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ABSTRAK 

Hipertensi adalah suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah 

arteri secara terus – menerus lebih dari satu periode, hipertensi dipengaruhi oleh faktor 

endogen (usia, jenis kelamin, dan genetic/keturunan) dan eksogen (obesitas, konsumsi 

garam, rokok dan kopi. Hipertensi merupakan silent killer dimana gejalanya sangat 

bermacam-macam pada setiap individu dan hampir sama dengan penyakit lain. 

Kecemasan adalah sesuatu yang menimpa hampir setiap orang pada waktu tertentu dalam 

kehidupannya. Kecemasan merupakan reaksi normal terhadap situasi yang sangat 

menekan kehidupan seseorang. Kecemasan bisa muncul sendiri atau bergabung dengan 

gejala-gejala lain dari berbagai gangguan emosi. Tindakan keperawatan yang dapat 

dilakukan pada pasien hipertensi adalah pemberian relaksasi autogenik untuk 

menurunkan tekanan darah dan mengontrol kecemasan. Peneletian ini merupakan 

peneletian quasi eksperimen dengan rancangan time series. Subjek dalam studi kasus ini 

adalah satu orang pasien dengan tekanan darah sistol >140 mmHg dan diastol >90 mmHg. 

Tujuan ini untuk mengetahui pengaruh relaksai autogenik terhadap menurunkan tekanan 

darah dan mengontrol kecemasan. 

Kata Kunci : teknik relaksasi autogenik, Hipertensi, Kecemasan. 
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ABSTRACT  

Hypertension is defined as an abnormal rise in blood pressure in the arteries that lasts for 

more than one period of time. Hypertension is affected by both endogenous (age, sex, and 

genetic/inheritance) and exogenous obesity, salt intake, cigarettes, and coffee). 

Hypertension is a silent killer with symptoms that vary from person to person and are 

almost identical to other illnesses. Anxiety is something that nearly everyone experience 

at some time in their lives. Anxiety is natural response to very stressful situations in a 

person’s life. Anxiety may appear on its own or in combination with other symptoms of 

different mental illnesses. Autogenic relaxation is a nursing activity that way be used in 

hypertensive patients to decrease blood pressure and manage anxiety. This is a quasi – 

experimental study using a time series design. One patient with systolic blood pressure 

>140 mmHg and diastolic >0 mmHg was the focus of this case study. The goal of this 

study was to see how autogenic relaxation affected blood pressure and anxiety control. 
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PENDAHULUAN 

Hipertensi atau tekanan darah 

tinggi adalah peningkatan tekanan darah 

arterial abnormal yang berlangsung terus 

menerus dimana tekanan darah sistolik 

sama dengan atau lebih dari 140 mmHg 

dan diastolik sama dengan atau lebih dari 

90 mmHg. menurut World Health 

Organisation (WHO) pada tahun 2017 

terdapat 839 juta kasus hipertensi, 

dimana penderitanya lebih banyak 

wanita (30%) dibanding pria (29%). 

Diseluruh dunia sekitar 40% dari total 

orang dewasa berusia 25 tahun ke atas 

telah terdiagnosa hipertensi dan sekitar 

80% kenaikan hipertensi terjadi di 

negara-negara berkembang. Yundini 

(2016) mengatakan bahwa dari 

penelitian di Indonesia menunjukkan 

sebanyak 1,8% sampai 28,6% penduduk 

yang berusia diatas 20 tahun adalah 

penderita hipertensi. Hipertensi muncul 

pada usiaantara 20 sampai 55 tahun 

prevalensi hipertensi pada umur 18 tahun 

keatas sebesar 31,7%. Hipertensi dapat 

diakibatkan oleh beberapa faktor antara 

lain faktor usia, riwayat hipertensi, 

keturunan, jenis kelamin, faktor 

lingkungan dan faktor kebudayaan 

(Kusmana, 2019). Hipertensi menjadi 

berbahaya karena memiliki banyak 

komplikasi seperti stroke, penyakit 

jantung, hingga gagal ginjal yang 

merupakan penyakit - penyakit 

katastropik (Irianto, 2015). 

