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ABSTRAK 

 

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan 

perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan untuk meningkatkan dan 

mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, 

emosional dan sosial dari tiap anggota. Tahap perkembangan keluarga pada studi 

kasus ini adalah perkembangan keluarga dewasa ditandai oleh tahun-tahun puncak 

perpisahan dari dan oleh anak-anak untuk kehidupan dewasa yang mandiri. 

Hipertensi merupakan kondisi yang sering ditemukan pada pelayanan kesehatan 

primer. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi pada 

penderita hipertensi salah satunya ialah kepatuhan diet hipertensi. Edukasi 

merupakan suatu bentuk tindakan mandiri keperawatan untuk membantu 

penderita hipertensi baik individu, kelompok, maupun masyarakat dalam 

mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran. Metode dalam 

studi kasus ini menggunakan metode wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik 

pada keluarga usia dewasa. Tujuan Studi kasus ini untuk melaksanakan Asuhan 

Keperawatan keluarga pada tahap keluarga usia dewasa. Waktu pengambilan 

kasus ini dilakukan pada tanggal 17 Februari – 20 Februari 2021. Subyek studi 

kasus yaitu keluarga usia dewasa. Hasil yang diperoleh dari studi kasus ini 

menunjukan bahwa setelah dilakukan tindakan edukasi dalam keluarga yang 

mengalami hipertensi, pengetahuan meningkat. Pada pengkajian awal tidak tahu 

tentang hipertensi sehingga tahu, dapat disimpulkan yaitu terdapat perubahan 

pemberian edukasi pada keluarga usia dewasa dengan masalah defisit 

pengetahuan.. 
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ABSTRACT 

 

Family is a group of people who are connected by marriage, adoption, birth ties 

which aim to improve and maintain a common culture, enhance the physical, 

mental, emotional and social development of each member. The stage of family 

development in this case study is adult family development marked by the peak 

years of separation from and by children for independent adult life. Hypertension 

is a condition that is often found in primary health care. Efforts are made to 

prevent complications in patients with hypertension, one of which is adherence to 

a hypertension diet. Education is a form of independent nursing action to help 

people with hypertension either individually, in groups, or in the community in 

overcoming their health problems through learning activities. The method in this 

case study uses interviews, observations and physical examinations in adult 

families. The purpose of this case study is to carry out family nursing care at the 

adult stage of the family. The time of taking this case was on 17 February – 20 

February 2021. The subject of the case study was an adult family. The results 

obtained from this case study show that after educational actions are carried out in 

families with hypertension, knowledge increases. In the initial assessment, they 

did not know about hypertension so that they knew, it could be concluded that 

there was a change in the provision of education to adult families with knowledge 

deficit problems.. 
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I. PENDAHULUAN 

Keluarga adalah sekumpulan 

orang yang dihubungkan oleh ikatan 

perkawinan, adopsi, kelahiran yang 

bertujuan menciptakan dan 

mempertahankan budaya yang umum, 

meningkatkan perkembangan fisik, 

mental, emosional dan social dari tiap 

anggota keluarga (Duval dalam 

Harnilawati, 2013). 

 Hipertensi merupakan kondisi 

yang sering ditemukan pada pelayanan 

kesehatan primer. Pengontrolan 

hipertensi belum adekuat meskipun 

obat-obatan yang efektif banyak 

tersedia. DiIndonesia, dengan tingkat 

kesadaran akan kesehatan yang rendah 

dan dalam era globalisasi sekarang 

dimana terjadi perubahan gaya hidup 

banyak pasien yang tidak menyadari 

bahwa dirinya menderita hipertensi 

(Nuridayanti dkk, 2015). 

Menurut data World Health 

Organization (WHO) tahun2015, 

menunjukkan sekitar 1,13 Miliar orang 

di dunia menyandang hipertensi, 

artinya 1 dari 3 orang di dunia 

terdiagnosis hipertensi. Jumlah 

penyandang hipertensi terus meningkat 

setiap tahunnya, diperkirakan pada 

tahun 2025 akan ada 1,5 Miliar orang 

yang terkena hipertensi, dan 

diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta 

orang meninggal akibat hipertensi dan 

komplikasinya (Kemenkes,2019). 

Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 

2018, bahwa jumlah penderita 

hipertensi diIndonesia mencapai 

(34,1%) atau sekitar 658.201 penderita 

di seluruh Indonesia dari 260 juta 

penduduk disbanding dengan 27,8% 

pada Riskesdas (2013). Dimana 

provinsi yang memiliki penderita 

hipertensi terbanyak pada tahun 2018 

yaitu adalah Kalimantan 

Selatan(44,1%) dan paling rendah 

adalah Papua (22,2%) 

(Riskesdas,2018). JawaTengah dengan 

35 kabupaten yang didalamnya adalah 

karanganyar jumlah kejadian 

hipertensi termasuk lima besarter 

tinggi sebesar 40,67% dari total 

penduduk Jawa Tengah. Berdasar hal 

tersebut kejadian hipertensi harus 

dikendalikan dengan mengetahui 

penyebabterja dinya hipertensi 

(Laporan Provinsi Jawa Tengah, 

2018). 

