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ABSTRAK 

 

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah diatas normal yaitu peningkatan 

sistolik >140 mmHg dan peningkatan diastolik >90 mmHg.Peningkatan tekanan 

darah bisa menimbulkan masalah nyeri pada kepala.Nyeri kepala dapat mengganggu 

kebutuhan rasa aman dan nyaman seseorang.Penatalaksaan terhadap nyeri berupa 

tindakan non-farmakologis salah satunya yaitu dengan mendengarkan asmaul 

husna.Mendengarkan bacaan asmaul husna bermanfaat untuk mengurangi tekanan 

darah sistolik dan tekanan darah diastolik.Tujuan studi kasus ini untuk melaksanakan 

asuhan keperawatan pasien hipertensi dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman di ruang UGD Klinik Rifda Medica Gondang.Subjek yang digunakan yaitu 

satu pasien dengan hipertensi.Data dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan 

pemeriksaan.Hasil studi kasus menunjukkan ada penurunan nyeri pada pasien 

hipertensi setelah dilakukan tindakan mendengarkn Asmaul Husna.Mendengarkan 

Asmaul Husna dilakukan selama 10 menit didapatkan data bahwa pasien mengalami 

penurunan skala nyeri dari skala 5 menjadi skala 4.Ketika mendengarkan Asmaul 

Husna seseorang merasa tenang maka tubuh akan lebih rileks dan merangsang 

hormone endorphin yang dapat menurunkan persepsi terhadap nyeri. Kesimpulannya 

adalah terdapat pengaruh mendengarkan Asmaul Husna terhadap nyeri yang 

dirasakan pada pasien hipertensi. 

Kata kunci:Hipertensi, nyeri, asmaul husna 
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ABSTRACT 

 

Hypertension is an increase in blood pressure above normal, namely an 

increase in systolic >140 mmHg and an increase in diastolic >90 mmHg. An increase 

in blood pressure may cause headaches. Headaches can interfere a person's need for 

security and comfort. Management of pain in the form of non-pharmacological 

measures, one of which is by listening to Asmaul Husna. Listening to the reading of 

Asmaul Husna is useful for reducing systolic blood pressure and diastolic blood 

pressure. The purpose of this case study is to carry out nursing care for hypertensive 

patients in meeting the needs of a sense of security and comfort in UGD room of 

Klinik Rifda Medica Gondang. The subject used was one patient with hypertension. 

Data were collected from the results of interviews, observations, and examinations. 

The results of the case study show that there is a decrease in pain in hypertensive 

patients after listening to Asmaul Husna. Listening to Asmaul Husna was done for 10 

minutes, it was found that the patient experienced a decrease in the pain scale from a 

scale of 5 to a scale of 4. When listening to Asmaul Husna a person feels calm, the 

body will be more relaxed and stimulate endorphins which can reduce the perception 

of pain. The conclusion is that there is an effect of listening to Asmaul Husna on the 

pain felt in hypertensive patients. 
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PENDAHULUAN 

 Hipertensi adalah adanya 

peningkatan tekanan darah sistolik 

diatas 140 mmHg dan tekanan darah 

diastolik diatas 90 mmHg (Alfiyanto 

& Wibowo,2017). Hipertensi terjadi 

pada lansia karena pada usia lanjut 

fungsi organ-organ tubuh secara 

keseluruhan mengalami penurunan 

terutama pada fungsi jantung dan 

pembuluh darah.Penurunan fungsi 

tersebut tidak dapat berfungsi dengan 

baik sehingga dapat menyebabkan 

hipertensi (Kemenkes RI, 2014). 

 Prevalensi hipertensi 

meningkat dari 25,8% menjadi 34,1%. 

Kenaikan prevalensi penyakit tidak 

menular iniberhubungan dengan pola 

hidup, antara lain merokok, konsumsi 

minuman berkafein &beralkohol, 

aktivitas fisik, serta konsumsi buah 

dan sayur (Riskesdas, 2018). 

Prevalensi Hipertensi yang didiagnosis 

dokter pada penduduk umur ≥18 tahun 

menurut Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Tengah adalah sebanyak 41.686 

jiwa sementara pada kota Surakarta 

sendiri berjumlah 692 jiwa(Riset 

Kesehatan Dasar 2018). 

