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ABSTRAK

Keluarga adalah sekumpulan orang atau dua orang atau lebih yang terhubung

melalui perkawinan, tujuannya untuk membangun sebuah keluarga dan memelihara

perkembangan fisik, psikologis, emosional dan sosial setiap anggota keluarga pada

umumnya. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik > 140 mmHg atau

tekanan darah diastolik lebih dari >90 mmHg. Kecemasan adalah ancaman, sesuatu tanpa

sebab yang jelas adalah salah satu keadaan emosi seseorang dengan derajat yang berbeda-

beda. Saat mencapai level sedang dan parah, kondisi ini dapat merusak kehidupan

seseorang. Jika kurang pengetahuan dan wawasan tentang masalah yang dihadapi,

terutama pada penyakit seperti hipertensi. Terapi dzikir dilakukan seratus kali bacaan

dalam waktu 30 menit, selama 3 hari, serta diukur tekanan darah sebelum dan sesudah

diberikan perlakuan terapi dzikir. Tujuan dari hipertensi. Metode studi kasus ini untuk

mengeksplorasi masalah asuhan keperawatan keluarga pada tahap lansia dengan masalah

hipertensi.Sabjek studi kasus satu klien pada tahap perkembangan keluarga pada tahap

lansia. Hasil studi kasus bahwa tindakan terapi zikir dapat menurunkan tingkat

kecemasan pada lansia dengan hipertensi dengan hasil dari 140/90 mmHg menjadi 120/90

mmHg.
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PENDAHULUAN
Keluarga adalah sumber

inspirasi pertama saat memberikan

teladan bagi perilaku baik buruk

seseorang. Secara etimologis, rumpun

Jawa terdiri dari dua kata, yaitu kawula

dan penghuni, kawula artinya pelayan

dan penghuni adalah anggota, artinya

sekelompok orang memiliki pengabdian

tanpa syarat kepada semua yang tinggal

di dalamnya (Aziz, 2015).

Tahap perkembangan keluarga

terbagi menjadi 8 tahap menurut

Friedman (2010), yaitu keluarga baru

atau pasangan baru (beginning family),

keluarga dengan kelahiran anak

pertama (child bearing family),

keluarga dengan anak pra sekolah

(preschool family), keluarga dengan

anak sekolah (school family).

Tahap perkembangan keluarga

dengan anak remaja (teenager family),

keluarga dengan anak dewasa (adult

family), keluarga dengan usia

pertengahan (middle age families) dan

keluarga dengan lanjut usia atau lansia

(aging family). Tahap perkembangan

keluarga dengan lanjut usia merupakan

tahap terakhir dalam perkembangan

keluarga. Tugas perkembangan

keluarga pada tahap ini meliputi upaya

mempertahankan suasana kehidupan

rumah tangga yang saling

menyenangkan, adaptasi dengan

perubahan yang akan terjadi (misalnya

kehilangan pasangan, kekuatan fisik

dan penghasilan keluarga),

mempertahankan keakraban pasangan

dan saling merawat, dan melakukan life

review masa lalu (Friedman, 2010).

Tugas perkrmbangan keluarga adaptasi

pada keluarga lansia dapat menjadi

permasalahan kesehatan lansia, seperti

masalah hipertensi Darmojo (2015),

Hipertensi didefinisikan sebagai

tekanan darah sistolik > 140 mmHg atau

tekanan darah diastolik lebih dari > 90

mmHg. Komplikasi hipertensi pada

organ tubuh menyebabkan angka

kematian yang tinggi (James et al., 2014;

Alfian et al., 2014).

Prevalensi hipertensi di dunia

diperkirakan sebesar 1 milyar jiwa dan

hampir 7,1 juta kematian setiap

tahunnya akibat hipertensi, atau sekitar

13% dari total kematian (Gusmira,

2012). Prevalensi hipertensi di

Indonesia untuk penduduk berumur

diatas 25 tahun adalah 8,3%, dengan

prevalensi laki-laki sebesar 12,2% dan

perempuan 15,5%. Berdasarkan hasil

Riset Kesehatan Dasar Depkes

(Riskesdas) 2013, sekitar 76% kasus

hipertensi di masyarakat belum

terdiagnosis. Hal ini terlihat dari hasil

pengukuran tekanan darah pada usia 18

tahun ke atas ditemukan prevalensi

hipertensi di Indonesia sebesar 31,7%

(Depkes RI, 2013). Hipertensi seringkali

ditemukan pada lansia. Dari hasil studi

tentang kondisi sosial ekonomi dan

kesehatan lanjut usia yang dilaksanakan

Komnas Lansia di 10 Provinsi tahun

2012, diketahui bahwa penyakit



terbanyak yang diderita lansia adalah

penyakit sendi (52,3%) dan Hipertensi

(38,8%), penyakit tersebut merupakan

penyebab utama disabilitas pada lansia

(Kemenkes RI, 2013). Sedangkan di

Jawa Tengah prevalensi hipertensi

berdasarkan hasil pengukuran pada

penduduk umur 18 tahun ke atas pada

tahun 2007-2018 sebesar 37,57 %

(Dinkes, 2016).