Upaya yang dilakukan untuk 

mencegah terjadinya komplikasi pada 

penderita hipertensi salah satunya 

ialah kepatuhan diet hipertensi. 

Hipertensi dipengaruhi oleh beberapa 

factor yaitu: usia, jeniskelamin, 

pekerjaan, lama menderita, 

pengetahuan, dukungan tenaga 

kesehatan serta dukungan keluarga. 

Dari faktor-faktor kepatuhan diet 

tersebut, dukungan keluarga 

merupakan factor yang tidak bisa 

diabaikan, karena dukungan keluarga 

merupakan salah satu factor yang 

memiliki peran yang sangat penting 

sebagai motivator penderita hipertensi 

dalam melakukan kepatuhan (Anisa 

dkk, 2017). 

Edukasi merupakan suatu 

bentuk tindakan mandiri keperawatan 

untuk membantu penderita hipertensi 

baik individu, kelompok, maupun 

masyarakat dalam mengatasi masalah 

kesehatannya melalui kegiatan 

pembelajaran, yang didalamnya 

perawat sebagai perawat pendidik. 

Mengubah gaya hidup yang sudah 

menjadi kebiasaan seseorang 

membutuhkan suatu proses yang tidak 

mudah. Salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi salah satunya adalah 

pengetahuan seseorang tentang objek 

baru tersebut (Nuridayanti dkk, 2015). 



 
 

Salah satu media pendidikan 

kesehatan adalah dengan 

menggunakan multimedia. Multimedia 

adalah perpaduan media yang lebih 

dari dua media yang terdiri dari teks, 

grafis, gambar, foto, audio, video dan 

animasi secara terintegrasi. Manfaat 

multimedia dalam pembelajaran 

pendidikan kesehatan adalah dapat 

membuat siswa lebih aktif, 

meningkatkan kualitas belajar, 

meningkatkan daya tarik, kemauan, 

dan pemahaman serta pendalaman 

terhadap materi yang sulit menjadi 

lebih cepat dan efektif (Selvi,2016). 

 Berdasarkan data dan informasi 

diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil kasus hipertensi sebagai 

proposal karya tulis ilmiah dengan 

judul “Asuhan Keperawatan Pada 

Tahap Perkembangan Keluarga Usia 

Dewasa” 

 

II. TUJUAN 
a. Tujuan umum  

Menggambarkan Asuhan 

Keperawatan Keluarga pada tahap 

Perkembangan Keluarga Usia 

Dewasa.  

b. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penyusunan 

KTI ini adalah: 

1. Melakukan pengkajian 

keperawatan keluarga dengan 

tahap perkembangan keluarga 

dengan Usia Dewasa. 

2. Menegakkan diagnosis 

keperawatan keluarga dengan 

tahap perkembangan keluarga 

dengan Usia Dewasa 

3. Menyusun rencana keperawatan 

keluarga dengan tahap 

perkembangan keluarga dengan 

Usia Dewasa 

4. Melakukan implementasi 

keluarga dengan tahap 

perkembangan keluarga dengan 

Usia Dewasa 

5. Melakukan evaluasi 

keperawatan keluarga dengan 

tahap perkembangan keluarga 

dengan Usia Dewasa 

 

III. METODE PENELITIAN 

Studi kasus ini adalah untuk 

mengeksplorasikan masalah asuhan 

keperawatan keluarga pada subyek 

yang mengalami hipertensi dengan 

pemenuhan dukungan pengetahuan. 

Data dikumpulkan dari hasil 

wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi, pemeriksaan fisik, dan 

studi kepustakaan. 

 

IV. SUBYEK 

Subyek studi kasus ini adalah 1 

keluarga pada tahap usia dewasa 

dengan diagnosa medis hipertensi dan 

masalah keperawatan yaitu 

pemenuhan defisit pengetahuan. 

 

V. TEMPAT 

Tempat dan waktu pelaksanaan 

studi kasus ini dilakukan di wilayah 

puskesmas gondangrejo karanganyar 

pada tanggal 17 Februari 2021 – 20 

Februari 2021. 

 

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada kasus ini Ny. K 

mengalami keluhan nyeri pada leher 

dan sering mengeluh pusing karena 

memiliki riwayat tekanan darah tinggi 

sejak 5 tahun dan mudah lelah jika 

melakukan aktifitas berat. 

Hasil pengkajian hari pertama 

didapatkan data subyekif : Tn. M 

mengatakan memiliki riwayat 

hipertensi sejak 5 tahun yang lalu jika 

pusing dan nyeri leher jika sakit hanya 

istirahat dan minum obat di warung 

dan ayah Ny.S dahulunya juga punya 



 
 

riwayat hipertensi dan Ny.K 

mengatakan tidak pernah 

mengkonsumsi obat hipertensi dan 

tidak begitu paham bagaimana cara 

mengontrol hipertensi dan tidak 

membatasi aktifitas disawah yang 

dapat mengakibatkan Ny.K mudah 

lelah. Data objektif Ny.K tampak 

segar dan terbuka saat ditanya tentang 

riwayat kesehatannya, Ny.S tampak 

kebingungan menjawab pertanyaan, 

saat pemeriksaan TTV Ny.K 

didapatkan tekanan darah : 

150/95mmHg, nadi:88 kali permenit, 

frekuensi pernafasan: 24 kali permenit, 

dan suhu:36,5°C.  

