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BAB 4 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini, penulis akan membahas satu diagnosa prioritas keperawatan 

keluarga Tn.S pada Ny.D dengan resiko ketidakstabilan tekanan darah 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang 

sakit. Asuhan keperawatan ini dilakukan pada tanggal 24-30 April 2019 di Dusun 

Gedongan kidul, Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan. 

 

4.1 Pengkajian  

Pengkajian dilakukan pada tanggal 24 April 2019, dengan menggunakan 

pengkajian Friedman 2010, yang meliputi 32 item. Pada melakukan pengkajian 

penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, saat 

melakukan wawancara secara langsung pada keluarga Tn.A didapatkan data yaitu 

keluarga mengatakan Ny.D mengalami tekanan darah tinggi, Ny.D mengatakan 

ada riwayat tekanan darah tinggi, Ny.D mengatakan tengkuk kaku dan pusing dan 

sakit pada kepala, keluarga mengatakan tidak tau cara merawat Ny.D dengan 

Hipertensi, Ny.D mengatakan masih suka mengkonsumsi makanan yang asin-asin 

(Friedman, 2010) (Aditya, 2016) 

 

Observasi, dilakukan untuk melakukan pengamatan secara langsung pada Ny.D 

untuk menunjang data, dari observasi yang dilakukan didapatkan data klien 

tampak lemas dan pucat, keluarga tampak bingung dengan apa yang harus 

dilakukan, klien tampak menahan sakit kepala (Aditya, 2016). 

 

Pemeriksaan fisik, dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, setelah dilakukan 

pemeriksaan fisik pada seluruh anggota keluarga didapatkan data pada satu 

anggota keluarga yang mengalami Hipertensi yaitu Ny.D dengan hasil tekanan 

darah 160/100 mmHg, Nadi 100 kali permenit, respirasi 20 kali per menit (Aditya, 

2016). 
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Data subjektif dan objektif yang penulis dapat dari keluarga Tn.A sesuai dengan 

Dalimartha, (2016) yang menyebutkan tanda gejala dan penyebab Hipertensi yaitu 

pusing, mudah marah, tengkuk kaku, mudah lelah, pusing, mata kunang-kunang, 

tekanan darah lebih dari 140/100 mmHg, genetik, stress, gaya hidup, kurang 

aktivitas fisik dan obesitas.   

 

Pada saat melakukan pengkajian penulis tidak mengalami kesulitan sehingga data 

yang penulis dapatkan lengkap karena saat melakukan pengkajian keluarga Tn.A 

kooperatif, mau menerima kehadiran perawat, terbuka serta semangat keluarga 

untu mengerti tentenag Hipertensi dan juga semangat dari Ny.D untuk bisa 

sembuh dan tidak mengalami komplikasi. 

 

4.2 Analisa Data dan Diagnosa Keperawatan 

Resiko ketidakstabilan tekanan darah adalah rentang mengalami fluktuasi 

dorongan aliran darah dalam pembuluh darah arteri yang dapat mengganggu 

kesehatan. Faktor resiko tidak konsisten dengan progam pengobatan dan ortotasis. 

dengan kondisi terkait efek samping kokain, efek samping anti-inflamasi 

nonsteroid (NSAID), efek samping steroid, disritmia jantung, sindrom cushing, 

ketidakstabilan elektrolit, retensi cairan, pergeseran cairan, perubahan hormonal, 

larutan hiperosmoral, hiperpatiroidisme, hipertiroidisme, peningkatan tekanan 

intrakranial, absorbsi cepat dan distribusi agens anti-aritmia, absorbsi cepat dan 

distribusi agens vasodilator, respon simpatis, penggunaan agens antidepresan 

(Herdman, 2018). 

