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Abstrak 

 

Middle age family atau usia pertengahan dimulai saat anak terakhir meninggalkan 

rumah dan berakhir dengan pensiun atau kematian pasangan (45-59 tahun). Usia 

pertengahan adalah awal dari usia tua atau dada, dan kondisi fisik mulai menurun 

sehingga mudah terserang penyakit kronis, salah satunya hipertensi. Hipertensi adalah 

suatu keadaan dimana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas 

normal dalam jangka waktu yang cukup lama. Komplikasi yang dapat ditimbulkan 

yaitu gangguan pada jaringan otak dan pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya 

beberapa penyakit yaitu stroke, gagal ginjal, penyakit jantung koroner sampai 

menyebabkan kematian. Rendam air hangat dan relaksasi benson merupakan salah 

satu upaya non farmakologi untuk menurunkan tekanan darah. Berendam di air 

hangat dapat menyebabkan vasodilatasi arteriol yang berdampak pada penurunan 

resistensi perifer dan penurunan beban kerja jantung yang mengakibatkan tekanan 

darah turun. Relaksasi benson menjaga aktivitas saraf parasimpatis dapat menurunkan 

beban kerja jantung dengan cara melepaskan neurotransmiter asetilkolin dan 

menurunkan sekresi hormon akibat stres yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan 

darah. Teknik relaksasi benson berperan dalam menjaga aktivitas saraf parasimpatis 

dan dapat menurunkan aktivitas saraf simpatis Tindakan dilakukan selama 20 menit 

sehari. Hasil studi kasus didapatkan tekanan darah mengalami penurunan dari 

150/100 mmHg menjadi 140/90 mmHg. Rendam air hangat dan relaksasi benson 

efektif dalam penurunan tekanan darah. Diharapkan dapat menerapkan Rendam air 

hangat dan relaksasi benson dalam menurunkan tekanan darah pasien hipertensi.  

Kata kunci : Rendam air hangat, relaksasi benson, Middle age family 

Refrensi : 36 (2011-2019) 
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Abstract 

 

Middle age family or middle age begins when the last child leaves home and ends 

with the retirement or death of a spouse (45-59 years). Middle age is the beginning of 

old age or chest, and physical conditions begin to decline thus they are susceptible to 

chronic diseases, one of which is hypertension. Hypertension is a condition in which 

a person experiences an increase in blood pressure above normal for a long period of 

time. Complications that can be caused are disturbances in brain tissue and blood 

vessels that cause several diseases, namely stroke, kidney failure, coronary heart 

disease to cause death. Soaking in warm water and relaxing Benson is one of the 

non-pharmacological efforts to lower blood pressure. Soaking in warm water can 

cause arteriolar vasodilation which results in a decrease in peripheral resistance and 

a decrease in the workload of the heart which causes blood pressure to fall. Benson 

relaxation maintains parasympathetic nerve activity can reduce the workload of the 

heart by releasing the neurotransmitter acetylcholine and reducing hormone 

secretion due to stress which is beneficial for lowering blood pressure. Benson's 

relaxation technique plays a role in maintaining parasympathetic nerve activity and 

can reduce sympathetic nerve activity. The action is carried out for 20 minutes a day. 

The results of the case study showed that blood pressure decreased from 150/100 

mmHg to 140/90 mmHg. Warm water soaks and Benson relaxation are effective in 

lowering blood pressure. Expected to be able to apply warm water soak and 

relaxation of gasoline in lowering blood pressure of hypertensive patients.  

Key words : Warm water soak, Benson relaxation, Middle age family 
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LATAR BELAKANG 

Keluarga merupakan bagian dari 

masyarakat dan perannya sangat 

penting untuk pembentukan budaya 

yang sehat. Membentuk tatanan sosial 

yang baik dari keluarga itu untuk 

membangun budaya harus dimulai dari 

keluarga ini (Harnilawati, 2013). 

Middle age family atau usia 

pertengahan di mulai saat anak 

terakhir meninggalkan rumah dan 

berakhir dengan pensiun atau kematian 

pasangan. Tahap ini biasanya di mulai 

saat orang tua berusia sekitar 45-59 

tahun. Menurut Friedman & Duval, 

tugas tahap perkembangan middle age 

family atau usia pertengahan adalah 

menyediakan lingkungan yang dapat 

meningkatkan kesehatan, memelihara 

hubungan yang memuaskan dan 

bermakna dengan para orang tua 

(lanjut usia) dan anak-anak, 

memperkuat hubungan pernikahan dan 

mempersiapkan masa pensiun (Padila, 

2012). Masalah kesehatan yang 

biasanya terjadi pada usia pertengahan 

adalah penyakit kronis. Hipertensi 

merupakan kondisi yang paling umum 

di jumpai dalam masyarakat. Namun 

banyak masyarakat yang menganggap 

hipertensi itu penyakit sepele. 

Hipertensi atau penyakit tekanan darah 

tinggi adalah suatu keadaan dimana 

seseorang mengalami peningkatan 

tekanan darah di atas normal dalam 

jangka waktu yang cukup lama 

(Novantica, 2015). 

