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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan  

Hipertensi Emergensy adalah salah satu penyakit dengan penyebab 

adanya peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba yang mecapai 180/120 

mmHg. Selain itu hipertensi dapat menyebabkan kerusakan organ target maka 

dibutuhkan penanganan secepat mungkin. Dan terdakang tidak terdapat gejala 

berarti, akan tetapi seseorang yang terkenan penyakit itu akan merasakan lemas, 

dan sakit pada kepala. 

Dalam melaksanakan perawatannya dilakukan penerapan tindakan 

secara menyeluruh terhadap Tn.D di ruangan Family Jantung RSUD R. 

Syamsudin, SH kota Sukabumi dengan Hipertensi Emergency. Hal tersebut 

merupakan pengetahuan jelas guna melaksanakan rencana teoritis ketika 

melakukannya, itu merupakan salah satu kekhasan terhadap kondisi juga pasal 

kebugarannya. Hasil proses keperawatan yang penlis simpulkan, ialah : 

1. Pengkajian 

Ketika melaksanakan pemeriksaan terhadap klien Tn. D tertanggal 

12 Juli 2019, dalam metodenya memakai cara interview dan juga observasi. 

Tidak ada kerumitan ketika melaksanakan interview disebabkan baik klien 

maupun keluarga dapat bekerja sama. Selain itu pemeriksaan fisik 

dilakukan secara persistem. Maka dari hasilnya didapatkan yaitu:  
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klien mengatakan nyeri dibagian kepala, terlihat menahan sakit, tekanan 

darah 160/120 mmHg, pernapasan 23x/menit, perawakan gemuk namun 

terlihat tidak bertenaga, nafsu makan tidak ada ditemukan retaksi dinding 

dada, terdengar suara bunyi ronchi kasar di lobus paru kiri. Terlepas dari 

itu, klien beserta kelurga tidak begitu paham mengenai keadaannya saat ini. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Kemudian dalam diagnosa ini terdapat sedikit ketidaksamaan 

diantaranya jika dalam teori ada 5 diagnosa sedangkan dalam kasus ini 

hanya 3 diagnosa. Dalam bagian ini selepas melaksanakan pengkajian juga 

pemeriksaan guna menentukan diagnosa terhadap Tn.D yang mengidap 

sakit hipertensi emergency terdapat 3 pemasalahan yang singkron dengan 

keadaan klien  yaitu resiko penurunan curah jantung berhubungan dengan 

peningkatan afterload dan nyeri akut berhubungan dengan peningkatan 

vaskuler selebral yang hanya dapat teratasi sebagian. Karena klien masih 

mengalami naik turunnya tekanan darah juga sesekali masih merasakan 

nyeri dibagian kepala. Satu diagnosa yang dapat teratasi ialah intoleransi 

aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik dengan keadaan klien yang 

sudah tidak lemas, dapat pergi kekamar kecil dengan sendirinya juga seraya 

menghasilkan keluarga beserta klien mengetahui berupa hal yang dapat 

dilakukan oleh pasien dalam kondisinya sekarang. Sedangkan untuk resiko 

cedera tidak penulis ambil karena keadaan dan lingkungan di RS sesuai 

standar keselamatan ditambah keluarga selalu membantu klien, terakhir 
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kurangnya pengetahuan tidak diambil pula dikarenakan keluarga juga klien 

sudah memahami mengenai penyakitnya ini meskipun hanya sedikit. 

3. Perencanaan 

Dalam tindakannya perencanaan dilaksanakan berdasarkan keluhan 

klien, juga berdasarkan terhadap sumber teori yang telah ada. Akan tetapi 

disesuaikan dengan  keadaan juga kelengkapan alat  juga prasarana  yang 

ada.. Ketika proses penyusunannya selalu mengikut sertakan pasien, family, 

juga tenaga kesehatan lain.  