 

Faktor resiko yaitu adanya peningkatan pusing dan tiba-tiba sakit kepala kadang 

disertai mual dan muntah yang diakibatkan peningkatan tekanan intrakranial 

(Herdman, 2018). Menurut  Kartikasari, (2012) tanda dan gejala hipertensi yaitu 

kelelahan, bingung, perut mual, masalah pengelihatan, keringat berlebihan, kulit 

pucat atau merah, mimisan, cemas atau gelisah, detak jantung keras atau tidak 

beraturan (palpasi), suara berdenging di telinga, disfungsi ereksi, sakit kepala, 

tengkuk kaku dan pusing.  
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Penulis menegakkan diagnosa resiko ketidakstabilan tekanan darah berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah berdasarkan data subjektif 

klien mengatakan tengkuk leher terasa kaku, kepala pusing dan sakit kepala, serta 

klien mengatakan akhir-akhir ini mengalami banyak fikiran. Keluarga klien juga 

mengatakan bahwa klien tidak membatasi makanan yang banyak mengandung 

garam, keluarga juga mengatakan kurang memahami cara merawat anggota 

keluarga yang mengalami hipertensi. Data objektif didapatkan bahwa tekanan 

darah klien 160/100mmHg, klien tampak bingung dengan apa yang harus 

dilakukan, tampak lemas dan pucat. 

Menurut (Padila, 2014) untuk menegakan diagnosa keperawatan resiko 

ketidakstabilan tekanan darah dibutuhkan minimal satu faktor resiko dan satu 

kondisi terkait yang muncul dari hasil pengkajian yaitu Ny.D mengatakan pusing 

dan sakit kepala. Serta minimal tiga tanda gejala yang muncul yaitu Ny.D 

mengatakan mudah lelah, pusing, sakit kepala dan tengkuk kaku., tekanan darah 

160/100 mmHg. 

 

Menurut Saferi mariza, (2015) ketidakstabilan tekanan darah secara umum 

dihubungkan dengan ketidaknormalan aktivitas simpatis yaitu terjadi peningkatan 

baseline dari curah jantung (CO), seperti keadaan febris, hipertioidisme atau 

terjadi peningkatan retensi pembuluh darah perifer (systemic vascular resistance 

(SVR)) atau kedua-duanya. Peningkatan SVR merupakan penyebab 

ketidakstabilan tekanan darah pada penderita Hipertensi. Pola perkembangan 

terjadi pada ketidakstabilan tekanan darah, awalnya cardiac output meningkat 

tetapi SVR dalam keadaan normal, ketika ketidakstabilan tekanan darah menjadi 

menjadi progresif, cardiac output kembali normal tetapi SVR meningkat menjadi 

tidak normal (Saferi mariza, 2015). 

 

Arterload jantung meningkat kronis menghasilkan LVH (left ventricle 

hypertrophy) dan merubah fungsi diastolik. Ketidakstabilan tekanan darah 

merubah autoregulasi serebral sehingga blood flow (CBF) normal untuk 
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ketidakstabilan tekanan darah dipertahankan pada tekanan tinggi, tekanan darah 

(blood pressure (BP)) berbanding lurus dengan curah jantung dan SVR, dimana 

persamaan ini menggunakan hukum law (Saferi mariza, 2015). 

 

Diagnosa tersebut menjadi diagnosa prioritas karena dari hasil skoring yaitu 4 

berdasarkan dari sifat masalah dengan hasil aktual, kemungkinan masalah dapat di 

ubah dengan hasil sedang, potensial masalah dapat dicegah dengan hasil cukup, 

dan menonjolnya masalah dengan hasil masalah ada dan dirasa segera ditangani. 

 

Akibat dari ketidakstabilan tekanan darah menyebabkan jantung bekerja lebih 

keras sehingga otot jantung membesar, kerja jantung yang meningkat 

menyebabkan pembesaran yang dapat berlanjut menjadi gagal jantung (Heart 

Failure). Selain itu tekanan darah tinggi juga berpengaruh terhadap pembuluh 

darah koroner jantung berupa terbentuknya plak (arterosklerosis) yang dapat 

mengakibatkan adanya penyumbatan pembuluh darah dan menghasilkan serangan 

jantung (heart attack), stroke (serangan otak), gagal ginjal, dan penyakit vaskuler 

perifer (Alpian Jayadi, 2017).  

