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ABSTRAK 

 

Keluarga lanjut usia merupakan keluarga yang di dalamnya terdapat penduduk lansia atau 

keluarga yang seluruhnya berusia lanjut. Salah satu penyakit yang sering terjadi pada lansia 

adalah  hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah yang bersifat abnormal yaitu lebih dari 

140/90 mmHg. Salah satu tindakan non-farmakologi untuk mengatasi hipertensi adalah senam 

hipertensi. Tujuan dilakukan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap perkembangan keluarga lanjut usia yang mengalami 

hipertensi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi 

kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu keluarga pada tahap perkembangan keluarga 

lanjut usia yang mengalami hipertensi. Hasil studi menunjukan bahwa pengelolahan asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap perkembangan keluarga lanjut usia dengan masalah 

keperawatan pemeliharaan kesehatan tidak efektif yang dilakukan tindakan senam hipertensi 

sebanyak 4 kali dalam 2 minggu selama 30 menit terjadi penurunan tekanan darah dari 155/100 

mmHg menjadi 130/80 mmHg. Rekomendasi tindakan senam hipertensi efektif dilakukan untuk 

menurunkan tekanan darah lansia yang mengalami hipertensi. 

 

Kata kunci : Senam Hipertensi, Hipertensi, Lanjut Usia. 
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ABSTRACT 

 

Elderly families are families in which there are elderly residents or families who are all elderly. 

One of the diseases that often occurs in the elderly is hypertension. Hypertension is abnormal 

blood pressure, which is more than 140/90 mmHg. One of the non-pharmacological measures to 

treat hypertension is hypertension exercise. The purpose of this case study is to find out the 

description of family nursing at the stage of development of elderly families with hypertension. 

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

was a family at the stage of development of an elderly family with hypertension. The results of 

the study showed that the management of family nursing at the stage of development of elderly 

families with ineffective health care nursing problems carried out hypertension exercise 4 times 

in 2 weeks for 30 minutes there is a decrease in blood pressure from 155/100 mmHg to 130/80 

mmHg. Recommendations for effective hypertension exercise are carried out to reduce blood 

pressure in the elderly who have hypertension. 
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PENDAHULUAN 

Keluarga lanjut usia (lansia) 

merupakan keluarga yang di dalamnya 

terdapat penduduk lansia atau keluarga 

yang seluruhnya berusia lanjut. Lansia 

merupakan proses penuaan yang umumnya 

dialami seseorang, dimana terjadinya fungsi 

organ yang di mulai dari perubahan 

molekul dan sel dalam tubuh (Hariati dan 

Ismayadi, 2015).  

Beberapa penyakit degeneratif yang 

paling banyak di derita lansia antara lain : 

gangguan sendi, hipertensi, katarak, stroke, 

gangguan mental emosional, penyakit 

jantung, dan diabetes melitus (Riskesdas, 

2013). Hipertensi merupakan salah satu 

penyebab kematian utama di negara maju 

maupun di negara berkembang, karena 

perjalanan penyakitnya yang sangat 

perlahahan dan penderitannya tidak 

menunjukkan gejala selama nertahun-tahun 

sampai terjadi kerusakan organ yang 

bermakna sehingga disebut the silent killer 

(Wahdah, 2011). Hipertensi merupakan 

tekanan darah tinggi yang bersifat 

abnormal. Seseorang dianggap hipertensi 

apabila tekanan darahnya 140 mmHg atau 

90 mmHg untuk diastolnya (Triyanto, 

2014). 

Berdasarkan data World Health 

Organizatin (WHO) tahun 2015 

menunjukan sekitar 1,13 miliar orang di 

dunia menyandang hipertensi, artinya 1 dari 

3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. 

Jumlah penyandang hipertensi terus 

meningkat setiap tahunnya, di perkirakan 

pada tahun 2025 akan ada 1,5 Miliar orang 

yang terkena hipertensi, dan diperkirakan 

setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal 

akibat hipertensi dan komplikasinya. 

Berdasarkan data Riskesdakes (2018) 

menunjukkan prevalensi penyakit tidak 

menular mengalami kenaikan jika 

dibandingkan dengan data Riskesdakes 

2013, antara lain kanker, stroke, ginjal 

kronis, diabetes militus dan hipertensi. 