4. Pelaksanaan  

Tindakan implementasi terhadap klien didalamnya selalu dilibatkan 

keluarga, dibantu oleh perawat ruangan yang memberikan juga memantau 

pegawai lainnya menjalan teknik pemulihan semisal pengobatan juga 

peninjauan. Hal itu dilaksanakan sebagaimana rencana yang sudah tersusun 

tetapi penulis tidak dapat mendampingi juga mengawasi perkembangannya 

sehari penuh. Akan tetapi penulis mempertimbangkan situasi dan kondisi 

klien serta keadaan dilapangan apakah rencana keperawatan tersebut 

memungkinkan dilakukan. Terdapat  beberapa hal yang tidak dapat 

diaplikasikan kepada klien Tn. D oleh sebagaimana sesuai dengan landasan 

teori. Diantaranya yaitu: 

a. Intervensi yang dilakukan pada diagnosa nyeri berhubungan dengan 

peningkatan vaskuler selebral dengan mengontrol lingkungan yang 

dapat mempengaruhi rasa nyeri tidak dilakukan karena pada saat 

pengkajian klien sudah terbiasa dengan keadaan lingkungan oleh karena 
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itu penulis mengganti dengan mengontrol keadaan klien selama 

perawatan. 

b. Intervensi yang dilakukan pada diagnosa resiko penurunan curah 

jantung berhubungan peningkatan afterload dengan atur waktu aktivitas 

untuk menghindari kelelahan tidak dilakukan karena ketika pengkajian 

keluarga dan klien sudah memahi bahwa aktivitas berlebih akan 

membuat kondisi klien semakin memburuk diganti dengan memberikan 

masukan aktivitas yang dapat dilakukan klien tanpa mengganggu 

kesehatannya. Melakukan kolaborasi dengan tenaga medis rehabilitasi 

medis dalam merencanakan program terapi tidak dapat terlaksana 

dikarenakan klien merasa ia tidak membutuhkan hal itu dan bisa 

dilakukan bersama keluarga di rumah. 

5. Evaluasi  

Dalam tahapan penilaian akhir tiga masalah  terhadap Tn. D 

diagnosa nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskuler 

selebral dapat teratasi sebagian dengan klien masih merasakan nyeri meski 

sedikit berkurang. Sedangkan diagnosa resiko penurunan curah jantung 

berhubungan dengan peningkatan afterload dan diagnosa intoleransi 

aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik bisa diatasi karena rasa 

nyerinya sudah mulai mereda juga klien senang karena dapat melakukan 

aktivitas untuk mengisi waktu luangnya. 
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6. Pendokumentasian  

Ketika selesai melaksanakan seluruh tahapan proses keperawatan, 

dilakukanlah pendokumentasian seluruh tahapan yang telah dilakukan guna 

mempermudah ketika pengevaluasian. Tujuan lainnya dalam hal ini ialah 

agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai sejauh mana keberhasilan 

kualitas bantuan dengan optimal juga kontinu. 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan pengetahuan semasa menjalankan asuhan keperawatan, 

terdapat ajuan saran dari penulis seikiranya dapat berguna untuk peningkatan 

taraf asuhan keperawatan. Bertujuan untuk: 

1. Untuk rumah sakit  

Supaya taraf pelayanannya bisa dilaksakan dengan menyeluruh, 

disarankan agar tetap menjaga adanya informasi yang sering diberikan dari 

pihak pengelola ruangan kepada keluarga juga pasien. Mengenai penyakit 

yang sering kita anggap sepele justru membahayakan seperti hipertensi 

emergency, selalu ikut sertakan keluarga disetiap melaksanakan tindakan 

asuhan keperawatan. 

2. Untuk keluarga juga klien 

Selepas mengalami reaksi dari sakit yang diidap hingga dibawa dan 

menjalankan perawatan di rumah sakit harapannya klien agar lebih 

memperhatikan asupan makanan juga pola hidup sehatnya agar tidak terjadi 

penyakit hipertensi emergency. Disisi lain keluarga juga berperan sangat 



71 
 

 
 

penting untuk kesembuhannya, dukungan juga masukan yang baik  bagi 

klien sangat berpengaruh. 

3. Untuk penulis  

Hasil karya ini dapat dijadikan sebagai acuan bahan bacaan untuk 

pembaca terkhusus mahasiswa DIII-Keperawatan. Juga dapat menjadi 

referensi untuk permasalahan yang berkaitan dengan hipertensi emergency. 

 


