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ABSTRAK  

 

Tahap perkembangan keluarga dewasa yaitu dimulai pada saat anak pertama 

ditandai dengan usia 20-40 tahun dan meninggalkan rumah atau sudah menikah. 

Kasus yang terjadi pada tahap perkembangan keluarga dewasa ini adalah keluarga 

yang menderita hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu 

kondisi dimana tekanan darah berada diatas normal yaitu 120/80 mmHg. Tanda 

gejala hipertensi seperti pusing, nyeri leher, sukar tidur dan mudah lelah yang 

dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Salah satu tindakan non farmakologi 

dengan mengajarkan teknik relaksasi genggam jari dan nafas dalam yang sangat 

efektif diberikan pada penderita hipertensi. Tujuan dari studi kasus ini adalah 

untuk mengetahui penurunan tekanan darah setelah 15 menit tindakan selama 5x 

kunjungan.  

Jenis pengambilan kasus ini adalah deskriptif dengan hasil studi kasus 

dewasa. Metode studi kasus dengan one group pre- post test design, Subjek studi 

kasus ini dilakukan pada 1 orang pada tahap perkembangan keluarga dewasa yang 

mengalami hipertensi. Hasil studi kasus menujukkan bahwa pengelolahan asuhan 

keperawatan pada tahap keluarga pada klien hipertensi dengan diagnosis 

keperawatan manajemen kesehatan tidak efektif dan diberikan tindakan relaksasi 

genggam jari dan nafas dalam 1 kali sehari selama 5 hari terjadi penurunan 

tekanan darah yang awalnya 150/95 mmHg mejadi 130/82 mmHg. Relaksasi 

genggam jari dan nafas dalam sangat efektif menurunkan tekanan darah pada 

penderita hipertensi.  

 

Kata kunci : Asuhan Keperawatan Keluarga, Tahap Perkembangan Keluarga   

Dewasa, Relaksasi genggam jari dan nafas dalam 

Referensi : 35 (2010- 2019) 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN  

Tahap perkembangan keluarga 

dewasa dimulai sejak usia 20-40 

tahun, dimulai dari anak pertama 

meninggalkan rumah, tujuan utama 

melepas anaknya yang paling tua 

untuk hidup mandiri (Gusti, 2013). 

Masalah kesehatan adanya 

berrbagai faktor adalah gaya hidup, 

aktifitas yang tidak sehat, merokok, 

dan mengakibatkan perubahan fisik 

dengan masalah diabetes melitus, 

hipertensi, kolestrol (Friedman, 

2012). 

Hipertensi atau tekanan darah 

tinggi tekanan darah sistole 140 

mmHg dan diastole diatas 90 mmHg 

dan dapat mengakibatkan berbagai 

masalah seperti infark miokard, 

stroke dan gagal ginjal( AHA, 2017). 

World Health Organization 

(WHO) tahun 2015 hipertensi 

ditahun 2025 sekitar 1,56 milyar 

orang dewasa. Prevalensi menurut 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 

2018) menyebutkan bahwa Jawa 

Tengah sebanyak 25,8% di 

Kabupaten Batang paling tinggi 

dengan 18,8% dan paling rendah 

0,49 % di Kabupaten Grobogan. 

(Data Primer Puskesmas 

Gondangrejo, Karanganyar, 2019). 

Jumlah hipertensi dikabupaten 

karanganyar terdapat 4,44% dengan 

jumlah 9682 orang dan 143 orang 

mengalami hipertensi dikecamatan 

gondangrejo dengan presentase 

1,48% . 

Menurut (Triyanto, 2014) 

penderita hipertensi biasanya sering 

mengeluh pusing, sukar tidur, mudah 

lelah dan mata berkunang-kunang. 

Menurut Potter & Perry (2009) Nyeri 

dan stress emosional yang dapat 

meningkatkan frekuensi curah 

jantung dapat meningkatkan tekanan 

darah. 

Strategi tindakan non 

farmakologi dengan dilakukan teknik 

genggam jari dan nafas. Teknik 

relaksasi genggam jari Titik titik 

refleksi tangan memberikan 

rangsangan gelombang kejut menuju 

otak menuju saraf aferen kemudian 

stimulus dilanjutkan abu-abu otak 

tengah (Periaqueductal) dan 

rangsangan disampaikan ke 

hipotalamus kemudian hipotalamus 

merangsang kelenjar hipofisis 

mengeluarkan hormon endorphin 



menyebabkan kerja jantung dalam 

memompa darah yang dapat 

menurun tekanan darah (Aprianto 

2012 dalam Natalia 2017). 