 Berdasarkan Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) Nasional tahun 2018, 

prevalensi hipertensi di Indonesia 

didapat melalui pengukuran pada umur 

≥18 2 tahun sebesar 25,8 persen, 

tertinggi di Bangka Belitung (30,9%), 

diikuti Kalimantan Selatan (30,8%), 

Kalimantan Timur (29,6%), Jawa Barat 

(29,4%) dan jumlah kasus baru penyakit 

tidak menular (PTM) di Sumatera 

Selatan tahun 2018 adalah 603.840 

kasus. Penyakit Hipertensi masih 

menempati proporsi terbesar dari seluruh 

PTM yang dilaporkan, yaitu sebesar 

7,2% persen atau 349.442 kasus 

sedangkan untuk kota Palembang tahun 

2018 terdapat 3981 hipertensi esensial 

primer Menunjukkan bahwa prevalensi 

hipertensi di Indonesia sebesar 31,4% 

(Profil Kesehatan Palembang, 2017). 

Hipertensi merupakan pemicu terjadinya 

stroke dan jantung koroner penyebab 

kematian. Selain masalah fisik, 

hipertensi juga menyebabkan masalah 

psikis, dimana merasa takut dan cemas 

akan penurunan fungsi tubuh karena 

penyakitnya, yang menyebabkan 



ketergantungan fisik pada orang lain 

(Padila, 2013).  

Kecemasan yang dialami ini 

sesuai dengan pendapat Stuart dan 

Laraia (2005) yang dikutip dalam Donsu 

(2017) yang mengatakan bahwa cemas 

merupakan suatu stresor atau pencetus 

stres sebagai stimulus yang akan 

dipersepsikan oleh manusia sebagai 

suatu ancaman tantangan yang 

membutuhkan tenaga ekstra untuk 

mempertahankan diri dari berbagai 

stresor itu salah satunya yaitu psikologis 

(fisik) dimana fisik sering terganggu 

(muncul penyakit) dan akan memberi 

efek yang nyata sebagai presipitasi 

terjadinya kecemasan. Beberapa 

penelitian membuktikan bahwa klien 

yang mengalami gangguan fisik akan 

mengakibatkan kecemasan (Donsu, 

2017). Apabila kecemasan ini tidak 

diatasi secara dini individu akan 

memberikan suatu manifestasi yang khas 

tergantung pada individu tersebut 

meliputi menarik diri, 3 membisu, 

hiperaktif, mengumpat, berbicara 

berlebihan, menyerang dengan kata-kata 

atau bahkan dengan fisik, berkayal dan 

menangis (Brunner & Suddarth, 2006). 

Beberapa penelitian klinis yang pernah 

dilakukan mengenai pengaruh tekanan 

darah terhadap kecemasan yang dapat 

memperburuk keadaan pasien hipertensi. 

Penelitian yang dilakukan Wei dan 

Wang (2017) hampir 12% pasien 

hipertensi memiliki sindrom kecemasan 

sedangkan Grimsrud et al (2016) 

Menyatakan bahwa pasien hipertensi 

memiliki kecemasan dengan ratio sekitar 

1,55 % dibandingkan dengan yang tidak 

hipertensi. Virtanen et al (2016) juga 

menyebutkan bahwa korelasi tekanan 

darah terhadap kecemasan adalah 

sebesar 0,25%. Oleh karena itu perlu 

adanya sebuah penanganan agar 

kecemasan tersebut dapat di kontrol 

Pengobatan suatu penyakit termasuk 

hipertensi sudah banyak dimodifikasi 

antara terapi farmakologi dengan terapi 

non farmakologi. Salah satu terapi non 

farmakologi yang saat ini banyak 

digunakan adalah relaksasi autogenic. 