Pravelensi hipertensi meningkat dari 25,8% 

menjadi 34,1% dengan estimasi jumlah 

kasus hipertensi di Indonesia sebesar 

63.309.620 orang, sedangkan angka 

kematian di Indonesia akibat hipertensi 

sebesar 427.218 kematian untuk wilayah 

Indonesia menyeluruh. Hipertensi terjadi 

pada kelompok umur 31-44 tahun 

(31,65%), umur 45-54 tahun (45,3%), umur 

55-64 tahun (55,2%). Berdasarkan data 

Rikesdas (2018) menunjukkan prevalensi di 

Indonesia sebesar 8,4 % menurut diagnosis 

dokter dan berdasarkan minum obat 8,8 %, 

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). 

Menurut Armilawati, 2007 dalam Ni 

Putu Sumartini (2019) Hipertensi atau 

tekanan darah tinggi memiliki dua 

penatalaksanaan, yaitu farmakologi dan 

non-farmakologi. Secara non-farmakologis 

salah satunya adalah olahraga. Olahraga 
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yang dianjurkan untuk pasien hipertensi 

adalah olahraga yang dilakukan secara 

khusus, yaitu olahraga yang dilakukan 

secara bertahap dan tidak boleh 

memaksakan diri, antara lain senam 

hipertensi. 

Menurut Syilvia 2003 dalam 

Kristiana dan Siska (2020) Senam 

hipertensi lansia adalah olahraga yang 

disusun dengan selalu mengutamakan 

kemampuan jantung, gerakan otot besar, 

dan kelenturan sendi, serta memasukkan 

oksigen sebanyak mungkin. Selain 

meningkatnya perasaan sehat dan 

kemampuan untuk mengatasi stress 

keuntungan lain dari senam jantung yang 

teratur adalah menurunnya tekanan darah, 

berkurangnya obesitas, berkurangnya 

frekuensi saat istirahat dan menurunnya 

resistensi insulin. 

Penelitian yang dilakukan oleh  

Totok dan Rasyid (2017) senam hipertensi 

khusus gerakan untuk penderita hipertensi 

yang dilakukan selama 30 menit dengan 

tahapan 5 menit latihan pemanasan, 20 

menit gerakan peralihan dan 5 menit 

gerakan pendinginan dengan frekuensi 4x 

dalam 2 minggu. Setelah pemberian senam 

hipertensi pada lansia berpengaruh terhadap 

penurunan tekanan darah lansia yaitu 

tekanan darah mengalami penurunan, 

tekanan darah pada lansia dari 151/94 

mmHg menjadi 137/90 mmHg. 

Berdasarkan latar belakang diatas 

penulis melakukan studi kasus asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga lanjut usia dengan 

tujuan mengetahui gambaran pelaksanaan 

asuhan keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga lanjut usia dengan 

melakukan pemberian tindakan senam 

hipertensi untuk menurunkan tekanan darah 

pada lansia yang mengalami hipertensi. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

deskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus pada pasien 

hipertensi. Studi kasus ini dilakukan untuk 

untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga lanjut usia. Subjek 

yang digunakan pada studi kasus ini adalah 

satu keluarga pada tahap perkembangan 

keluarga lanjut usia mengalami hipertensi.  

Tempat dan waktu pengambilan studi 

kasus ini adalah di Desa Krendowahono 

yang terletak di Wilayah Kerja Puskesmas 

Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, 

dilakukan selama 5 kali kunjungan selama 

2 minggu pada tanggal 15 Februari 2021 

sampai dengan 27 Februari 2021.  

Pengambilan data dilakukan dengan 

metode wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi. Instrumen yang digunakan 

adalah Stetoskop, Sphygnomanometer, 

lembar observasi, Informed Consent. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian yang dilakukan oleh 

penulis pada tanggal 17 Februari 2021 di 
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dapatkan data Subjektif : Ny.R mengatakan 

mempunyai riwayat hipertensi tetapi tidak 

pernah memperhatikan diet hipertensi, 

Ny.R mengatakan masih sering konsusmsi 

ikan asin karena menurutnya enak, Ny.R 

mengatakan cengeng dibagian tengkuk 

mudah mengantuk dan sering pusing, Ny.R 

mengatakan bahwa Ny.R masih sering 

pergi ke sawah dari pagi sampai siang hari, 

Ny.R mengatakan malas untuk olahraga 

meskipun sudah disuruh oleh suaminya. 

Data Objektif : TD : 155/100 mmHg, N: 

92x/menit dan RR : 20x/menit, Ny.R 

tampak kelelahan karena pulang dari 

sawah, Keluarga Ny.R tampak bingung saat 

ditanya cara merawat agar tidak terjadi 

hipertensi tiba-tiba. Menurut Majid, (2017) 

Hipertensi adalah sebagai peningkatan 

tekanan darah sistolik dan diastoik lebih 

dari 140/90 mmHg. Hipertensi adalah suatu 

keadaan dimana terjadi peningkatan 

tekanan darah secara abnormal dan terus 

menerus pada beberapa kali pemeriksaan 

tekanan darah yang disebabkan satu atau 

beberapa faktor risiko yang tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Menurut Udjianti 

(2013), Biasanya gejala dan tanda-tanda 

hipertensi dan sering disebut silen killer. 