Teknik relaksasi nafas dalam 

yang dapat menurunkan intensitas 

nyeri. Tujuan relaksasi nafas dalam 

adalah untuk meningkatkan ventilasi 

alveoli (mengontrol atau mengurangi 

nyeri) (Putra dkk, 2013). 

 

METODE 

Pengambilan kasus dengan 

masalah hipertensi pada tahap 

keluarga dewasa dilakukan selama 

5x kunjungan pada tanggal 20 

Februari- 24 Februari 2020 di Desa 

Dayu kabupaten Suruhan, 

Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten 

Karanganyar  

 

Hasil Pengkajian 

 Berdasarkan data stressor jangka 

pendek yaitu Ny. S ingin sembuh 

dari hipertensi yang dialami sejak 5 

tahun. fungsi keluarga fungsi afektif 

merupakan keluarga Tn.M dan Ny.S  

yang harmonis dan saling terbuka 

dan saling menyayangi. Fungsi 

sosialisasi mempunyai hubungan 

baik didalam keluarga maupun 

tetangga dan saling bertegur sapa dan 

saling menghormati. Struktur 

komunikasi: keluarga Tn. M 

termasuk orang yang terbuka dalam 

segala hal apapun jika ada masalah 

dimusyawarahkan bersama. 

Data subyekif: Ny.S mengatakan 

memiliki riwayat hipertensi sejak 5 

tahun yang lalu jika pusing dan nyeri 

leher jika sakit hanya istirahat dan 

minum obat diwarung, ayah Ny.S 

dahulunya punya riwayat hipertensi 

dan Ny.S dan tidak paham 

bagaimana mengontrol hipertensi, 

tidak membatasi aktifitas disawah 

mengakibatkan mudah lelah dan 

tidak menerapkan program 

kesehatan. 

Data objektif: Ny.S tampak 

belum mengetahui mengontrol 

tekanan darah, Ny.S tampak terbuka 

mengenai masalah hipertensi namun 

kebingungan menjawab pertanyaan 

yang diberikan, Ny.S TTV Ny. S 

didapatkan TD : 150/95 mmHg, N: 

88x/ menit, RR : 24X/ menit, S : 

36,5° C. 

Tugas yang belum terpenuhi 

membantu orangtua suami maupun 

istri yang sedang sakit keluarga 

beranggapan hipertensi yang dialami 



Ny.S adalah sakit yang diberikan 

oleh Allah dan keluarga beranggapan 

hipertensi masalah yang biasa dan 

jarang periksa tekanan darah. 

Diagnosis manajemen kesehatan 

tidak efektif menjadi diagnosis 

prioritas dengan total skoring 3 1/3, 

karena adanya presepsi kesehatan 

yang salah, tidak menerapkan 

program kesehatan secara optimal, 

kurangnya informasi kesehatan 

Tujuan umum: keluarga tingkat 

pengetahuan meningkat dan 

kesehatan. Tujuan khusus yang ke-1 

keluarga mampu mengenali 

intervensi ajarkan tentang hipertensi 

meliputi pengertian, tanda dan gejala  

Tujuan khusus yang ke-2 keluarga 

mampu merawat anggota keluarga 

berperan pengambilan keputusan serta 

memantau kesehatan keluarga yang sakit 

Tujuan khusus ke-3 keluarga 

mampu merawat anggota intervensi 

anjurkan keluarga mengontrol 

kesehatan klien dan menerapkan 

tindakan nonfarmakologi 

Tujuan khusus ke-4 modifikasi 

lingkungan intervensi anjurkan 

mengurangi konsumsi garam dan 

menerapkan pola hidup bersih sehat  

Tujuan khusus ke-5 keluarga 

memanfaatkan fasilitas kesehatan, 

intervensi anjurkan memanfaatkan 

fasilitas kesehatan minimal 2 minggu 

sekali untuk periksa tekanan darah. 

Implementasi pada tanggal 20 

Februari 2020 membina hubungan 

saling percaya, menyampaikan 

tujuan dan melakukan pengkajian 

data TD sebelum: 150/95 mmHg dan 

sesudah 147/90 mmHg. Tanggal 21 

Februari 2020 sebelum TD:145/85 

mmHg, setelah TD: 142/85 mmHg. 

Tanggal 22 Februari 2020 sebelum 

TD: 140/82 mmHg setelah TD: 

136/85mmHg. Pada tanggal 23 

Februari 2020 sebelum TD:135/80 

mmHg setelah TD: 133/85 mmHg.  

