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ABSTRAK 

 

Lansia atau menua adalah suatu keadaan yang terjadi didalam kehidupan manusia. 

Masa lansia dimulai pada usia 60 tahun keatas. Asuhan keperawatan keluarga 

dengan lansia terdapat fokus pelayaan kesehatan yang meliputi : disabilitas 

fungsional meningkat, gangguan mobilitas, kekuatan dan fungsi fisik menghilang, 

layanan perawatan dalam jangka panjang, pemberian asuhan keperawatan, isolasi 

sosial, berduka, gangguan kognitif, serta penyakit kronik seperti hipertensi. 

Hipertensi dapat diketahui jika tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan 

tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Relaksasi otot progresif merupakan suatu 

tindakan non farmakologis yang efektif untuk menurunkan tekanan darah pada 

lansia tanpa menimbulkan efek yang berbahaya. Tujuan studi kasus ini adalah untuk 

mengetahui gambaran asuhan keperawatan keluarga pada tahap perkembangan 

keluarga lansia. Jenis penelitian ini adalah diskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Subjek yang digunakan pada studi kasus ini ialah satu 

keluarga pada tahap perkembangan lansia. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa 

pengelolaan asuhan keperawatan pada keluarga lansia hipertensi dengan masalah 

keperawatan manajemen kesehatan keluarga tidak efektif yang dilakukan tindakan 

keperawatan relaksasi otot progresif selama 7 hari didapatkan hasil terjadi 

penurunan tekanan darah pada lansia hipertensi dari 180 / 95 mmHg menjadi 140 / 

80 mmHg. 
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ABSTRACT 

 

Elderly or aging is a condition that occurs in human life. Old age begins at the age 

of 60 years and over. Nursing for families with the elderly has a focus on health 

services which include: increased functional disability, impaired mobility, lost 

physical strength and function, long-term care services, nursing, social isolation, 

grieving, cognitive impairment, and chronic diseases such as hypertension. 

Hypertension can be detected if the systolic blood pressure is more than 140 mmHg 

and the diastolic pressure is more than 90 mmHg. Progressive muscle relaxation is 

an effective non-pharmacological action to lower blood pressure in the elderly 

without causing harmful effects. The purpose of this case study is to describe the 

description of family nursing care at the stage of development of the elderly family. 

This type of research is descriptive using a case study approach. The subject used 

in this case study was one family at the stage of development of the elderly. The 

results of the case study showed that the management of nursing in elderly families 

with hypertension with nursing problems in effective family health management 

carried out progressive muscle relaxation nursing actions for 7 days showed a 

decrease in blood pressure in hypertensive elderly from 180 / 95 mmHg to 140 / 80 

mmHg. 
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PENDAHULUAN 

Hipertensi merupakan masalah 

utama penyebab kematian dini 

diseluruh dunia, lebih dari 1 dari 5 

orang dewasa di seluruh dunia 

memiliki masalah penyakit tekanan 

darah tinggi atau hipertensi. 

Hipertensi dapat membunuh hampir 

9,4 juta orang setiap tahunnya (WHO, 

2015). Hipertensi merupakan 

penyakit yang dapat menyerang siapa 

saja, baik yang muda maupun yang 

tua. Hipertensi juga sering disebut 

sebagai silent killer karena termasuk 

penyakit yang mematikan. Bahkan, 

hipertensi tidak dapat secara langsung 

membunuh penderitanya, tetapi 

hipertensi memicu terjadinya 

penyakit lain yang tergolong kelas 

berat dan mematikan serta dapat 

meningkatkan resiko serangan 

jantung, gagal jantung, stroke dan 

gagal ginjal (Pudiastuti, 2013). 

Pada lansia hipertensi yang sering 

terjadi adalah isolated systolic 

hypertension (ISH), dimana tekanan 

sistoliknya saja yang tinggi (diatas 

140 mmHg). Namun, tekanan 

diastoliknya akan tetap normal 

(dibawah 90 mmHg). Lansia sering 

mengalami hipertensi karena 

kekakuan pada arteri sehingga 

tekanan darah cenderung meningkat. 

Biasanya karena stress bukan karena 

penyakit fisik tetapi lebih mengenai 

kejiwaan. 

Prevelensi penderita hipertensi 

berdasarkan data World Health 

Organization (WHO) terdapat 

peningkatan penderita hipertensi dari 

594 juta jiwa pada tahun 1975 dan 

terus bertambah menjadi 1.13 milyar 

jiwa pada tahun 2015 (WHO, 2019). 