Berdasarkan diagnosis yang 

muncul pada asuhan keperawatan 

keluarga Tn.K adalah deficit 

pengetahuan (D.0111) dengan hasil 

scoring prioritas masalah asuhan 

keperawatan keluarga dengan total 4 

2/3 yang terdiri dari sifat masalah : 

actual dengan skor1, kemungkinan 

masalah dapat dirubah : mudah dengan 

skor 2, kemungkinan masalah dapat 

dicegah : cukup dengan skor 2/3, dan 

menonjolnya masalah-masalah 

dirasakan dan harus segera ditangani 

dengan skor 1. 

Tujuan dari intervensi 

keperawatan keluarga dengan 

diagnosis deficit pengetahuan adalah 

setelah dilakukan tindakan 

keperawatan keluarga selama 4 kali 

kunjungan diharapkan deficit 

pengetahuan meningkat dengan 

kriteria hasil dapat memenuhi lima 

fungsi keluarga antara lain: 1. 

Keluarga mampu mengenal masalah : 

Bimbingan system kesehatan 

(I.12360), 2.Keluarga mampu 

mengambil keputusan: Promosi 

kesiapan penerimaan informasi 

(I.12470), 3. Keluarga mampu 

merawat anggota keluarga yang sakit : 

Edukasi program kesehatan (I.12241), 

4.Keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan: Edukasi perilaku upaya 

kesehatan (I.12435), 5. Keluarga 

mampu memanfaatkan fasilitas 

pelayanan kesehatan : Edukasi 

program kesehatan (I.12441). 

Implementasi keperawatan telah 

dilakukan selama 4 kali kunjungan 

yaitu menganjurkan keluarga dalam 

pengambilan keputusan serta 

memberikan edukasi mengenai 

pengertian, tanda tanda gejala 

penyebab dari hipertensi dan 

menganjurkan untuk mengurangi 

makanan yang mengandung garam 

atau makan asin, nafas dalam, 

menganjurkan klien untuk membatasi 

aktifitas berat yang dapat 

menyebabkan mudah lelah serta 

memberikan edukasi kepada klien dan 

keluarga untuk menggunakan fasilitas 

kesehatan terdekat dan memberikan 

edukasi mengenai perilaku hidup sehat 

serta mampu menerapkan diet 

hipertensi, keluarga dapat berperan 

serta dalam mengambil keputusan dan 

merawat serta mengontrolkan 

kesehatan anggota keluarga yang 

mengalami hipertensi. 

Dari hasil implementasi yang 

sudah dilakukan selama 4 kali 

kunjungan rumah didapatkan hasil 

data hasil evaluasi dengan 

menggunakan evaluasi sumatif. 

Evaluasi SOAP: Subyektif: klien 

mengatakan sudah mengerti cara 

untuk mengontrol diit hipertensi, 

Klien mengatakan sudah paham 

manfaat dari tindakan. Obyektif: Klien 

tampak lebih tenang kooperatif 

tentang penjelasan diit hipertensi 

Analisa: keluarga dan klien mampu 

melaksanakan 5 dari 5 fungsi 

keperawatan keluarga yaitu sudah 

mengetahui pengertian hipertensi, 



 
 

tanda dan gejala hipertensi, serta 

penyebab dari hipertensi, keluarga 

paham setelah diberikan edukasi 

mengenai perilaku hidup sehat 

dengan membatasi aktifitas dan 

mampu mengurangi makanan 

mengandung garam, keluarga mampu 

melakukan tindakan yang dapat 

menurunkan tekanan darah dengan 

mengajarkan teknik non farmakologi 

nafas dalam, setelah keluarga 

diberikan edukasi keluarga mampu 

mengontrol tekanan darah klien 

dengan melakukan pemeriksaan rutin 

tekanan darah ke pelayanan kesehatan 

terdekat, keluarga dapat berperan 

serta dalam mengambil keputusan dan 

merawat serta mengontrolkan 

kesehatan anggota keluarga yang 

mengalami hipertensi. Planning : 

intervensi dipertahankan, keluarga 

dapat memodifikasi lingkungan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan yang 

optimal (menerapkan perilaku hidup 

sehat dan mampu mengurangi garam), 

keluarga mampu memanfaatkan 

fasilitas kesehatan (klien dan keluarga 

mampu melakukan pemeriksaan 

tekanan darah secara rutin untuk 

mengontrol hipertensi). 

 

VII. KESIMPULAN  

Pemberian tindakan edukasi 

diit hipertensi efektif meningkatkan 

tingkat pengetahuan untuk keluarga 

yang menderita hipertensi dibuktikan 

keluarga dapat menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh perawat. 
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