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ABSTRAK 

 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi  adalah peningkatan darah sistolik  lebih 

dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) mencatat pada tahun 2015 menunjukan sekitar 1,13 

miliar orang yang menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia 

terdiagnosis hipertensi. Prevelensi hipertensi di Indonesia pada penduduk 

mencapai 34,1% dari  populasi 18 tahun ke atas. Menurut profil Dinas Kesehatan 

Provinsi Lampung 2017, dari 10 besar penyakit di Lampung hipertensi menempati 

posisi tertinggi dengan jumlah 25.081 penderita hipertensi yaitu sekitar 16,18%. 

Puskesmas Natar  merupakan salah satu fasilitas pelayanan  kesehatan yang ada di 

Lampung Selatan.Tujuan laporan tugas akhir ini adalah untuk memberikan 

asuhan keperawatan keluarga pada dewasa dengan hipertensi di Hajimena 

Kecamatan  Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 15 februari sampai 

19 februari tahun 2021. Metode yang digunakan dalam asuhan keperawatan ini 

yaitu menggunakan  pendekatan asuhan keperawatan keluarga dengan melakukan 

pengumpulan data  dengan menggunakan proses pengkajian ,diagnosa ,rencana 

keperawatan ,implementasi dan evaluasi .Berdasarkan hasil pengkajian 

didapatkan data bahwa klien mengalami gangguan rasa nyaman nyeri pada  

bagian dileher dibagian tengkuk skala nyeri 5 ,intervensi dilakukan dengan 

memberikan pendidikan kesehatan ,memberikan jus mentimun didapatkan nyeri 

berkurang ,setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah dapat menurun , 

pengetahuan keluarga tentang cara perawatan pada  keluarga yang sakit  bertambah 

.Implementasi dilakukan selama 4 hari dengan 4 kali kunjungan kerumah keluarga . 

Hasil dari melakukan tindakan keperawatan tindakan keperawatan adalah nyeri 

bagian dileher dibagian tengkuk  berkurang ,setelah diberikan jus mentimun nyeri 

berkurang .Saran untuk klien dan keluarga adalah melanjutkan pemberian jus 

mentimun untuk mengurangi nyeri dan tekanan darah pada klien . 
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