Pada tanggal 24 Februari 2020 

melakukan evaluasi tindakan TD 

sebelum tindakan: 133/85 mmHg 

menjadi 130/82 mmHg. 

Selama 5x kunjungan penulis 

memberikan edukasi mengenai 

pengertian tanda, gejala hipertensi 

dan manfaat dari tindakan genggam 

jari dan nafas dalam, menganjurkan 

keluarga berperan memantau 

kesehatan, mengajurkan untuk 

membatasi aktifitas dan mampu 

menerapkan program kesehatan serta 



melakukan teknik relaksasi genggam 

jari dan nafas dalam selama 15 menit 

Hasil evaluasi SOAP : Subyektif : 

klien mengatakan sudah mengerti 

cara untuk mengontrol dan paham 

mengenai manfaat tindakan, klien 

lebih rileks, klien sudah mampu 

menerapkan program kesehatan. 

Obyektif : Klien tampak lebih tenang 

dan tampak lebih rileks setelah 

melakukan tindakan genggam jari 

dan nafas dalam, klien melakukan 

secara mandiri. analisa: Keluarga dan 

klien mampu melaksanakan 5 fungsi 

keluarga setelah kunjungan klieb 

sudah mengetahui pengertian tanda 

dan gejala hipertensi, setelah 

diberikan edukasi mengenai perilaku 

hidup sehat dengan membatasi 

aktifitas dan mampu mengurangi 

makanan mengandung garam, klien 

paham mengenai manfaat tindakan 

tersebut, setelah keluarga diberikan 

edukasi klien mampu melakukan 

pemeriksaan rutin tekanan, keluarga 

mengambil keputusan dan merawat  

anggota keluarga.  

Planning: intervensi 

dipertahankan, keluarga merawat 

anggota keluarga yang sakit 

(menerapkan tindakan relaksasi 

genggam jari dan nafas dalam secara 

mandiri), dapat memodifikasi 

lingkungan (menerapkan perilaku 

hidup sehat dan mampu mengurangi 

garam), keluarga mampu 

memanfaatkan fasilitas kesehatan 

(Klien mampu melakukan 

pemeriksaan tekanan darah secara 

rutin) selama 5 kali dengan evaluasi 

tindakan pada hari pertama dan hari 

terakhir adanya penurunan sistolik 

sebanyak 20 mmHg dan distolik 

sebesar 13 mmHg. 

PEMBAHASAN 

Klien dengan umur 55 tahun dari 

hasil pengkajian bahwa klien 

memiliki hipertensi sejak 5 tahun 

yang lalu, sering mengeluh pusing 

dan nyeri pada leher dan mudah lelah 

beraktifitas berat dahulunya ayah 

klien memiliki riwayat hipertensi 

TTV klien didapatkan TD : 150/95 

mmHg, N: 88x/ menit, RR : 24X/ 

menit, S : 36,5° C 

Tekanan darah 140/90 mmHg 

yaitu fase sistolik 140 menunjukkan 

fase darah yang sedang dipompa oleh 

jantung dan fase diastolik 90 

menunjukkan fase darah yang 

kembali ke jantung (Triyanto, 2014). 



Diagnosis yang muncul 

Manajemen kesehatan tidak efektif 

dengan hasil skoring 3 1/3. Strategi 

non farmakologi masalah hipertensi 

yaitu dengan teknik relaksasi 

genggam jari dan nafas dalam sangat 

efektif dapat menurunkan tekanan 

darah pada penderita hipertensi 

selamaa 5x kunjungan. 

 

KESIMPULAN 

1. Pengkajian 

Berdasarkan hasil pengkajian 

didapatkan data subyekif: Ny.S 

mengatakan memiliki hipertensi 

sejak 5 tahun yang lalu jika 

pusing nyeri leher hanya istirahat 

dan minum obat diwarung, Ny.S 

tidak pernah memeriksakan 

tekanan darah secara rutin, ayah 

Ny.S dahulunya juga punya 

riwayat hipertensi, Ny.S tidak 

paham bagaimana mengontrol 

hipertensi dan tidak membatasi 

aktifitas disawah. Data objektif 

Ny. S tampak segar dan terbuka 

saat ditanya tentang riwayat 

kesehatannya, Ny.S tampak 

kebingungan, klien belum paham 

mengenai mengontrol hipertensi 

dan Ny.S tidak menggunakan 

fasilitas kesehatan, saat 

pemeriksaan TTV Ny. S 

didapatkan tekanan darah: 150/95 

mmHg, nadi: 88 kali per menit, 

frekuensi pernafasan: 24 kali per 

menit, dan suhu: 36,5° C. 

2. Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan yang 

dapat ditegakkan adalah 

manajemen kesehatan tidak 

efektif (D.0116) dengan hasil 

skoring dengan total 3 1/3. 

3. Intervensi 

Tujuan intervensi dengan 

kriteria hasil dapat memenuhi 5 

fungsi keluarga antara lain: (1). 

Keluarga mampu mengenal 

masalah: Bimbingan sistem 

kesehatan (I.12360), (2). Keluarga 

mampu mengambil keputusan: 

Dukungan Pengambilan 

keputusan (I.09265),(3). Keluarga 

mampu merawat anggota keluarga 

yang sakit: Perlibatan keluarga 

(I.14525), (4).Keluarga mampu 

memodifkasi lingkungan: Edukasi 

kesehatan (I.12383), (5). Keluarga 

mampu memanfaatkan fasilitas 

pelayanan kesehatan: Edukasi 

program kesehatan (I.12441). 

 



4. Implementasi 

Implementasi dilakukan selama 

5 kali memberikan edukasi 

mengenai pengertian, tanda  

gejala dari hipertensi, 

menganjurkan untuk mengurangi 

makanan mengandung garam 

menjaga pola hidup sehat,, 

menganjurkan klien membatasi 

aktifitas berat mengedukasi klien 

untuk menerapkan program 

kesehatan 

5. Evaluasi 

Evaluasi SOAP: Subyektif: 

klien mengatakan paham cara 

untuk mengontrol dan manfaat 

dari tindakan  relaksasi genggam 

jari dan nafas dalam dan setelah 

melakukan tindakan lebih rileks 

klien mampu menerapkan 

program kesehatan Obyektif: 

Klien tampak lebih tenang dan 

tampak lebih rileks, klien mampu 

melakukan secara mandiri. 
 

Analisa: klien mampu 

melaksanakan 5 fungsi 

keperawatan keluarga klien sudah 

paham mengenai pengertian, 

tanda, gejala hipertensi, diberikan 

edukasi mengenai perilaku hidup 

sehat dan mampu mengurangi 

makanan mengandung garam, 

keluarga mampu melakukan 

tindakan dan paham manfaat 

dengan teknik non farmakologi 

klien dapat menerapkan program 

kesehatan, keluarga berperan 

merawat anggota keluarga. 

Planning: intervensi 

dipertahankan, keluarga mampu 

merawat anggota keluarga yang 

sakit (menerapkan tindakan 

relaksasi genggam jari dan nafas) 

keluarga dapat memodifikasi 

lingkungan (menerapkan perilaku 

hidup sehat dan mengurangi 

garam), keluarga mampu 

memanfaatkan fasilitas kesehatan  

(klien mampu melakukan 

pemeriksaan secara rutin untuk 

mengontrol hipertensi). 

SARAN  

1. Bagi Perawat 

Sebagai perawat lebih 

profesional dapat meningkatkan 

keterampilan dalam memberikan 

asuhan keperawatan keluarga dan 

menjadikan salah satu intervensi 

keperawatan mandiri mengalami 

hipertensi dengan tindakan non 

farmakologi relaksasi genggam 



jari dan nafas dalam selama 15 

menit. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat sebagai tambahan referensi 

untuk meningkatkan pengetahuan 

pada keperawatan keluarga yang 

mengalami hipertensi untuk 

mengambil langkah dalam upaya 

peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan pada klien teknik 

nonfarmakologi relaksasi 

genggam jari dan nafas dalam 

menurunkan tekanan darah 

3. Bagi Keluarga 

Dapat memberikan pengetahuan, 

wawasan dan penatalaksanaan 

pada tahap keluarga yang 

mengalami hipertensi dengan 

teknik tindakan relaksasi 

genggam jari dan nafas dalam 

selama 15 menit dapat 

menurunkan tekanan darah. 

4. Bagi instansi pelayanan 

kesehatan 

Dapat meningkatkan kualitas 

dalam asuhan keperawatan 

keluarga pada tahap 

perkembangan dewasa yang 

mengalami hipertensi dengan 

tindakan nonfarmakologi 

relaksasi genggam jari dan nafas 

dalam selama 15 menit yang 

sangat efektif dapat menurunkan 

tekanan darah. 

5. Bagi Tenaga Kesehatan 

Dapat dijadikan salah satu 

intervensi dengan meningkatkan 

keterampilan pada asuhan 

keperawatan keluarga dengan 

tindakan nonfarmakologi 

relaksasi genggam jari dan nafas 

dalam selama 15 menit yang 

efektif menurunkan tekanan 

darah. 
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