Hipertensi atau tekanan darah

tinggi memiliki beberapa

penatalaksanaan, yaitu farmakologi dan

non-farmakologi. Penatalaksanaan non-

farmakologi yaitu pengobatan yang

tidak menggunakan obat-obatan, sama

halnya dengan pengobatan

komplementer (terapi pengobatan

alami). yang termasuk dalam terapi

non-farmakologi yaitu berdoa dan

dzikir(anggraini dan subandi, 2014).

Dzikir memiliki daya relaksasi

yang dapat mengurangi ketegangan dan

mendatangkan ketenangan jiwa,setiap

bacaan dzikir mengandung makna yang

sangat mendalam yang dapat mecegah

timbulnya ketegangan (Anggraini dan

subandi,2014) .Dzikir adalah kesadaran

tentang kehadiran Allah dimana dan

kapan saja, serta kesadaran akan

kebersamaan-Nya dengan makhluk

(Sulistyani, 2017). Dzikir Tasbih

merupakan “kegiatan” utama dalam

kehidupan seorang muslim. Bacaan

tasbih memiliki banyak keutamaan,

tasbih adalah sebuah ucapan yang

berarti doa yang memiliki arti

menjauhkan segaa bentuk keburukan,

memperbaiki hati, sikap dan pikiran

(Farhani, 2018). Jika dipandang dari

sudut kesehatan jiwa, do’a dan dzikir

mengandung unsur psikoteraupetik

yang mendalam.Terapi psikoreligius

tidak kalah pentingnya dibandingkan

dengan psikoterapi psikiatrik, karena

mengandung kekuatan spritual atau

kerohanian yang membangkitkan rasa

percaya diri dan optimisme (Hawari,

2013). Dengan terapi relaksasi dzikir

tersebut sebagai salah satu cara

menurunkan tingkat kecemasan pada

lansia dapat juga mengontrol cemasnya

sehingga dapat dijadikan metode

psikoterapi,dilakukan selama 3 kali

pertemuan dengan waktu 30 menit.

Berdasarkan urian diatas penulis

tertarik untuk mengaplikasikan terapi

relaksasi dzikir terhadap tingkat

kecemasan pada lansia yang mengalami

hipertensi. Serta menyusun penulisan

Karya Tulis Ilmiah dengan judul

“Asuhan Keperawatan Keluarga Pada

Tahap Perkembangan keluarga Lansia”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah

menjelaskan metode yang digunakan

pada studi kasus oleh penulis sendiri.

Jenis penelitian ini menggunakan studi

kasus dengan mengeksploasi masalah

asuhan keperawatan pada tahap

perkembangan keluarga lansia dengan

masalah hipertensi.

Subjek yang digunakan



adalah salah satu pasien yang sedang

mengalami hipertensi. Studi kasus ini

dilaksanakan pada tanggal 18-21

Februari 2021 sebanyak 4 kali

kunjungan rumah didesa Gondangrejo,

Karanganyar. Instrument yang

digunakan relaksasi dzikir. Untuk

mengevaluasi keefektifan tindakan

dengan instrumen relaksasi dzikir.

Tindakan ini dilakukan dengan durasi

30 menit 1 kali sehari selama 4 hari

berturut-turut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kunjungan pada hari kamis,

18 Februari 2021 pukul 09.00 WIB saya

memperkenalkan diri menjelaskan

maksud dan tujuan membina saling

percaya dengan respon subjek keluarga

menerima respon baik dan senang hati.

Data objektif warga tampak kooperatif,

melakukan pengukuran TD : 140/90

mmHg, memberi lembar informed

consent untuk ditanda tangani klien.

Menjelaskan pada klien tentang

pengertian tanda dan gejala penyebab

hipertensi.

Pada kunjungan hari kedua

jum’at, 19 Februari 2021 keluarga

mampu mengenal masalah tentang

hipertensi serta dilakukan tindakan

menjelaskan pada klien. Kemudian

mengukur tanda-tanda vital TD : 140/90

mmHg, N : 88 x/menit, RR : 22 x/menit,

S : 36,5 ºC. Kemudian memberikan

dukungan pengetahuan keluarga tentang

masalah hipertensi, setelah itu

memberikan teknik terapi relaksasi

dzikir selama 30 menit selama 4 hari

dalam sehari dipagi hari dengan tujuan

untuk menurunkan tingkat kecemasan

dan tekanan darah. Kemudian mengukur

tanda-tanda vital kembali TD : 140/90

mmHg, N : 88 x/menit, RR : 22 x/menit,

S : 36,5 ºC. Setelah diberikan teknik

relaksasi dzikir mengalami penurunan

dengan tanda-tanda vital TD : 130/90

mmHg, N : 88 x/menit, RR : 22 x/menit,

S : 36,5 ºC. Kemudian memberi

dukungan pada keluarga untuk membuat

keputusan yang tepat dalam merawat

klien.