 Pasien hipertensi mengalami 

tekanan darah yang meningkat 

sehingga dapat menimbulkan risiko 

penurunan perfusi jaringan jantung 

yang menyebabkan pasien mengalami 

intoleransi aktivitas, otak mengalami 

retensi pembuluh darah pada otak yang 

dapat menimbulkan peningkatan 

tekanan intra cranial kemudian 

menimbulkan nyeri pada kepala dan 

kurangnya rasa nyaman pasien saat 

beraktivitas. 

 Penatalaksanaan nyeri dapat 

dilakukan dengan menggunakan dua 

cara yaitu secara farmakologi dan non 

farmakologis.Pelaksanaan dengan 

farmakologi yaitu dengan pemberian 

analgesik. Sedangkan, pelaksanaan 

dengan non farmakologi yaitu terdiri 

dari relaksasi, distraksi, imajinasi 

terbimbing, dan dengan mendengarkan 

Asmaul Husna (Handayani, ddk, 

2018). 

 Hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Slamet & Thomas 



(2017) pada pasien hipertensi sebelum 

dan sesudah mendegarkan Asmaul 

Husna mengalami penurunan nyeri 

yang dirasakan. 

 Berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut maka penulis tertarik 

untuk membuat karya tulis ilmiah 

berjudul “Asuhan Keperawatan Pada 

Pasien Hipertensi Dalam Pemenuhan 

Kebutuhan Rasa Aman dan Nyaman : 

Nyeri” 

METODE 

 Studi kasus adalah rangkaian 

kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 

intensif, terinci, dan mendalam tentang 

suatu program, peristiwa, dan 

aktivitas, baik pada tingkat 

perorangan, sekelompok orang, 

lembaga, atau organisasi untuk 

memperoleh pengetahuan mendalam 

tentang peristiwa tersebut. Biasanya 

peristiwa yang dipilih berupa kasus 

yang aktual (real-life events), yang 

sedang berlangsung bukan sesuatu 

yang sudah lewat (Suwartono, 2014). 

 Subjek studi kasus ini adalah 

pasien yang mengalami hipertensi di 

Klinik Rifda Medika Gondang yang 

dilakukan pada tanggal 15 sampai 27 

Februari 2021. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Setelah penulis melakukan 

pengkajian pada TN. S diperoleh data 

subyektif dan obyektif. data subjektif : 

pasien mengatakan pusing pada kepala 

dan merasa nyeri, nafsu makan 

menurun, pasien mengatakan nyeri 

pada kepala, P : nyeri pada kepala 

karena pusing, Q : nyeri seperti 

tertimpa beban berat, R : pada kepala 

menjalar ke tengkuk leher, S : skala 5, 

T : nyeri hilang timbul, dan data 

Obyektif : pasien tampak menahan 

nyeri, meringis dan gelisah, TD : 

150/90 mmHg, SPO2 : 96%,  RR : 20 

x/menit, N : 82 x/menit, dan S : 

36,4
0
C. 

 Data dari pengkajian penulis 

menegakkan diagnosis utama yaitu 

Nyeri Akut (D.0077) berhubungan 

dengan agen pencedera 

fisiologis.Diagnosa tersebut sesuai 

dengan batasan karakteristik yaitu 

pasien mengeluh nyeri, pasien tampak 



meringis dan gelisah (Tim Pokja SDKI 

PPNI, 2017). 

 Intervensi yang dilakukan 

direncanakan untuk diagnosis pada Tn. 

S yaitu identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri, identifikasi 

skala nyeri, berikan teknik 

nonfarmakologis yaitu mendengarkan 

asmaul husna untuk mengurangi nyeri, 

ajarkan teknik nonfarmakologis 

mendengarkan asmaul husna  untuk 

mengurangi rasa nyeri, dan kolaborasi 

dengan dokter untuk  pemberian 

analgetik (amplodiphine). 

 Tindakan keperawatan yang 

telah dilakukan selama 1x8 jam pada 

Tn. S didasarkan pada rencana atau 

intervensi yang telah dibuat oleh 

penulis yaitu penulis memberikan 

teknik mendengarkan asmaul husna 1x 

selama 10 menit sesuai dengan standar 

operasional prosedur yang sudah ada 

untuk menurunkan nyeri dan 

memberikan rasa aman nyaman pada 

pasien hipertensi. 

 Secara teoritis mendengarkan 

Asmaul Husna seseorang merasa 

tenang maka tubuh akan lebih rileks 

dan merangsang hormone endorphin 

yang dapat menurunkan tekanan darah. 