Berdasarkan data Riset Kesehatan 

Dasar tahun 2018 menyatakan bahwa 

jumlah penderita hipertensi di 

Indonesia berdasarkan diagnosis 

dokter maupun yang meminum obat 

anti hipertensi pada lansia (55 – 75 

tahun keatas) di Indonesia mencapai 

135.474 jiwa (Kementrian Kesehatan 

RI, 2018). Sedangkan di Provinsi 

Jawa Tengah prevelensi hipertensi 

berdasarkan data Riset Kesehatan 

Dasar tahun 2018 menyatakan bahwa 

penderita hipertensi pada lansia (55 

tahun – 75 tahun keatas) yang 

terdiagnosa oleh dokter maupun yang 

meminum obat anti hipertensi 

mencapai 11.924 jiwa (Kementrian 

Kesehatan RI, 2019). Berdasarkan 

data Profil Kesehatan Kabupaten 

Karanganyar pada tahun 2019 jumlah 

penyakit tidak menular tertinggi yang 

banyak diderita oleh masyarakat 

karanganyar adalah penyakit 

hipertensi dengan jumlah mencapai 

72.165 jiwa, Sedangkan di tempat 

yang akan dilakukan studi kasus yang 

bertempat di wilayah puskesmas 

Gondangrejo sendiri terdapat 2.059 

jiwa penderita hipertensi (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 

2019). 

Masa lansia dimulai pada usia 65 

tahun, tetapi dapat terbagi menjadi 

tiga masa : lansia muda dari usia 65 

sampai 74 tahun, lansia pertengahan 

dari usia 75 sampai 84 tahun, dan 

lansia akhir dari usia 85 tahun atau 



lebih (LeMone, Burke & Bauldoff, 

2019). Menua merupakan proses 

sepanjang hidup, tidak hanya dimulai 

dari suatu waktu tertentu, tetapi 

dimulai sejak permulaan kehidupan. 

Menjadi tua merupakan proses 

alamiah, yang berarti seseorang telah 

melalui tiga tahap kehidupannya, 

yaitu anak, dewasa dan tua. 

Memasuki masa tua berarti 

mengalami kemunduran. Misalnya, 

kemunduran fisik yang ditandai 

dengan kulit yang mengendur, rambut 

memutih, gigi mulai ompong, 

pendengaran kurang jelas, 

penglihatan semakin memburuk, 

gerakan lambat dan figur tubuh yang 

tidak proposional (Nasrullah, 2016). 

Menurut (Rosdiana & Cahyati, 

2019) dalam jurnal yang berjudul 

“Effect of  Progressive Muscle 

Relaxation (PMR) on Blood Pressure 

among Patients with Hypertension”, 

pada penderita hipertensi dari usia 

dewasa hingga lansia yang diberikan 

teknik relaksasi otot progresif 

memiliki pengaruh yang efektif untuk 

menurunkan tekanan darah tinggi. 

Hasil penelitian dari jurnal tersebut 

didukung oleh penelitian dari Rahayu, 

Hayati & Asih (2020) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

dalam pemberian teknik relaksasi otot 

progresif untuk menurunkan tekanan 

darah tinggi pada lansia sehingga 

tindakan ini dapat dilakukan sebagai 

penanganan non farmakologis untuk 

penderita hipertensi. 

Tujuan umum pada studi kasus ini 

adalah untuk mengetahui gambaran 

pelaksanaan asuhan keperawatan 

keluarga pada tahap perkembangan 

keluarga lansia dengan masalah 

hipertensi. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan desain studi 

kasus, subjek yang digunakan pada 

studi kasus ini ialah satu keluarga 

pada tahap perkembangan keluarga 

dengan lansia yang memiliki masalah 

kesehatan hipertensi di wilayah 

Gondangrejo Karanganyar dan 

dilaksanakan pada tanggal 16 

Februari 2021 sampai 25 Februari 

2021 dengan jumlah kunjungan 

sebanyak 10 kali. Pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, 

observasi dan pemeriksaan fisik serta 

studi dokumentasi, instrumen studi 

kasus ini menggunakan lembar 

observasi sebelum tindakan dan 

sesudah tindakan setelah hari ke-

tujuh. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Pengkajian 

Hasil pengkajian yang dilakukan 

pada keluarga Ny. S didapatkan 

data subjektif keluarga Ny. S 

mengatakan bahwa mereka tidak 

memahami mengenai masalah 

kesehatan yang diderita Ny. S 

seperti tidak tahu faktor penyebab 

dari hipertensi, dan cara 

mengontrol hipertensinya. Ny. S 

juga mengatakan bahwa ia merasa 

pusingnya dan tengkuknya 

semakin memberat selain itu ia 



juga mengatakan bahwa suka 

memakan makanan yang asin – 

asin. Sedangkan data obyektif dari 

klien didapatkan bahwa tekanan 

darah klien 180 / 95 mmHg, klien 

tidak mengenal masalah hipertensi 

dengan baik, serta dalam 

mengontrol hipertensi dari Ny. S 

kurang tepat karena hanya 

membiarkannya saja dan tidak 

memanfaatkan fasilitas kesehatan 

dengan baik. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa yang sesuai dengan data 