Pada kunjungan hari ketiga sabtu,

20 Februari 2021 keluarga mampu

menjelaskan kembali tentang masalah

hipertensi. Kemudian mengukur tanda-

tanda vital kembali TD : 130/90 mmHg,

N : 88 x/menit, RR : 22 x/menit, S : 36,5

ºC. Setelah diberikan teknik relaksasi

dzikir mengalami penurunan dengan

tanda-tanda vital TD : 120/90 mmHg, N :

88 x/menit, RR : 22 x/menit, S : 36,5 ºC.

Kemudian memberikan dukungan

pengetahuan keluarga tentang masalah

hipertensi, setelah itu memberikan

teknik terapi relaksasi dzikir selama 30

menit selama 4 hari dalam sehari dipagi

hari dengan tujuan untuk menurunkan

tingkat kecemasan dan tekanan darah.

Kemudian menganjurkan keluarga tidk

merokok dirumah dan menganjurkan

menggunakan fasilitas kesehatan.

Pada kunjungan hari keempat

minggu, 21 Februari 2021 dilakukan



Observasi Tekanan Darah Pre dan Post

implementasi kemudian menganjurkan

menggunakan spiritual dan non

farmakologi tindakan relaksasidzikir,

mengajarkan strategi yang dapat

digunakan (tindakan relaksasi dzikir)

dan memonitor tekanan darah sebelum

dan sesudah dilakukan tindakan

relaksasi dzikir. Dengan tanda-tanda

vital TD : 130/90 mmHg, N : 88 x/menit,

RR : 22 x/menit, S : 36,5 ºC. Menjadi

tanda-tanda vital kembali TD : 120/80

mmHg, N : 88 x/menit, RR : 22 x/menit,

S : 36,5 ºC. Kemudian memotivasi

keluarga untuk memeriksakan klien

yang mengalami hipertensi kepelayana

kesehatan serta dukungan kepada

keluarga membuat keputusan yang tepat

dalam merawat klien.

Berdasarkan hasil studi kasus

diatas, dapat disimpulkan bahwa

terdapat penurunan tekanan darah pada

lansia setelah dilakukan tindakan

implementasi rileksasi dzikir.

Diagram 4.1 : Evaluasi Hasil Pengukuran

Tekanan Darah

Menurut pendapat Susilo &

Wulandari (2011) aktivitas fisik atau

olahraga banyak dihubungkan dengan

hipertensi, karena olahraga isotonik dan

teratur dapat menurunkan tahanan

prefier yang akan menurunkan tekanan

darah (untuk hipertensi) dan melatih otot

jantung sehingga menjadi terbiasa

apabila jantung harus melakukan

pekerjaan yang lebih berat karena

adanya kondisi tertentu. Orang yang

tidak aktif cenderung mempunyai detak

jantung lebih cepat dan otot jantung

mereka harus bekerja lebih keras satiap

kontraksi, semakin keras dan sering

jantung harus memompa semakin besar

tekanan pada arteri.

Keluarga mampu mencapai lima

fungsi keperawatan keluarga, kemudian

adanya kesadaran kesehatan untuk

keluarga mampu mengenal masalah

mengenai penyakit hipertensi serta cara

menurunkan tekanan darah

menggunakan teknik relaksasi dzikir.

Keluarga mampu memutuskan tindakan

dalam meningkatkan kesehatan,

keluarga mampu membuat keputusan

yang tepat dalam merawat klien jika ada

salah satu keluarga yang sakit. Kelurga

mampu merawat keluarga yang sakit

hipertensi jika tekanan darah tinggi

keluarga klien bisa mengajarkan teknik

relaksasi dzikir secara mandiri.

Kemudian keluarga mampu

memodifikasi lingkungan dengan

membersihkan lingkungan rumah,

keluarga mempunyai kemampuan dalam

memanfaatkan pelayanan kesehatan

terdekat seperti klinik, puskesmas atau

rumah sakit terdekat.



KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberian tindakan relaksasi

dzikir selama 30 menit dilakukan 1 kali

sehari selama 4 hari dipagi hari, mampu

mengurangi kecemasan dan penurunan

tekanan darah, dari 140/90 mmHg

menjadi 120/80 mmHg.

Hasil studi kasus ini diharapkan

mampu memberikan gambaran tentang

penerapan tindakan keperawatan secara

mandiri yaitu tindakan relaksasi dzikir

pada tahap perkembangan keluarga

lansia dengan hipertensi. Hal tersebut

terbukti karena adanya perubahan tanda

gejala sebelum dan setelah dilakukan

tindakan yaitu pasien sudah tidak cemas

dan gelisah lagi, pasien sudah tidak

merasa cengeng dibagian tengkuk leher

lagi, pasien sudah tidak merasa pusing

dikepala, pasien sudah terlihat nyaman

dengan kondisinya sekarang.
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