 

4.3 Intervensi Keperawatan 

Prinsip intervensi yang akan penulis lakukan untuk mengatasi resiko 

ketidakstabilan tekanan darah yaitu dengan manajament Hipertensi yang dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu farmakolgi dan non farmakologi (Agustina, 

2015). Terapi farmakologi dengan pemberian antihipertensi mempunyai kelebihan 

ketepatan dalam dosis untuk menurunkan tekanan darah secara cepat namun 

mempunyai efek samping jangka panjang apabila terus menerus (Helmayati, 

2015). Terapi non farmakologi adalah terapi yang digunakan untuk menurunkan 

tekanan darah tanpa menggunakan obat-obatan zat kimia (Nita, 2015). Terapi non 

farmakologi terdiri dari Pembatasan asupan garam dan natrium, menurunkan berat 

badan sampai batas ideal, Olahraga secara teratur, mengurangi atau tidak merokok 

dan minum beralkohol, menghindari stres, mengkonsumsi obat herbal ( rebusan 

daun cincau hitam) (Tedjasukmana, (2017). 
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Fokus Intervensi keperawatan yang diberikan adalah memberikan rebusan daun 

cincau hitam. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alpian Jayadi, 

(2017) tentang rebusan daun cincau hitam untuk menurunkan tekanan darah. 

Cincau hitam mengandung 2 senyawa yaitu senyawa fenol dan bioaktif. Senyawa 

bioaktif berperan dalam 3 peran, yaitu Angeostensin Receptor Blocker (ARB),  

dieuretik dan antioksidan. Kandungan tersebut dapat membantu untuk 

menurunkan tekanan darah (Taruna, 2015). 

 

Rangkaian intervensi lain untuk mengatasi resiko ketidakstabilan tekanan darah 

yaitu ukur tekanan darah, diskusikan tentang Hipertensi dengan keluarga, 

jelaskan definisi, tanda gejala, serta faktor resiko dan komplikasi Hipertensi, 

anjurkan klien untuk istirahat, berikan motivasi pada klien dan keluarga. 

 

4.4 Implementasi Keperawatan 

Pada klien Ny.D dilakukan mengukur tekanan darah untuk mengetahui tekanan 

darah Ny.D. kemudian dilakukan Pemberian rebusan daun cincau hitam sebanyak 

150cc selama 7 hari dengan 14 kali kunjungan yaitu pada pagi dan sore hari. 

Dengan hasil pengukuran tekanan darah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.5 pengukuran tekanan darah pre dan post aplikasi rebusan cincau hitam. 

No  Hari / Tanggal Pagi  Sore  

  Pre Post Pre Post 

1 24 April 2019 160/100 

mmHg 

150/100 

mmHg 

160/100 

mmHg 

160/90 

mmHg 

2 25 April 2019 160/100 

mmHg 

150/90 

mmHg 

160/90 

mmHg 

150/100 

MmHg 

3 26 April 2019 150/100 

mmHg 

150/90 

mmHg 

150/90 

mmHg 

140/90 

mmHg 
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4 27 April 2019 150/90 

mmHg 

140/90 

mmHg 

150/90 

mmHg 

140/90 

mmHg 

5 28 April 2019 140/90 

mmHg 

140/90 

mmHg 

140/90 

mmHg 

130/90 

mmHg 

6 29 April 2019 150/100 

mmHg 

140/90 

mmHg 

130/90 

mmHg 

130/80 

mmHg 

7 30 April 2019 140/90 

mmHg 

130/90 

mmHg 

130/90 

mmHg 

130/90 

mmHg 

 

Saat melakukan aplikasi rebusan daun cincau hitam dalam proses penurunan 

tekanan darah tidak stabil seperti tidak ada penurunan setelah diberikan rebusan 

daun cincau hitam, sehari atau setengah hari setelah diberikan daun cincau hitam 

tekanan naik kembali 10 mmHg. Penulis dalam melakukan aplikasi pemberian 

rebusan cincau hitam mendapatkan satu hambatan yang dapat mempengaruhi 

penurunan tekanan darah yaitu yang stress. 

 

Untuk mengatasi stress pada Ny.D penulis memberikan intervensi dan 

memberikan motivasi dengan berupaya merubah cara pikir dan perilaku Ny.D 

dengan berkolaborsi terhadap keluarga Tn.A. Hal ini sesuai dengan Susanti, 

(2017) Upaya individu untuk mengatasi stress dapat berupa perubahan cara 

berpikir (kognitif), perubahan perilaku atau perubahan lingkungan yang bertujuan 

untuk menyelesaikan stres yang dihadapi. Selain coping individu, maka coping 

keluarga akan membantu klien karena keluarga merupakan sistem pendukung 

yang paling dekat dengan individu. 