Salah satu upaya untuk 

menurunkan tingkat kecemasan adalah 

dengan melakukan relaksasi autogenik 

dimana relaksasi ini memfokuskan pada 

diri sendiri. Latihan relaksasi berguna 

digunakan untuk menurunkan stres dan 

kecemasan. Penurunan frekuensi jantung 

dan napas, tekanan darah, konsumsi 

oksigen serta meningkatnya aktifitas 

otak dan temperatur kulit perifer 

(permukaan) merupakan beberapa 

respon dari relaksasi. Benson merupakan 



salah satu pakar yang mengembangkan 

teknik relaksasi melalui 

psikofisiologikal (Benson & Klipper, 

1975 dalam Francesco, 2016). Latihan 4 

relaksasi merupakan suatu strategi 

terbaik untuk menangani stress, teknik 

relaksasi banyak jenisnya, salah satunya 

adalah relaksasi autogenik. Relaksasi 

autogenik menurut (Mardiono, 2016) 

yaitu relaksasi yang seakan 

menempatkan diri kedalam kondisi 

terhipnotis ringan. Anda memerintahkan 

tungkai dan lengan untuk rasa berat dan 

hangat, detak jantung dan kecepatan 

napas stabil, perut rileks serta dahi terasa 

bersih dan dingin. Kemudian anda ulangi 

perintah yang paling mudah dan relevan 

untuk mengatasi gejala stres misalnya 

memerintahkan dahi terasa sejuk dan 

untuk meredakan nyeri kepala, saat 

mengulanginya dengan mempertemukan 

jari-jari tangan. Relaksasi autogenik 

adalah tipe psiofisiologikal dari 

psikoterapi dasar dengan menggunakan 

autosugesti, yang pertama kali 

dikembangkan oleh dokter dan psikiatri 

di Jerman yaitu J.H. Schultz (2018). 

Pemberian relaksasi autogenik 

merupakan salah satu tindakan 

nonfarmakologi untuk mengontorol 

cemas dimana relaksasi dapat 

menurunkan stress dan tekanan darah. 

Hal ini dapat dilihat dasri hasil statistic 

nilai rata – rata tekanan darah sistolik 

sebelum diberikan teknik relaksasi 

autogenik 140/90 mmHg menurun 

menjadi 137/40 mmHg setelah diberikan 

tehnik relaksasi autogenik. Relaksasi 

autogenik 10 responden (33.33%) 

menurun menjadi 5 responden (16.67%). 

 Berdasarkan latar belakang 

penulis tertarik untuk melakukan asuhan 

keperawatan yang akan dituangkan  

dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah dengan 

judul “Asuhan Keperawatan Pasien 

Hipertensi Dalam Pemenuhan 

Kebutuhan Rasa Aman Dan Nyaman 

(Kecemasan)”. 

METODE  

 Studi kasus adalah suatu 

serangkaian kegiatan yang dilakukan 

secara intensif, terinci dan mendalam 

tentang suatu program, peristiwa dan 

aktivitas, baik pada tingkat perorangan, 

sekelompok orang, keluarga, dan suaru 

oragnisasi untuk memperoleh 

pengetahuan mendalam tentang 

peristiwwa tersebut. Biasanya, peristiwa 

yang dipilih yang selanjutnya disebut 

kasus adalah suatu hal yang actual (real-

life event), yang sedang berlangsung 

bukan sesuatu yang sudah lewat 

(Rahardjo, 2017). Fokus studi dalam 



kasus ini adalah dilakukan pasien 

hipertensi dengan tekanan darah systole 

>140 mmHg, dan diastole >90 mmHg 

dengan pemenuhan kebutuhan rasa aman 

dan nyaman pada pasien Hipertensi. 

Tempat studi kasus ini bertempat di RST 

dr. Asmir Salatiga. Dimana proses studi 

kasus ini berlangsung dibangsal Utama 

RST dr.Asmir Salatiga, waktu yang 

digunakan dalam studi kasus ini di 

lakukan pada tanggal 16 Februai – 18 

Februari 2021.  

HASIL STUDI KASUS 

Karakteristik responden  

Klien seorang laki - laki berusia 

60 tahun, alamat Grobogan, beragama 

Islam, Pendidikan terakhir sekolah 

menengah pertama. Tn. R datang ke IGD 

RST dr. ASMIR pada tanggal 15 

Februari 2021. Dilakukan Pengkajian 

Pada tanggal 16 Februari 2021 dilakukan 

Pengkajian dengan hasil data subjektif 

pasien mengatakan pusing dan tengkuk 

teras berat, P (Provokatif) nyeri terasa 

jika melakukan aktivitas yang berat dan 

kelelahan, Q (Qualitatif) seperti cekot – 

cekot, R (Region) di kepala dan tengkuk, 

S (Skala) skala nyeri 5, T (Time) hilang 

timbul. Data objektif di dapatkan hasil 

pasien tampak meringis kesakitan dan 

pasien tampak memegangi kepala dan 

dilakukan pemeriksaan tanda – tanda 

vital di dapatkan hasil : pasien tampak 

lemas, TD: 160/90 mmHg, Nadi: 

