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ABSTRAK 

Keluarga dengan tahap perkembangan usia pertengahan dimulai pada saat anak 

yang terakhir meninggalkan rumah (45 tahun sampai 55 tahun) dan berakhir saat 

pensiun atau salah satu pasangan meninggal. Masalah kesehatan yang muncul di 

tahap usia pertengahan adalah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi 

adalah suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri 

yang mengangkut darah dari jantung dan memompa keseluruh jaringan dan organ-

organ tubuh secara terus-menerus lebih dari suatu periode. Tindakan untuk klien 

dengan hipertensi dapat dilakukan dengan terapi relaksasi otot progresif yang 

dapat menurunkan tekanan darah secara langsung dan mempunyai efek 

memperlebar pembuluh darah yang disebut sebagai vasodilator. Tujuan studi 

kasus ini adalah untuk menggambarkan asuhan keperawatan keluarga yang 

mengalami hipertensi pada tahap perkembangan keluarga usia pertengahan. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi 

kasus. Subyek dalam studi kasus ini adalah satu orang klien dengan hipertensi 

pada keluarga usia pertengahan di Wilayah kerja Puskesmas Gondangrejo 

Kabupaten Karanganyar dilakukan pada 16 Februari – 22 Februari 2021 dengan 4 

kali kunjungan. Hasil dilakukan terapi relaksasi otot progresif selama 6 hari 

berturut-turut setiap pagi efektif untuk menurunkan tekanan darah yang sebelum 

dilakukan 145/80 mmHg dan sesudah dilakukan menjadi 139/80 mmHg. 

Rekomendasi tindakan terapi relaksasi otot progresif bisa dilakukan perawat untuk 

klien dengan hipertensi. 

Kata kunci : Asuhan Keperawatan Keluarga, Usia Pertengahan
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ABSTRACT 

Middle-aged families begin when the last child leaves home (45 years to 55 years) 

and ended at retirement or the death of one of the spouses. The health problem 

that arises in middle age is hypertension. Hypertension or high blood pressure is 

an abnormal increase in blood pressure in the arteries that carry blood away from 

the heart and pump it throughout the tissues and organs of the body continuously 

over a period of time. Actions for clients with hypertension can be done with 

progressive muscle relaxation therapy which can lower blood pressure directly 

and has the effect of widening blood vessels which is called a vasodilator. The 

purpose of this case study is to describe nursing for families with hypertension at 

the stage of middle-aged family development. This type of research is descriptive 

using a case study approach. The subject in this case study was one client with 

hypertension in a middle-aged family in the Gondangrejo Public Health Center, 

Karanganyar Regency, on February 16 - February 22 2021 with 4 visits. The 

results of progressive muscle relaxation therapy for 6 consecutive days every 

morning were effective in reducing blood pressure which was 145/80 mmHg 

before and after it was 139/80 mmHg. Recommended actions for progressive 

muscle relaxation therapy can be done by nurses for clients with hypertension. 
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PENDAHULUAN 

Keluarga merupakan 

perkumpulan dua atau lebih individu 

yang diikat oleh hubungan darah, 

perkawinan atau adopsi, dan tiap - 

tiap anggota keluarga selalu 

berinteraksi satu dengan yang lain 

(Mubarak, 2011). Keluarga 

merupakan unit terkecil dari 

masyarakat yang terdiri dari kepala 

keluarga dan beberapa orang yang 

berkumpul dan tinggal di suatu 

tempat di bawah suatu atap dalam 

keadaan saling ketergantungan 

(Wiratri, 2018).   

Tahapan keluarga usia 

pertengahan dimulai pada saat anak 

yang terakhir meninggalkan rumah 

dan berakhir saat pensiun atau salah 

satu pasangan meninggal. Beberapa 

pasangan pada fase ini akan 

dirasakan sulit karena masalah usia 

pertengahan, perpisahan dengan 

anak, dan perasaan gagal sebagai 

orang tua. Pada tahap ini semua anak 

meninggalkan rumah, maka 

pasangan berfokus untuk 

mempertahankan kesehatan dengan 

berbagai aktivitas (Harmoko, 2012). 