Pada hipertensi berat, gejala yang dialami 

klien antara lain : nyeri kepala (rasa berat 

ditengkuk), palpitasi (jantung berdenyut 

kencang), kelelahan, nausea, vomiting, 

ansietas, tremor otot, nyeri dada, epistaksis 

pandangan kabur atau ganda, telinga 

berdenging, dan kesulitan tidur. 

Berdasarkan fakta dan teori diatas dapat 

disimpulkan bahwa pasien memiliki 

penyakit hipertensi dengan tekanan 

darahnya  ≥ 140/90 mmHg, yaitu 155/100 

mmHg yang termasuk hipertensi Grade 1 

(ringan). 

Diagnosa keperawatan Berdasarkan 

data sesuai fakta subjektif dan objektif yang 

diperoleh pada pengkajian dan ditegakkan 

berdasarkan Standar Diagnosis 

Keperawatan Indonesia, (2016) maka 

penulis merumuskan diagnosis keperawatan 

keluarga prioritas yaitu Pemeliharaan 

Kesehatan Tidak Efektif (D.0117) dengan 

hasil total skoring 42/3. Menurut Standar 

Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) 

edisi 1, Pemeliharaan Kesehatan Tidak 

Efektif yaitu ketidakmampuan 

mengidentifikasi, mengelola, dan atau 

menemukan bantuan untuk 

mempertahankan kesehatan. Penyebabnya 

adalah ketidakmampuan mengatasi masalah 

(individu atau keluarga) yang dibuktikan 

dengan gejala dan tanda mayor yaitu 

kurang menunjukkan pemahaman tentang 

perilaku sehat dan tidak mampu 

menjalankan perilaku sehat. 

Untuk menentukan rencana 

keperawatan sesuai dengan yang telah 

ditentukan berdasarkan pada Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia (2018). 

Tujuan umum setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 5 kali kunjungan 

diharapkan Pemeliharaan Kesehatan Tidak 

Efektif menurun dengan kriteria hasil 
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keluarga menunjukkan perilaku adaptif 

meningkat, menunjukkan perilaku 

meningkat, kemampuan menjalankan 

perilaku sehat meningkat, memiliki sistem 

pendukung meningkat dan tekanan darah 

dapat terkontrol (membaik).  

Tujuan khusus mengacu pada 5 

fungsi perawatan kesehatan keluarga yang 

dijabarkan sebagai berikut : Keluarga 

mampu mengenal masalah: Edukasi Proses 

penyakit (I.12444) dengan perkenalan diri, 

menjelaskan maksud dan tujuan, 

identifikasi kesiapan dan kemampuan 

menerima informasi serta berikan lembar 

informed consent, jelaskan  penyebab, 

faktor resiko dan penyakit dan Jelaskan 

tanda dan gejala ditimbulkan penyakit. 

Keluarga mampu mengambil keputusan : 

(I.09312) Promosi Koping dengan 

identifikasi metode penyelesaian masalah 

salah satunya dengan senam hipertensi. 

Keluarga mampu merawat anggota 

keluarga yang sakit : Pelibatan keluarga 

(I.14525) dengan Identifikasi kesiapan 

keluarga untuk terlibat dalam perawatan, 

diskusikan cara perawatan dirumah untuk 

mengontrol tekanan darah salah satunya 

dengan senam hipertensi dilakukan pada 

pagi hari, anjurkan keluarga terlibat dalam 

perawatan. Keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan : Edukasi kesehatan (I.12383) 

dengan jelaskan faktor resiko yang 

mempengaruhi kesehatan, ajarkan perilaku 

hidup bersih dan sehat perilaku hidup 

bersih dan sehat dengan mengurangi 

aktivitas dan mengurangi konsumsi tinggi 

garam. Keluarga mampu memanfaatkan 

fasilitas pelayanan kesehatan : Edukasi 

program kesehatan (I.12441) dengan 

anjurkan penggunaan fasilitas kesehatan. 

Tindakan utama yang dilakukan  

penulis adalah senam hipertensi yang 

terdapat pada Totok dan Rosyid, (2017) 

bahwa senam hipertensi efektif dilakukan 

selama 30 menit dengan tahapan 5 menit 

latihan pemanasan, 20 menit gerakan 

peralihan, dan 5 menit gerakan pendinginan 

dengan dilakukan 4 kali dalam 2 minggu. 