pengkajian tersebut adalah 

manajemen kesehatan keluarga 

tidak efektif (D. 0115) dengan 

hasil skoring masalah keperawatan 

Manajemen Kesehatan Keluarga 

Tidak Efektif yaitu : Kriteria sifat 

masalah aktual dengan skor 3, 

bobot 1, hasil 3/3 x 1 = 1, 

kemungkinan masalah dapat 

diubah sebagian dengan skor 1, 

bobot 2, hasil ½ x 2 = 1, 

kemungkinan masalah dapat 

dicegah cukup dengan skor 2, 

bobot 1, hasil 2/3 x 1 = 2/3, dan 

menonjolnya masalah harus segera 

ditangani dengan skor 2, bobot 1, 

hasil 2/2 x 1 = 1. Total keseluruhan 

dari skoring prioritas masalah 

adalah 3 2/3. 

3. Intervensi Keperawatan 

Intervensi dilakukan selama 10 

kali kunjungan dengan mengacu 5 

fungsi keluarga diharapkan 

keluarga mampu mengenal 

masalah dengan  kriteria hasil : 

Tingkat Pengetahuan Meningkat 

(L. 12111). Keluarga mampu 

mengambil keputusan dengan 

kriteria hasil : Dukungan Keluarga 

Meningkat (L. 13112). Keluarga 

mampu memberikan perawatan 

pada anggota keluarga yang sakit 

dengan kriteria hasil : Peran 

Pemberi Asuhan Meningkat (L. 

13121). Keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan dengan 

kriteria hasil : Keamanan 

Lingkungan Rumah Meningkat (L. 

14126). Keluarga mampu 

memanfaatkan fasilitas kesehatan 

yang ada dengan kriteria hasil : 

Ketahanan Keluarga Meningkat 

(L. 09074).  

Intervensi yang direncanakan 

pada fokus masalah manajemen 

kesehatan keluarga tidak efektif 

adalah keluarga mampu mengenal 

masalah dengan intervensi 

Edukasi Kesehatan (I. 12383), 

Keluarga mampu mengambil 

keputusan untuk menentukan 

tindakan kesehatan yang tepat 

dengan intervensi Dukungan 

Pengambilan Keputusan (I. 

09265), Keluarga mampu merawat 

anggota keluarga yang sakit 

dengan intervensi Edukasi Latihan 

Fisik (I. 12389), Keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan dengan 

intervensi Manajemen 

Kenyamanan Lingkungan (I. 

08237), dan Keluarga mampu 

memanfaatkan fasilitas kesehatan 

yang ada dengan intervensi 

Edukasi Perilaku Upaya 

Kesehatan (I. 12435). 



4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi yang dilakukan 

untuk mengatasi manajemen 

kesehatan keluarga tidak efektif 

(D. 0115) dengan intervensi yang 

sudah disusun selama 10 kali 

kunjungan rumah, penulis 

menekankan pemberian relaksasi 

otot progresif selama pemberian 7 

hari berturut – turut. 

5. Evaluasi Keperawatan 

Berdasarkan hasil evaluasi sumatif 

pada keluarga di hari terakhir yaitu 

pada hari kamis, 25 Februari 2021, 

dapat diketahui bahwa setelah 

dilakukan intervensi keperawatan 

didapatkan data subyektif : Ny. S 

mengatakan bahwa keadaannya 

sekarang jauh lebih baik dan terasa 

nyaman ketika diberikan tindakan 

relaksasi otot progresif dan akan 

melakukannya setiap pagi secara 

rutin, keluarga Ny. S mengatakan 

bahwa mereka mereka mampu 

untuk mengubah sikap menjadi 

lebih baik lagi untuk menunjang 

kesehatannya dan mampu 

mengetahui mengenai penyakit 

hipertensi. Data obyektif : 