Tugas perkembangan keluarga pada 

tahap usia pertengahan adalah 

pertahankan kesehatan individu dan 

pasangan usia pertengahan, 

hubungan serasi dan memuaskan 

dengan anak dan sebayanya, 

meningkatkan keakraban pasangan 

atau hubungan perkawinan, dan 

menyelidiki lingkungan yang 

meningkatkan kesehatan (Harmoko, 

2012). 

 Masalah kesehatan yang 

muncul di tahap usia pertengahan 

adalah masalah penglihatan dan 

pendengaran, obesitas, hipertensi, 

reumatik, paru-paru, seksualitas, 

gangguan tidur, dan lain sebagainya. 

Hipertensi merupakan suatu penyakit 

yang sering terjadi akibat proses 

menua (Azizah, 2011). Hipertensi 

saat ini menjadi suatu masalah 

kesehatan yang menjadi penyebab 

kematian teratas di masyarakat, tidak 

hanya di Indonesia tetapi di dunia. 

Hipertensi merupakan peningkatan 

tekanan darah sistolik lebih dari 140 

mmHg dan tekanan darah diastolik 

lebih dari 90 mmHg pada dua kali 

pengukuran selang waktu lima menit 

dalam keadaan cukup tenang/ 

istirahat. Peningkatan tekanan darah 

dalam jangka waktu lama dapat 

menimbulkan kerusakan pada ginjal, 

jantung, dan otak (Rahmawati, 

2018).  

Hipertensi juga merupakan 

faktor utama terjadinya gangguan 

kardiovaskular. Apabila tidak 

ditangani dengan baik dapat 

mengakibatkan gagal ginjal, stroke, 

dimensia, gagal jantung, infark 

miokard, gangguan penglihatan dan 

hipertensi (Andrian, 2016). Menurut 

Organisasi kesehatan dunia (World 

Health Organization) tahun 2019 

menunjukkan sekitar 1,13 Miliar 

orang di dunia menderita hipertensi, 

artinya 1 dari 3 orang di dunia 

terdiagnosis hipertensi.  

Menurut Laporan Nasional 

Rikerdas 2018, hipertensi menempati 

urutan pertama sebagai penyakit 

lansia, dengan prevalensi yang 

mengalami peningkatan dari tahun 

2013 sampai 2018 yaitu pada usia 

55-64 tahun terdapat peningkatan 

dari 45,9% ke 55,2%. Sedangkan 

pada usia 65-74 tahun juga terdapat 

peningkatan dari 57,6% ke 63,2%. 

Pada usia 75 tahun juga terdapat 

peningkatan dari 63,8% ke 69,5%. 

Prevalensi kasus hipertensi 

berdasarkan hasil pengukuran pada 



penduduk umur 18 tahun keatas di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 

sebesar 37,57% (Rikerdas Provinsi 

Jawa Tengah, 2018).  

Implementasi atau tindakan 

untuk klien dengan hipertensi dapat 

dilakukan dengan relaksasi otot 

progresif yang dapat menurunkan 

tekanan darah secara langsung dan 

mempunyai efek memperlebar 

pembuluh darah yang disebut sebagai 

vasodilator. Relaksasi otot progresif 

dapat membuat tubuh dan pikiran 

kita terasa tenang dan rileks. 

Relaksasi ini menjadi metode 

relaksasi termurah, tidak ada efek 

samping, dan mudah dilakukan. 

(Jacob, 2010 dalam Erwanto, dkk 

2017). Sesuai dengan teori 

Kushariyadi dan Setyoadi (2011) 

yang menyatakan bahwa relaksasi 

otot progresif dapat menurunkan 

tekanan darah tinggi, ketegangan 

otot, kecemasan, nyeri leher dan 

punggung, frekuensi jantung, laju 

metabolik, mengurangi distrima 

jantung, kebutuhan oksigen, 

meningkatkan gelombang alfa otak 

yang terjadi ketika klien sadar dan 

tidak memfokuskan perhatian serta 

rileks, mengatasi kelelahan dan 

spasme otot. Penurunan tekanan 

darah terjadi karena pada saat 

kondisi tubuh seseorang yang 

merasakan relaks, tenang, istirahat 

pikiran, otot-otot rileks mata tertutup 

dan pernapasan teratur maka keadaan 

inilah yang dapat menurunkan 

tekanan darah pada lansia yang 

menderita hipertensi. Sehingga lansia 

yang serius dalam melakukan 

relaksasi otot progresif mengalami 

penurunan tekanan darah (Ilham, 

dkk., 2019).  