Selain itu hormone endorphin juga 

dapat memberikan ketenangan jiwa 

dan merilekskan otot sehingga lebih 

nyaman dan nyeri berkurang (Masrvia, 

Sulistiyani, & Manhidayanti, 2018). 

 Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan pada diagnosa nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera 

fisiologis pada Tn. S yaitu didapatkan 

hasil subyektif : pasien mengatakan 

nyeri berkurang, P : nyeri pada kepala 

karena pusing berkurang, Q : nyeri 

seperti tertimpa beban berat berkurang, 

R : pada kepala menjalar ke tengkuk 

leher, S : skala 4, T : nyeri hilang 

timbul. Respon obyektif : pasien 

tampak meringis berkurang, pasien 

tampak tidak gelisah, TD : 140/90 

mmHg, SPO2 : 96%, RR  : 20 x/menit, 

N : 82 x/menit, dan S : 36,4
0
C. 

Assessment : masalah keperawatan 

belum teratasi. Planning : berikan 

tindakan nonfarmakologis untuk 



mengurangi nyeri (mendengarkan 

asmaul husna), kolaborasi pemberian 

obat analgetik (amlodiphine). 

 Berdasarkan hasil studi, 

diketahui bahwa sesudah dilakukan 

intervensi keperawatan dengan 

mendengarkan Asmaul Husna 

intensitas nyeri seperti diagram 4.1 

 

 Berdasarkan diagram 4.1 hasil 

evaluasi dari tindakan mendengarkan 

asmaul husna didapatkan hasil 

sebelum dilakukan dan didapatkan 

data pengkajian nyeri dengan skala 5 

(nyeri sedang) dan setelah dilakuukan 

tindakan didapatkan data pengkajian 

nyeri dengan skala 4 (nyeri 

sedang).Alat ukur yang digunakan 

untuk mengetahui skala nyeri adalah 

NRS (Numerical Rating Scale). 

KESIMPULAN 

 Pengelolaan Asuhan 

Keperawatan Pasien Hipertensi dalam 

pemenuhan kebutuhan Rasa Aman 

Dan Nyaman : Nyeri, mendengarkan 

Asmaul Husna selama 10 menit 

didapatkan hasil adanya penurunan 

skala nyeri dari skala 5 (nyeri skala 

sedang) menjadi skala 4 (nyeri skala 

sedang). 

 Maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh 

mendengarkan Asmaul Husna 

terhadap nyeri yang dirasakan pada 

pasien hipertensi. 

SARAN 

 Setelah penulis melakukan 

asuhan keperawatan pada pasien 

dengan diagnosis medis hipertensi, 

penulis memberikan masukan yang 

positif khususnya di bidang kesehatan 

antara lain : 

1. Bagi institusi pelayanan kesehatan 

khususnya Klinik Rifda Medica 

Gondang dapat memberikan 

pelayan kesehatan dan 

mempertahankan hubungan kerja 

sama yang baik antara tim 
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kesehatan maupun pasien serta 

keluarga pasien. Melengkapi saran 

dan prasarana yang sudah ada 

secara optimal dalam pemenuhan 

asuhan keperawatan nyeri akut 

pada pasien hipertensi. 

2. Bagi Institusi 

Pendidikanmeningkatkan mutu 

pelayanan pendidikan yang telah 

berkualitas dengan mengupayakan 

aplikasi riset dalam setiap tindakan 

yang dilakukan sehingga mampu 

menghasilkan perawat yang 

professional, trampil, inovatif, dan 

bermutu dalam memberikan 

asuahan keperawatan yang 

komprehensif berdasarkan ilmu 

dan kode etik keperawatan. 

3. Bagi Tenaga Kesehatan Khususnya 

Perawat diharapkan selalu 

berkoordinasi dengan tim 

kesehatan lainnya dalam 

memberikan tindakan keperawatan 

non farmakologis yaitu 

mendengarkan asmaul husna yang 

bis a diaplikasikan sebagai 

tindakan alternative untuk 

mengurangi nyeri secara maksimal 

supaya pasien merasa nyaman, 

khususnya pada pasien dengan 

hipertensi. Perawat diharapkan 

dapat memberikan pelayanan 

professional dan komprehensif. 

4. Bagi Pasiendiharapkan pasien dan 

keluarga dapat menerapkan dan 

memahami manfaat pemberian 

terapi mendengarkan asmaul husna 

untuk mengatasi nyeri pada pasien 

hipertensi. 
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