Keluarga Ny. S tampak paham 

dengan informasi yang diberikan 

serta dapat menyampaikan 

kembali mengenai informasi yang 

didapatkan, kondisi Ny. S dan 

keluarga sudah lebih baik dan 

gejala yang timbul pada hipertensi 

Ny. S sudah berkurang serta 

tekanan darah Ny. S mengalami 

penurunan dari 180 / 95 mmHg 

menjadi 140 / 80 mmHg. Hasil 

tekanan darah dapat dilihat pada 

diagram 4.1 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Hasil Pemberian 

Relaksasi Otot Progresif 

Assessment pada hasil evaluasi 

terhadap 5 fungsi keperawatan 

menunjukkan bahwa keluarga 

hanya mampu mencapai 4 fungsi 

keperawatan keluarga saja yaitu 

dalam mengenal masalah 

hipertensi mereka sudah paham 

dengan faktor penyebab hipertensi 

serta tanda dan gejalanya, keluarga 

mampu membuat keputusan yang 

tepat dalam merawat klien, 

keluarga mampu merawat anggota 

keluarga yang sakit untuk 

meningkatkan kesehatan dengan 

pemberian relaksasi otot progresif, 

keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan dengan manajemen 

lingkungan yang aman dan 

nyaman, dan untuk memanfaatkan 

fasilitas kesehatan keluarga Tn. S 

belum mampu untuk datang ke 

pelayanan kesehatan terdekat 

karena kesibukan yang dimiliki 

mereka untuk bekerja. 

Planning dari evaluasi adalah 

hentikan intervensi pada Ny. S 



untuk rutin memberikan relaksasi 

otot progresif sebagai tindakan 

pengontrol tekanan darah dengan 

bantuan keluarga dan planning 

yang dapat diteruskan oleh 

perawat keluarga adalah lakukan 

edukasi pada keluarga untuk 

memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang ada. 

PEMBAHASAN 

Pada pengkajian didapatkan 

bahwa klien Ny. S yang berusia 65 

tahun mengalami hipertensi dengan 

hasil pemeriksaan tanda – tanda vital 

awal yaitu tekanan darah 180 / 95 

mmHg, nadi 83 x / menit, respirasi 

rate 20 x / menit. Dari data tersebut 

dapat diketahui bahwa Ny. S 

memiliki tekanan darah yang 

melebihi batas normal. Ny. S juga 

mengeluh pusing serta tengkuknya 

terasa cengeng. Dari data pengkajian 

ini diketahui bahwa data yang ada 

sesuai dengan pendapat dari Nelwan 

(2019) yang menyatakan Hipertensi 

atau tekanan darah tinggi adalah 

peningkatan tekanan darah sistolik 

lebih dari 140 mmHg dan tekanan 

darah diastolik lebih dari 90 mmHg 

pada dua kali pengukuran dengan 

selang waktu lima menit dalam 

keadaan cukup istirahat / tenang. Hal 

ini juga didukung oleh Manurung 

(2018) yang menyatakan bahwa 

gejala yang umum terjadi pada 

penderita hipertensi yaitu pusing, 

muka merah, sakit kepala, dan 

tengkuk yang terasa pegal. 

Setelah melakukan pengkajian 

terkait dengan manajemen kesehatan 

keluarga tidak efektif, dilakukan 

intervensi utama keperawatan dengan 

memberikan relaksasi otot progresif 

selama 7 hari untuk menurunkan 

hipertensi. Tindakan relaksasi otot 

progresif adalah terapi relaksasi 

dengan gerakan mengencangkan dan 

melemaskan otot – otot pada satu 

bagian tubuh pada satu waktu untuk 

memberikan perasaan relaksasi secara 

fisik (Nuwa, Kusnanto & Utami, 

2018). Tindakan relaksasi otot 

progresif merupakan salah satu jenis 

terapi komplementer yang bertujuan 

untuk mengurangi tekanan darah 

sistolik pada pasien hipertensi. 

Menurut (Rosdiana & Cahyati, 2019) 

dalam jurnal yang berjudul “Effect of  

Progressive Muscle Relaxation 

(PMR) on Blood Pressure among 

Patients with Hypertension”, pada 

penderita hipertensi dari usia dewasa 

hingga lansia yang diberikan teknik 

relaksasi otot progresif memiliki 

pengaruh yang efektif untuk 

menurunkan tekanan darah tinggi. 

Pengaruh relaksasi otot progresif 

membuat keadaan tubuh menjadi 

relaks maka akan mempengaruhi 

saraf parasimpatis untuk 

memproduksi hormon asetilkolin dan 

mempengaruhi penurunan produksi 

hormon epinefrin dan kortisol. 