Menurut hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Rahmawati, 

Musviro & Deviantony (2018) 

tentang efektifitas Progresive Muscle 

Relaxation (PMR) terhadap tekanan 

darah pada penderita hipertensi 

menunjukan hasil bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan yaitu pada 

tekanan darah sistole dan diastole 

responden mengalami penurunan 

sesudah diberikan terapi Progresive 

Muscle Relaxation (PMR)) dengan 

selisih nilai 10 pada tekanan darah 

sistole dan selisih nilai 9,23 pada 

tekanan darah diastole. 

 

METODE STUDI KASUS 

 Studi kasus ini untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga dengan usia 

pertengahan di puskesmas 

Gondangrejo kabupaten 

Karanganyar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengkajian yang dilakukan 

oleh penulis pada tanggal 16 

Februari 2021 didapatkan data Ny.S 

mengatakan menderita hipertensi. 

Menurut Koes Irianto (2014) 

hipertensi merupakan suatu keadaan 

yang menyebabkan tekanan darah 

tinggi secara terus-menerus dimana 

tekanan sistolik lebih dari 140 

mmHg, tekanan diastolik 90 mmHg 

atau lebih. Hipertensi atau penyakit 

darah tinggi merupakan suatu 

keadaan peredaran darah meningkat 

secara kronis. Hal ini terjadi karena 

jantung bekerja lebih cepat 

memompa darah untuk memenuhi 

kebutuhan oksigen dan nutrisi di 

dalam tubuh. Ny.S sudah menderita 

hipertensi sejak beberapa tahun yang 

lalu (ketika ditanya sudah berapa 

tahun menderita hipertensi, Ny.S 

tidak mengingatnya) tetapi tidak tahu 



cara mengatasinya dan tidak tahu 

mengenai obat herbal untuk 

menurunkan tekanan darah. Ny.S 

sering pusing dan terasa kencang 

pada leher bagian belakang tetapi 

klien hanya istirahat dan tidak pernah 

meminum obat, tidak 

memeriksakannya karena takut, klien 

mempunyai presepsi jika tekanan 

darahnya tinggi setelah dicek, klien 

akan mendapatka penyakit baru yang 

mengerikan. Hasil pemeriksaan 

tekanan darah klien adalah 160/80 

mmHg. 

 Diagnosis keperawatan yang 

ditegakkan berdasarkan hasil 

pengkajian adalah koping tidak 

efektif (D.0096), dengan hasil 

skoring masalah asuhan keperawatan 

keluarga yaitu 3 2/3 ditandai dengan 

Ny.S tidak mampu menilai dan 

merespons stressor dan/ atau tidak 

mampu menggunakan sumber-

sumber yang ada untuk mengatasi 

masalah yaitu Ny.S mengatakan 

kalau pusing tidak pernah meminum 

obat, dan klien mengatakan tidak 

tahu herbal apa yang bisa membantu 

menurunkan tekanan darah. (SDKI, 

2016). Berdasarkan teori dan fakta 

tersebut diagnosis koping tidak 

efektif dalam keluarga sudah sesuai 

dengan kriteria yang terdapat dalam 

keluarga Ny.S karena keluarga 

tersebut tidak mampu menilai dan 

merespons stressor dan/ atau tidak 

mampu menggunakan sumber-

sumber yang ada untuk mengatasi 

masalah. 