Pengukuran tekanan darah dilakukan 

sebelum dan sesudah diberikan tindakan 

senam hipertensi  menggunaan 

sphygmomanometer dan stetoskop. 

Intervensi yang diberikan sesuai 

dengan teori Mahardani (2010) dalam 

Totok dan Rasyid (2017) mengatakan 

dengan senam atau berolahraga kebutuhan 

oksigen dalam sel akan meningkat untuk 

proses pembentukan energi, sehingga 

terjadi peningkatan denyut jantung, 

sehingga curah jantung dan isi sekuncup 

bertambah. Dengan demikian tekanan darah 

akan meningkat. Setelah beristirahat 

pembuluh darah akan berdilatasi atau 

meregang, dan aliran darah akan turun 

sementara waktu, sekitar 30-120 menit 

kemudian akan kembali pada tekanan darah 

sebelum senam. Jika melakukan olahraga 

secara rutin dan secara terus menerus, maka 

pembuluh darah akan lebih elastis dan 

penurunan tekanan darah akan berlangsung 
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lebih lama. Sehingga dengan melebarnya 

pembuluh darah, tekanan darah akan 

menurun setelah melakukan aktivitas 

olahraga.  

Penulis melakukan implementasi 

keperawatan hari pertama pada hari 

Rabu,17 Februari 2021 yaitu 

memperkenalkan diri menjelaskan maksud, 

tujan dan membina saling percaya, 

Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan 

menerima informasi dan memberikan 

informed consent, menjelaskan tanda dan 

gejala hipertensi, menjelaskan faktor resiko 

dan penyakitnya. Hari kedua pada Kamis, 

18 Februari 2021 : mengidentifikasi metode 

penyelesaian masalah salah satuya dengan 

senam hipertensi, mendiskusikan cara 

perawatan yang bisa dilakukan keluarga 

untuk mengatasi atau memelihara kesehatan 

agar tidak terjadi hipertensi tiba-tiba dengan 

olahraga teratur salah satunya senam 

hipertensi pada pagi hari. Hari ketiga pada 

Sabtu, 20 Februari 2021 yaitu Menjelaskan 

faktor yang mempengaruhi kesehatan 

(udara, air, makanan, olahraga teratur, 

istirahat cukup), Mengajarkan senam 

hipertensi. Hari keempat pada Senin, 22 

Februari 2021: mengajarkan pencarian dan 

penggunaan sistem pelayanan kesehatan, 

menganjurkan keluarga terlibat dalam 

senam hipertensi, mengajrkan senam 

hipertensi, menganjurkan menggunakan 

fasilitas kesehatan kontrol rutin, 

mengajarkan perilaku hidup bersih dan 

sehat dengan mengurangi aktivitas dan 

mengurangi konsumsi tinggi garam. Hari 

kelima pada Rabu, 24 Februari 2021 : 

Melibatkan keluarga untuk mengikuti 

senam hipertensi, Mengajarkan senam 

hipertesni. 

Menurut Totok dan Rosyid, (2017) 

tindakan non farmakologi Senam hipertensi 

merupakan aktivitas fisik yang dilakukan 

berupa gerakan berupa gerakan senam 

khusus untuk penderita hipertensi yang 

dilakukan selama 30 menit. 

Menurut teori Smeltzer (2012) 

penurunan tekanan darah terjadi karena 

pembuluh darah mengalami pelebaran dan 

relaksasi. Semakin lama latihan olahraga 

dapat melenturkan pembuluh darah karena 

olahraga dapat mengurangi tekanan perifer 

dan mengakibatkan peristaltik pada 

pembuluh darah arteri. Pada orang yang 

rutin olahraga menyebabkan penurunan 

denyut jantung dan olahraga akan 

menurunkan cardiac output, sehingga dapat 

menyebabkan penurunan tekanan darah.  

Hari Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 

10.00 WIB dilakukan evaluasi didapatan 

hasil  subjektif : pasien mengatakan sudah 

paham tentang penykait hipertensi, 

penyebab, faktor resiko, tanda dan gejala 

serta penatalaksanaannya, pasien 

mengatakan sudah paham melakukan 

senam  hipertensi, pasien mengatakaan 

lebih rileks, segar setelah melakukan  

senam  hipertensi, keluarga pasien sudah 

paham cara merawat Ny.R, pasien 

mengatakan akan mengurangi kegiatan 
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sehari-hari yang akan menimbulkan 

kelelahan, pasien mengatakan akan 

memperhatikan diet hipertensi, pasien akan 

melakukan rutin olahraga senam hipertensi 

seminggu 2x untuk memelihara kesehatan 

agar tidak terjadi hipertensi tiba-tiba atau 

untuk menurunkan tekanan darah, pasien 

akan memanfaatkan fasilitas kesehatan. 