Kortisol yang menurun akan 

mempengaruhi kerja jantung dengan 

menurunkan curah jantung. Hal inilah 

yang mempengaruhi kerja jantung 

dan pembuluh darah akan mengalami 

vasodilatasi dan mengakibatkan 



peredaran darah menjadi lancar, serta 

tekanan darah menurun (Fadli, 2018). 

Berdasarkan hasil tersebut maka 

penulis melakukan intervensi dengan 

pemberian relaksasi otot progresif 

untuk menurunkan tekanan darah 

klien dengan melibatkan peran 

keluarga sehingga keluarga mampu 

melakukan tindakan relaksasi otot 

progresif secara mandiri. Intervensi 

yang diberikan penulis bertujuan 

untuk keluarga agar mampu 

mengenal masalah dan merawat 

anggota keluarga yang sakit. 

Tindakan keperawatan dilakukan 

oleh penulis pada Ny. S dengan 

kunjungan sebanyak 10 kali dan 

didapatkan hasil klien mampu 

memahami mengenai masalah 

hipertensi dan cara merawat keluarga 

dengan hipertensi. Setelah dilakukan 

pemberian tindakan non farmakologi 

relaksasi otot progresif selama 7 hari 

berturut - turut dengan durasi 30 

menit setiap pagi, hasil yang 

didapatkan yaitu tekanan darah pada 

Ny. S terdapat penurunan dari 180 / 

95 mmHg menjadi 140 / 80 mmHg. 

Pada saat implementasi dilakukan 

keluarga kooperatif dan mampu 

mempraktikan pemberian relaksasi 

otot progresif secara mandiri 

dirumah. 

Terapi relaksasi otot progresif 

dapat meningkatkan relaksasi dengan 

menurunkan aktivitas saraf simpatis 

dan meningkatkan aktivitas saraf 

parasimpatis sehingga terjadi 

vasodilatasi diameter arteriol. Saraf 

parasimpatis akan melepaskan 

asetilkolin untuk menghambat 

aktivitas saraf simpatis dengan 

menurunkan kontraktilitas otot 

jantung, vasodilatasi arteriol dan vena 

(Muttaqin, 2014). 

Berdasarkan evaluasi akhir 

pemberian relaksasi otot progresif 

yang dilakukan selama 7 hari berturut 

– turut dapat menurunkan tekanan 

darah klien dari 180 / 95 mmHg 

menjadi 140 / 85 mmHg. Relaksasi 

otot progresif merupakan salah satu 

cara penatalaksanaan hipertensi 

secara non farmakalogis yang efektif 

karena bersifat vasodilator yang 

efeknya memperlebar pembuluh 

darah dan dapat menurunkan tekanan 

darah secara langsung. Relaksasi ini 

menjadi metode relaksasi termurah, 

tidak ada efek samping, mudah 

dilakukan, membuat tubuh dan 

pikiran terasa tenang dan rileks 

(Ilham, Armina, & Kadri, 2019). 

 

KESIMPULAN 

Pengelolaan asuhan keperawatan 

keluarga pada keluarga lansia 

hipertensi dengan masalah 

keperawatan manajemen kesehatan 

keluarga tidak efektif (D. 0115) 

tindakan yang dilakukan adalah 

pemberian relaksasi otot progresif 

selama 7 hari selama 1 kali sehari 

didapatkan hasil terjadi penurunan 

tekanan darah dari 180 / 95 mmHg 

menjadi 140 / 80 mmHg. 

 

SARAN 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Keperawatan 



Institusi mampu meningkatkan 

pelayanan pendidikan yang lebih 

berkualitas sehingga dapat 

menghasilkan tenaga kesehatan 

khususnya perawat yang 

profesional, terampil, inovatif dan 

bermutu dalam memberikan 

asuhan keperawatan secara 

komperehensif berdasarkan ilmu 

dan kode etik keperawatan. 

2. Bagi Instansi Pelayanan Kesehatan 

Puskesmas dapat memberikan 

pelayanan kesehatan yang baik 

serta mampu menyediakan 

fasilitas atau sarana dan prasarana 

yang memadai untuk kesembuhan 

klien. 

3. Bagi Tenaga Kesehatan Perawat 

Perawat dapat memiliki tugas dan 

tanggung jawab serta ketrampilan 

yang baik dalam memberikan 

asuhan keperawatan serta mampu 

menjalin kerjasama dengan tim 

kesehatan lain dan keluarga dalam 

penyembuhan klien. 

4. Bagi Penulis 

Penulis dapat memahami tentang 

tindakan non farmakologis terapi 

relaksasi otot progresif agar 

penderita hipertensi dapat 

mempraktikan secara mandiri 

dirumah kemudian dapat menjadi 

kebiasaan yang positif. 
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