97x/menit, Respirasi: 24x/menit dan 

Suhu: 36,5 °C. Pasien mengeluh pusing 

pada bagian kepala dan tengkuk terasa 

berat, dan pasien juga mengatakan 

cemas dengan keadaan yang dialaminya 

sekarang. Data objektif didapatkan hasil 

pasien tampak terlihat pucat, pasien 

tampak gelisah dan tegang, tekanan 

darah meningkat 160/90 mmHg. Penulis 

mengambil diagnosa yaitu Ansietas yang 

di tandai dengan pasien mengatakan 

cemas dengan keadaan yang dialaminya 

sekarang. 

Hasil intervensi dari masalah 

keperawatan yang muncul adalah Hasil 

intervensi yang akan di lakukan 

diterapkan pada pasien dengan masalah 

keperawatan yang muncul adalah 

ansietas berhubungan dengan krisis 

situasional dengan tujuan setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 

3x24 jam di harapkan tingkat ansietas 

dapat teratasi dengan kriteria hasil 

(L.09093). Menurunnya verbalisasi 

khawatir akibat yang dihadapi, 

menurunnya perilaku gelisah, 

menurunya perilaku tegang, 

menurunnya keluhan pusing, 



membaiknya TD dalam batas normal 

120/80 mmHg.  

PEMBAHASAN   

 Pengakjian terhadapa Tn. R 

dengan hipertensi di RST dr.ASMIR 

menggunakan metode autonamnesa dan 

alloanamnesa, autoanamnesa adalah 

anamnesa yang dilakukan langsung pada 

pasien karena pasien mampu melakukan 

Tanya jawab, dan alloanamnesa adalah 

anamnesa yang dilakukan kepada 

keluarga pasien yang mengetahui 

tentang pasien. Dari hasil Pengkajian 

didapatkan tekanan darah pasien tidak 

normal yaitu 160/90 mmHg, dan tingkat 

kecemasan dengan skor 23 Perasaan 

ansietas 2, ketagangan 3, ketakutan 0, 

gangguan pola tidur 3, gangguan 

kecerdasan 0, perasaan depresi 1, gejala 

somatic (oto) 3, gejala somatik 

(sensorik) 1, gejala kardiovaskuler 3, 

gejala respiratory 1, gejala 

gastrointensinal 0, gejala urogenital 0, 

gejala otonom 3, tingkah laku 

wawancara 3 (tingkat kecemasan 

sedang), menurut Smeltzer (2010), 

hipertensi berkaitan dengan kenaikan 

tekanan sistolik atau diastolik atau 

tekanan keduanya. Hipertensi dapat di 

definisikan sebagai tekanan darah 

dimana sistolik diatas 140 mmHg 

diastolik diatas 90 mmHg, menurut 

Williams dan Wilkins (2011), hipertensi 

didefinisikan sebagai tekanan darah 

sistol dan diastl yang mengalami 

peningkatan melebihi batas yaitu diatas 

140/90 mmHg. Hipertensi biasanya 

dimulai dengan penyakit yang ringan 

lalu perlahan berkembang ke kondisi 

yang parah atau berbahaya. Dari data 

Pengkajian yang dilakukan pada tanggal 

16 Februari 2021 di dapatkan masalah 

keperawatan ansietas ditandai dengan 

pasien mengatakan cemas dengan 

keadaan yang dialaminya sekarang. 

Diagnosa yang oenulis tegakkan sesuai 

dengan Standar Diagnosis Keperawatan 

Indonesia (SDKI), 2017 dan sesuai 

dengan intervensi jurnal utama dimana 

mengambil tindakan relaksasai 

autogenik dengan diganosa keperawatan 

ansietas.  