 Intervensi utama yang 

dilakukan pada studi kasus ini yaitu 

melakukan terapi relaksasi otot 

progresif untuk menurunkan tekanan 

darah. Sesuai dengan teori 

Kushariyadi dan Setyoadi (2011) 

yang menyatakan bahwa relaksasi 

otot progresif dapat menurunkan 

tekanan darah tinggi, ketegangan 

otot, kecemasan, nyeri leher dan 

punggung, frekuensi jantung, laju 

metabolik, mengurangi distrima 

jantung, kebutuhan oksigen, 

meningkatkan gelombang alfa otak 

yang terjadi ketika klien sadar dan 

tidak memfokuskan perhatian serta 

rileks, mengatasi kelelahan dan 

spasme otot. Penurunan tekanan 

darah terjadi karena pada saat 

kondisi tubuh seseorang yang 

merasakan relaks, tenang, istirahat 

pikiran, otot-otot rileks mata tertutup 

dan pernapasan teratur maka keadaan 

inilah yang dapat menurunkan 

tekanan darah pada lansia yang 

menderita hipertensi. Sehingga lansia 

yang serius dalam melakukan 

relaksasi otot progresif mengalami 

penurunan tekanan darah (Ilham, 

dkk., 2019). 

Implementasi yang dilakukan 

oleh penulis kepada Ny.S pada hari 

Selasa, 16 Februari 2021 10.00 WIB 

yaitu melakukan pengkajian, 

memberikan informed consent dan 

menjelaskan maksud dan tujuan 

kedatangan kepada klien. Pada hari 

Rabu, 17 Februari 2021 jam 11.00 

WIB untuk mengajarkan cara 

menurunkan tekanan darah klien 

dengan cara terapi relaksasi otot 

progresif. Pada hari Kamis, 18 

Februari 2021 jam 10.30 WIB untuk 

menganjurkan makan sayur dan buah 

seeperti timun, melon, seledri dan 

melakukan relaksasi otot progresif. 

Pada hari Senin, 22 Februari 2021 

jam 10.00 WIB untuk memonitor 

kesehatan fisik dan melakukan 

relaksasi otot progresif. Tekanan 

darah sebelum dilakukan relaksasi 

otot progresif yaitu 145/90 mmHg 

dan sesudah relaksasi otot progresif 



yaitu 139/80 mmHg. Cara 

meredakan dan mengatasi hipertensi 

yang dirasakan dengan mengajarkan 

terapi relaksasi otot progresif 

sebanyak 1 kali sehari dan harus 

dilakukan secara rutin setiap pagi 

selama 6 hari berturut-turut selama 

30 menit.  

Menurut hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Rahmawati, 

Musviro & Deviantony (2018) 

tentang efektifitas Progresive Muscle 

Relaxation (PMR) terhadap tekanan 

darah pada penderita hipertensi 

menunjukan hasil bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan yaitu pada 

tekanan darah sistole dan diastole 

responden mengalami penurunan 

sesudah diberikan terapi Progresive 

Muscle Relaxation (PMR)) dengan 

selisih nilai 10 pada tekanan darah 

sistole dan selisih nilai 9,23 pada 

tekanan darah diastole. Sesuai 

dengan jurnal utama yang penulis 

pakai yaitu oleh Ilham, Armina, dan 

Kadri (2019) bahwa terapi relaksasi 

otot progresif efektif menurunkan 

tekanan darah (systole dan diastole). 
 Sesuai dengan teori 

Kushariyadi dan Setyoadi (2011) 

yang menyatakan bahwa relaksasi 

otot progresif dapat menurunkan 

tekanan darah tinggi, ketegangan 

otot, kecemasan, nyeri leher dan 

punggung, frekuensi jantung, laju 

metabolik, mengurangi distrima 

jantung, kebutuhan oksigen, 

meningkatkan gelombang alfa otak 

yang terjadi ketika klien sadar dan 

tidak memfokuskan perhatian serta 

rileks, mengatasi kelelahan dan 

spasme otot. Penurunan tekanan 

darah terjadi karena pada saat 

kondisi tubuh seseorang yang 

merasakan relaks, tenang, istirahat 

pikiran, otot-otot rileks mata tertutup 

dan pernapasan teratur maka keadaan 

inilah yang dapat menurunkan 

tekanan darah pada lansia yang 

menderita hipertensi. Sehingga lansia 

yang serius dalam melakukan 

relaksasi otot progresif mengalami 

penurunan tekanan darah (Ilham, 

dkk., 2019). 