 

Hambatan yang kedua yaitu Ny.D tidak mempunyai tanaman cincau hitam, untuk 

mengatasi masalah tersebut penulis memberikan tanaman cincau hitam kepada 

Ny.D suapay melakukan secara mandiri dan berkelanjutan untuk membuat 

rebusan daun cincau hitam untuk menurunkan tekanan darah. 
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Pengukuran tekanan darah dilakukan sebelum dan sesudah pemberian rebusan 

daun cincau hitam. Hal ini sesuai dengan peneltian yang dilakukan oleh Alpian 

Jayadi, (2017) yang bertujuan untuk memvalidasi data terkait menderita 

Hipertensi atau tidak, memberikan intervensi selanjutnya lebih tepat, serta 

mengukur keberhasilan intervensi dengan menggunakan rebusan daun cincau 

hitam. 

Tanaman cincau hitam dapat tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki  

ketinggian 75-2.300 meter di atas permukaan laut serta dapat tumbuh pada musim 

kemarau maupun hujan. Tanaman ini banyak dibudidayakan oleh masyarakat di 

Indonesia. Daun cincau hitam merupakan bahan makanan tradisional yang telah 

lama dikenal oleh masyarakat dan digunakan sebagai isi minuman segar (Taruna, 

2015). 

 

Dalam peranannya sebagai penurun Hipertensi, senyawa bioaktif berperan dalam 

3 peran. Yang pertama sebagai Angeostensin Receptor Blocker (ARB), sebagai 

senyawa yang membantu mempercepat pembentukan urin (diuretik) dan juga 

menjadi antioksidan dalam proses stress oksidatif. Senyawa bioaktif menghambat 

pelepasan neurotransmitter andregenik. Senyawa bioaktif berperan sebagai 

penghambat reseptor α dan β serta membantu dalam proses diuretik menuju pusat 

jaringan yaitu sebagai α1 blocker. Pada mekanisme Hipertensi, angeostensin II 

menempel pada reseptor α1 yaitu reseptor yang mengatur kerja pembuluh darah 

sehingga akan menyebabkan vasokontriksi ( Taruna, 2015) 

 

Angeostensin II tidak bisa menempel kembali yang mengakibatkan renggangnya 

kembali pembuluh darah (vasodilatasi) sehingga darah akan mudah mengalir 

kejantung. Senyawa bioaktif juga menurunkan curah jantung yang menempel 

pada reseptor β1 yaitu berfungsi dalam menurunkan tekanan perifer pada jantung 

sehingga otot-otot pada jantung dapat memompa darah dengan mudah serta 

menurunkan kemungkinan pecahnya arteri. Senyawa ini juga mempengaruhi 

reseptor β2 (Septian and Widyaningsih, 2016). 
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Yang kedua, diuretik sendiri mempunyai 2 arti dalam penerapannya, arti yang 

pertama yaitu menunjukkan adanya penambahan volume urin yang diproduksi 

dan kedua menunjukkan jumlah pengeluaran (kehilangan) zat-zat terlarut dalam 

air. Diuretik bermanfaat dalam pengobatan barbagai penyakit yang berhubungan 

dengan retensi abnormal garam dan air dalam kompertemen ekstraseluler salah 

satunya hipertensi. Senyawa bioaktif yang berperan dalam diuretik yaitu tannin. 

Tannin secara umum didefinisakan sebagai senyawa polifenol yang membentuk 

kompleks dengan protein dan merupakan senyawa terbesar kedua yang menyusun 

fenol. Senyawa yang diduga berpengaruh pada aktivitas diuretik adalah flavonoid.  