Data Objektif : pasien tampak rileks 

,nyaman dan bugar, Pasien tampak paham, 

pasien tampak koperatif, pasien bisa 

melakukan senam hipertensi sendiri 

Tekanan Darah sebelum senam hipertensi 

155/100 mmHg tekanan darah sesudah 

melakukan senam hipertensi 130/80 mmHg, 

terdapat perubahan tekanan darah pada 

pasien sebelum dan sesudah dilakukan 

senam hipertensi. Analisis : masalah  

pemeliharaan kesehatan tidak efektif 

teratasi dan pasien mampu melakukan 5 

fungsi keluarga dengan baik yaitu : 

keluarga mampu mengenal masalah 

(keluarga dan pasien dapat menjelaskan 

pengertian, tanda dan gejala hipertensi, 

faktor resiko, dan penatalaksanaannya), 

keluarga mampu mengambil keputusan 

(mengidentifikasi metode penyelesaian 

masalah dan melibatkan anggota keluarga), 

keluarga mampu merawat anggota keluarga 

yang sakit (dapat melakukan senam 

hipertensi untuk menurunkan tekanan 

darah), keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan (menerapkan perilaku hidup 

sehat dengan mengurangi aktivitas dan 

mengurangi konsumsi tinggi garam), 

keluarga mampu memanfaatkan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang ada 

(menganjurkan menggunakan fasilitas 

kesehatan). Planning : Pertahankan 

intervensi dengan anjurkan klien 

mengurangi aktivitas dan mengurangi 

konsumsi tinggi garam serta rutin 

melakukan tindakan non farmakologi yaitu 

senam hipertensi sebanyak 4 kali dalam 2 

minggu selama 30 menit untuk menurunkan 

tekanan darah. 

 

 Grafik 1. Hasil observasi tekanan 

darah Ny.R sebelum dan sesudah 

dilakukan senam hipertensi 

 

 
  

Berdasarkan grafik 1 di ketahui bahwa 

pemberian senam hipertensi sebanyak 4 kali 

dalam 2 minggu selama 30 menit dapat 

mempengaruhi tekanan darah yaitu tekanan 

darah pasien menurun dari 155/100mmHg 

menjadi 130/80mmHg. Hal itu sesuai 

dengan hasil penelitian dari Siska dan 
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Kristiana (2020) senam hipertensi pada 

lansia rata-rata dapat menurunkan tekanan 

darah lansia dan tubuh lansia menjadi lebih 

bugar, segar, dan sehat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan  

Pemberian tindakan senam hipertensi 

memberikan dampak positif pada 

penurunan tekanan darah pada klien 

yaitu tekanan darah dari 155/100 mmHg 

menjadi 130/80 mmHg. 

 

b. Saran  

1. 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 dengan 

teknik non-farmakologi senam 

hipertensi untuk menurunkan tekanan 

darah. 

2. Bagi instansi Pelayanan Kesehatan 

(Puskesmas) 

Hasil penulisan ini dapat digunakan 

untuk memberikan pelayanan kesehatan 

dan mempertahankan hubungan baik 

antara tim kesehatan maupun dengan 

klien, sehingga dapat meningkatkan 

mutu pelayanan asuhan keperawatan 

asuhan keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan lanjut usia yang 

mengalami hipertensi dengan tindakan  

nonfarmakologi dengan pemberian 

senam hipertensi. 

3. Bagi Perawat 

Hasil penulisan ini dapat digunakan 

sebagai bahan ketrampilan yang baik 

dalam pemberian asuhan keperawatan 

keluarga pada tahap perkembangan 

keluarga lanjut usia yang memiliki 

masalah hipertensi, sehingga perawat 

dan tim kesehatan lain mampu 

membantu dalam kesembuhan klien 

serta memenuhi kebutuhan dasarnya 

dengan melakukan senam hipertensi 

selama 4 kali dalam 2 minggu dengan 

durasi selama 30 menit. 

4. Bagi Klien dan Keluarga  

Dapat memberikan pengetahuan, 

wawasan dan penatalaksanaan pada 

tahap keluarga lanjut usia yang 

mengalami masalah hipertensi dengan 

melakukan senam hipertensi selama 

selama 4 kali dalam 2 minggu dengan 

durasi selama 30 menit dapat 

menurunkan tekanan darah pada 

penderita hipertensi. 
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