 Evaluasi di keluarga ini 

menggunakan evaluasi sumatif yang 

dilakukan pada akhir kunjungan. 

Pada hari Senin, 22 Februari 2021 

didapatkan data subyektif klien 

mengatakan pusing dan leher 

belakang terasa kencang sudah 

berkurang setelah melakukan 

relaksasi otot progresif secara rutin. 

Klien sudah hafal gerakan relaksasi 

otot progresif, klien mengatakan 

sudah tidak takut lagi ketika dicek 

tekanan darahnya, klien mengatakan 

sudah tahu cara mengatasi hipertensi 

dengan teknik terapi relaksasi otot 

progresif. Data obyektif didapatkan 

klien tampak kooperatif ketika diberi 

saran oleh mahasiswa, klien cukup 

baik dalam melakukan relaksasi otot 

progresif, tekanan darah sebelum 

dilakukan relaksasi otot progresif 

yaitu 145/80 mmHg dan sesudah 

dilakukan relaksasi otot progresif 

yaitu 139/80 mmHg, terdapat 

perubahan tekanan darah pada pasien 

sebelum dan sesudah dilakukan 

relaksasi otot progresif. Analisis: 

keluarga mampu memenuhi 5 fungsi 

perawatan kesehatan keluarga 

dengan baik. Planning: pertahankan 

intervensi dan motivasi klien dalam 

akses ke fasilitas kesehatan. 

KESIMPULAN 

 Pengkajian didapatkan data 

fokus yang mengangkat kesehatan 

Ny.S mengatakan jika Ny.S 

menderita hipertensi. Ny.S tidak tahu 



cara mengatasinya dan tidak tahu 

mengenai obat herbal untuk 

menurunkan tekanan darah. Ny.S 

sering pusing dan terasa kencang 

pada leher bagian belakang tetapi 

klien hanya istirahat dan tidak pernah 

meminum obat. Hasil pemeriksaan 

tekanan darah klien adalah 160/80 

mmHg. 

 Diagnosis koping tidak 

efektif (D.0096), dengan hasil 

skoring prioritas masalah asuhan 

keperawatan keluarga yaitu 3 2/3. 

 Intervensi utama yang 

dilakukan pada studi kasus ini yaitu 

mengajarkan terapi relaksasi otot 

progresif kepada klien yang 

menderita hipertensi. 

 Implementasi keperawatan 

dilakukan selama 4 kali kunjungan 

dengan intervensi yang telah 

ditetapkan yaitu mengajarkan 

tindakan non farmakologis untuk 

menurunkan tekanan darah dengan 

terapi relaksasi otot progresif 

selamaz 6 hari berturut-turut setiap 

pagi (3 hari dengan dampingan 

penulis, 3 hari secara mandiri). 

 Evaluasi didapatkan Ny.S 

mampu melakukan relaksasi otot 

progresif secara mandiri. Analisis 

masalah teratasi. Planning pada 

evaluasi hari terakhir yaitu 

pertahankan intervensi dan motivasi 

klien dalam akses ke fasilitas 

kesehatan. 

SARAN 

 Bagi puskesmas karya tulis 

ini dapat meningkatkan pemberian 

pelayanan pendidikan kesehatan dan 

promosi kesehatan terhadap 

keluarga, terutama dalam melakukan 

tindakan pencegahan hipertensi 

dengan melakukan terapi non 

farmakologis. 

 Bagi institusi pendidikan 

dapat menambah referensi khususnya 

asuhan keperawatan keluarga pada 

tahap alam penanganan penurunan 

tekanan darah pada lansia. 

 Bagi klien dan keluarga karya 

tulis ini membantu klien dan 

keluarga dapat menjaga kesehatan 

anggota keluarganya dengan 

melakukan terapi relaksasi otot 

progresif secara mandiri untuk 

membantu menurunkan tekanan 

darah. 

Bagi penulis karya tulis 

ilmiah ini dapat lebih memperluas 

ilmu pengetahuan dan dapat 

mengaplikasikan terapi non 

farmakologis yaitu mengajarkan 

terapi relaksasi otot progresif pada 

keluarga dengan tahap 

perkembangan usia pertengahan. 
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