 

Flavonoid dapat meningkatkan urinasi dan pengeluaran elektrolit melalui 

penhgaruhnya terhadap kecepatan filtrasi glomerulus (GFR) dalam kapsula 

bowman. Flavonoid berfungsi layaknya kalium, yaitu meabsorbsi cairan ion-ion 

elektrolit seperti natrium yang yang ada didalam intraseluler darah untuk menuju 

ekstraseluler memasuki tubulus ginjal. Glomerular Filtration Rate (GFR) yang 

tinggi akibat adanya aktivitas flavonoid tersebut menyebabkan ginjal (pada 

tubulus proksimal sebanyak 65% dan ansa henle sebanyak 25%) mampu 

mengeluarkan produk buangan daari tubuh dengan cepat, selain itu dapat 

menyebabkan semua cairan tubuh dapat difiltrasi dan diproses oleh ginjal (pada 

tubulus kolingetes) sepanjang waktu setiap hari hari serta mampu mengatur 

volume dan komposisi cairan tubuh secara tepat dan  cepat. 

 

Yang ketiga, antioksidan yaitu menghambat dihasilkannya agen oksidatif seperti 

produksi Reactive Oxygen Spesies (ROS) oleh sel darah perifer, atau dengan 

menghambat paparan oksidatif dalam tubuh yang melindungi lipid dan protein 

agar tidak berubah menjadi lipid peroksida dan protein teroksidasi akibat paparan 

asap-asap seperti rokok, gas CO2 bahkan juga bisa dari tingginya seseorang 

mengkonsumsi alkohol. senyawa bioaktif membantu hormon endogen glutathione 

yang berfungsi menghilangkan peroksida menjadi asam lemak hidroksil tidak 

beracun.  
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Antioksidan lain yang dapat membantu turunnya tekanan darah adalah serat 

pangan atau polisakarida. Serat pangan berpengaruh pada peningkatan 

pengeluaran kolesterol melalui feses dengan jalan meningkatkan waktu transit 

bahan makanan melalui usus kecil. Selain itu konsumsi serat sayuran dan buah 

akan mempercepat rasa kenyang. Keadaan ini menguntungkan karena dapat 

mengurangi pemasukan energy dan obesitas, dan akhirnya akan menurunkan 

resiko hipertensi dengan mengurangi vasodilatasi pembuluh darah. 

 

Dalam keberhasilan melakukan aplikasi rebusan daun cincau hitam didukung 

dengan keinginan klien untuk lebih baik, ke kooperatifan klien dan keluarga 

mengikuti arahan perawat, serta adanya motivasi dan dukungan yang tinggi dari 

keluarga. 

 

Selama 7 hari 14 kali kunjungan tekanan darah klien Tekanan darah yang paling 

banyak turun adalah tekanan darah sistolik dibandingkan diastolik. Penelitian 

yang dilakukan(siti zakiah zulfa, 2016) dalam penelitian pengaruh daun cincau 

hitam untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan yang paling banyak turun 

adalah tekanan darah sistolik dibandingkan diastolik.  

 

4.5 Evaluasi Keperawatan 

Hasil  evaluasi  setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 7 hari dengan 14      

kunjungan  menunjukan hasil keluarga Ny.D  mengatakan sudah paham mengenai 

Hipertensi, Ny.D mengatakan sudah lebih nyaman, tengkuk tidak kaku, sudah 

tidak pusing dan sudah mampu mengontrol makanan dengan tidak mengkonsumsi 

makanan asin-asin serta keluarga mengatakan Ny.D sudah lebih bisa mengontrol 

stress dengan cara bercerita dengan keluarga untuk memecahkan masalah. Dari 

data objektif didapatkan tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 88 kali per menit, 

respirasi 20 kali per menit.  
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Berdasarkan data objektif dan subjektif tersebut sesuai dengan kriteria hasil yaitu 

tekanan darah Ny.D dalam batas normal yaitu 130/90 mmHg, keluarga Ny.D 

paham dan dapat menyebutkan mengenai Hipertensi ( definisi, tanda gejala, 

penyebab, komplikasi), keluarga Ny.D paham dan dapat membuat secara mandiri 

rebusan daun cincau hitam. 

Sehingga diagsona keperawatan resiko ketidakstabilan tekanan darah 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang 

sakit teratasi dan pertahankan intervensi monitor tanda-tanda vital, berikan 

rebusan daun cincau hitam, anjurkan untuk istirahat yang cukup, anjurkan untuk 

mengontrol stress. 
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