Intervensi dari masalah 

keperawatan yang muncul adalah setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 

3x24 jam di harapkan masalah ansietas 

dapat menurun dengan kriteria hasil 

Menurunnya verbalisasi khawatir akibat 

yang dihadapi, menurunnya perilaku 

gelisah, menurunya perilaku tegang, 

menurunnya keluhan pusing, 



membaiknya TD dalam batas normal 

120/80 mmHg.  

Intervensi atau rencana 

keperawatan yang di fokuskan oleh 

penulis yaitu untuk menurunkan tingkat 

kecemasan pada Tn. R yang mengalami 

tingkat kecemasan ringan adalah 

pemberian terapi relaksasi autogenik 

yang di berikan pada Tn. R dengan 

durasi 10 menit selama 3 hari berturut – 

turut. Observasi tingkat kecemasan dan 

tekanan darah dan edukasi keadaan 

pasien kepada keluarga untuk rencana 

tindak lanjut. 

 Setelah menyusun intervensi 

penulis melakukan implementasi pada 

Tn. R dengan memberikan terapi 

relaksai autogenik dalam waktu 3 hari di 

berikan 1 kali pada setiap 1 kali shift. 

Terapi relaksasi autogenik adalah bentuk 

terapi dengan  

Implementasi didapatkan data 

subjektif yaitu pasien mengatakan 

bersedia untuk dilakukan terapi relaksasi 

autogenic dengan cara mencipatkan 

lingkungan yang tenang dan nyaman, 

usahakan tetap rileks dan tenang, 

menarik nafas dalam dari hidung dalam 

hitungan 123, perlahan – lahan udara di 

hembuskan melalui mulut sambil 

mengucaptkan kata matra yang telah 

pasien pilih “astagfirullah” dan 

merasakan ekstermitas bawah dan atas 

roleks, anjurkan bernafas normal 3x 

menarik nafas lagi dari hidung dan 

menghembuskan lali melalui mulut. 

anjurkan untuk mengulangi prosedur 

hingga perasaan cemas berkurang 1 kali 

sehari dalam 3 hari. Setelah dilakukan 

relaksasi autogenik, pemeriksaan tanda – 

tanda vital tekan darah terjadi penurunan 

saat sudah dilakukan relaksasi autogenik 

TD: 150/90 mmHg, Nadi: 97x/menit, 

Suhu: 36,5°C. 

Evalusai akhir yang telah 

dilakukan selama 3x24 jam, didapatkan 

hasil subjektif: klien mengatakan sudah 

tidak cemas lagi dengan keadaanya. Data 

Objektif : pasien tampak tenang dan 

rileks dengan Tekanan darah: 120/80 

mmHg, Nadi: 89/menit, RR: 20x/menit, 

Suhu 36°C. Analisis : masalah teratasi. 

Perencanaan : hentikan intervensi, 

menyarankan melakukan teknik 

relaksasi autogenik dalam penelitian 

didapatkan hasil terapi relaksasi 

autogenik berpeganruh dalam penurunan 



tekanan darah dan kecemasan pada 

pasien.  

Tabel Perbandingan Penuruan 

Tekanan Darah Dengan Kecemasan.  

 

 

KESIMPULAN  

Hasil analisa pemebrian teknik 

relaksasi autogenik terhadap penurunan 

kecemasan pada Tn. R dengan masalah 

ansietas mampu mengurangi kecemasan.  

SARAN 

1. Bagi Institusi Pendidikan  

Hasil aplikasi riset 

penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan yang berkualitas dan 

profesional, sehingga mampu 

memberikan teknik relaksasi 

autogenik dalam penurunan 

kecemasan pada asuhan 

keperawatan secara menyeluruh 

berdasarkan kode etik 

keperawatan. 

2. Bagi Profesi Keperawatan  

Dapat digunakan sebagai 

referensi dan pengetahuan yang 

mampu dikembangkan untuk 

memberikan pelayanan 

kesehatan pada klien dengan 

masalah kecemasan yang lebih 

berkualitas. 

3. Bagi Rumah Sakit  

Hasil aplikasi riset 

penelitian ini diharapkan rumah 

sakit mampu memberikan 

asuhan keperawatan secara 

komprehensif melalui terapi 

nonfarmakologi dengan relaksasi 
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autogenik khususnya pada pasien 

hipertensi dengan kecemasan.  
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