sebagai prioritas diagnosa. 

Intervensi keperawatan pada studi ini 

berfokus pada diagnosa utama Nyeri akut 

berhubungan dengan Agen pencedera fisiologis. 

Intervensi keperawatan untuk pasien meliputi: 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 

2 x 24 jam tingkat nyeri menurun dengan 

kriteria hasil : Keluhan nyeri menurun, Meringis 

menurun, Gelisah menurun, Kesulitan tidur 

menurun, Frekuensi nadi membaik, Tekanan 

darah membaik (L.08066). dengan intervensi: 

Observasi: Identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, 

Identifikasi skala nyeri, Identifikasi respon 

nyeri nonverbal, Identifikasi factor yang 

memperberat dan memperingan nyeri. 

Teraupetik: Berikan Teknik non farmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri, Pertimbangkan 

jenis dan sumber nyeri dalam pemulihan strategi 

meredakan nyeri. Edukasi: Jelaskan penyebab, 

periode dan pemicu nyeri, Jelaskan strategi 

meredakan nyeri, Ajarkan Teknik 

nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 

Kolaborasi: Kolaborasi pemberian analgetik 

(I.08238). Penulis menyimpulkan bahwa 

intervensi tersebut sudah sesuai dengan hasil 

yang diharapkan. 

Implementasi keperawatan merupakan 

pengelolaan dan perwujudan dari rencana 

keperawatan yang telah disusun pada tahap 

perencanaan. penulis melakukan implementasi 

pada pasien dengan memberikan kompres 

hangat dalam waktu dua hari diberikan 2 kali. 

Pemberian kompres hangat Kompres hangat 

adalah tindakan menggunakan kain atau handuk 

yang telah dicelupkan pada air hangat, yang di 

tempelkan pada bagian tubuh tertentu sehingga 

dapat memberikan rasa aman nyaman 

(Masruruh, Hartini & Astuti, 2017). 

Menggunakan metode PQRST menurut 

Giri (2017) dalam melakukan pengkajian 

karakteristik nyeri adapun teori yang digunakan 

penulis yaitu,faktor pencetus (P: provocate) 

perawat mengkaji tentang penyebab dan 

stimulus nyeri pada klien, kualitas (Q:quality) 

sesuatu yang subjektif yang diungkapkan oleh 

pasien sering kali mendeskripsikan nyeri yang 

dirasakan pasien, lokasi (R: region) mengkaji 

lokasi nyeri, keparahan (S: severe) 

mengambarkan nyeri yang dirasakan sebagai 

nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat, 

durasi (T: time) untuk menentukan awitan, 

durasi dan rangkaian nyeri. 

Implementasi keperawatan yang 

dilakukan selama 2 hari didapatkan hasil bahwa 

sebelum dan setelah dilakukan tindakan 

kompres hangat telah mengalami perubahan 

nyeri seperti yang telah dijelaskan pada diagram 

dibawah ini: 



 

 

 

 

  

Kompres hangat dapat memberikan rasa 

hangat pada daerah tertentu, karena panas yang 

dihasilkan mampu mendilatasi pembuluh darah 

sehingga aliran darah dan suplai oksigen akan 

lancar, sehingga meredakan ketegangan otot 

akibatnya nyeri dapat berkurang (Ociviyanti, 

2013).  

Evaluasi akhir didapatkan tindakan pada 

hari kedua senin, 21 februari 2021, pukul 15.00 

wib. Didapatkan data subjektif yaitu klien 

mengatakan nyerinya sudah sangat berkurang 

dengan P : nyeri bertambah ketika beraktivitas, 

Q : nyeri terasa seperti tertusuk, R : nyeri 

ditengkuk, S : skala nyeri 1, T : nyeri hilang 

timbul. Di dapatkan data objektif yaitu klien 

tampak lebih rileks, tidak meringis lagi dan 

lebih bugar dengan TD 120/80 mmHg, S 35˚ c, 

RR 20x/menit, N 70x/menit. Dengan Analisa 

masalah teratasi, planning : hentikan intervensi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pengelolaan asuhan keperawatan pasien 

hipertensi dalam pemenuhan kebutuhan aman 

nyaman dengan masalah keperawatan nyeri 

akut yang dilakukan tindakan pemberian 

kompres hangat selama 20 menit sehari 

dilakukan 2 hari berturut-turut terjadi perubahan 

intensitas nyeri dari skala 6 menjadi skala 1. 

Rekomendasi tindakan pemberian kompres 

hangat sangat efektif dilakukan terhadap pasien 

hipertensi dalam pemenuhan kebutuhan aman 

nyaman. 

a. B. Saran 

Hasil aplikasi riset penelitian ini diharapkan 

klinik mampu memberikan asuhan keperawatan 

secara komprehensif melalui terapi 

nonfarmakologi dengan pemberian kompres 

hangat. 
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