Hingga saat ini hipertensi masih 

menjadi masalah kesehatan yang 

cukup besar untuk tetap diatasi. WHO 

(World Health Organization) 

menyebutkan bahwa hipertensi 

menyerang 22% penduduk dunia, dan 

mencapai 36% angka kejadian di Asia 

Tenggara. Hipertensi juga menjadi 

penyebab kematian dengan angka 

23,7% dari total 1,7 juta kematian di 

Indonesia tahun 2016 (Anitasari, 

2019). Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) yang dilakukan 

Kementerian Kesehatan tahun 2018 

menghasilkan peningkatan kejadian 

hipertensi di bandingkan hasil pada 

tahun 2013. Prevalensi kejadian 

hipertensi berdasarkan hasil riskesdas 

2018 adalah 34,1%. Angka tersebut 

lebih tinggi di bandingkan tahun 2013 

yang menyentuh angka prevalensi 

25,8%. Hasil tersebut merupakan 

kejadian hipertensi berdasarkan hasil 

pengukuran tekanan darah pada 

masyarakat Indonesia berusia 18 tahun 

ke atas (Kementerian Kesehatan RI, 

2018). Jumlah penduduk yang 

beresiko (>15 th) di Jawa Tengah yang 

dilakukan pengukuran tekanan darah 

tercatat sebanyak 9.099.765 orang atau 

34,60%. Dari hasil pengukuran 

tekanan darah sebanyak 1.337.356 

orang atau 15,14% dinyatakan 

hipertensi. Berdasarkan jenis kelamin, 

presentase hipertensi pada kelompok 

perempuan sebesar 15,84% lebih 

tinggi di banding pada kelompok laki-

laki yaitu 14,15% (DinKes Provinsi 

Jateng, 2018). Tekanan darah yang 

terus menerus tinggi dalam jangka 

waktu lama pada penderita hipertensi 

dapat menimbulkan komplikasi. 

Komplikasi yang dapat ditimbulkan 

yaitu gangguan pada jaringan otak dan 

pembuluh darah yang menyebabkan 

terjadinya beberapa penyakit yaitu 

stroke, gagal ginjal, penyakit jantung 

koroner sampai menyebabkan 

kematian (Shofa, 2016). 
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Pengobatan non farmakologis 

merupakan intervensi keperawatan 

mandiri yang dilakukan oleh perawat 

untuk menurunkan tekanan darah 

pasien hipertensi. Rendam air hangat 

dan relaksasi benson merupakan salah 

satu upaya non farmakologi untuk 

menurunkan tekanan darah. Rendam 

kaki air hangat dan teknik relaksasi 

benson adalah pengobatan 

nonfarmakologi yang mudah 

dilakukan secara mandiri baik oleh 

pasien atau ahli kesehatan. (Imam & 

Fadila, 2019). Prinsip terapi rendam 

kaki dengan air hangat yaitu 

perpindahan panas dari air ke tubuh. 

Hal itu bisa meningkatkan elastisitas, 

perifer vasodilatasi tekanan darah, 

aliran darah dan penurunan ketegangan 

otot. Berendam di air hangat dapat 

menyebabkan vasodilatasi arteriol 

yang berdampak pada penurunan 

resistensi perifer dan penurunan beban 

kerja jantung yang mengakibatkan 

tekanan darah turun (Imam & Fadila, 

2019). Relaksasi benson yaitu salah 

satu upaya untuk mengelola stres yang 

dapat memicu tekanan darah. Teknik 

relaksasi benson berperan dalam 

menjaga aktivitas saraf parasimpatis 

dan dapat menurunkan aktivitas saraf 

simpatis. Hal ini akan menjaga 

keseimbangan tubuh melalui 

mekanisme psikoneuroimunologi yang 

mengatur aktivitas fisiologis tubuh. 

Peningkatan saraf parasimpatis dapat 

menurunkan beban kerja jantung 

dengan cara melepaskan 

neurotransmiter asetilkolin dan 

menurunkan sekresi hormon akibat 

stres yang bermanfaat untuk 

menurunkan tekanan darah. (Imam & 

Fadila, 2019). Pada hasil penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa 

kombinasi antara rendam kaki air 

hangat dengan teknik relaksasi benson 

efektif untuk  menurunkan tekanan 

darah pada pasien hipertensi. Hal ini 

ditunjukkan dengan penurunan 

tekanan darah sistoik dan diastolik 

secara bertahap hingga 30 menit 

keempat setelah menjalani terapi. Hal 

ini sebagai upaya untuk menurunkan 

tahanan perifer dan curah jantung 

pasien untuk menurunkan tekanan 

darah. Studi kasus ini dilakukan pada 

tahap perkembangan keluarga usia 

pertengahan dengan hipertensi dengan 

kriteria tekanan darah sistoliknya ≥ 

140 mmHg atau tekanan darah 

diastolik ≥ 90 mmHg dengan 

pemberian intervensi yaitu kombinasi 

teknik rendam kaki air hangat dan 

relaksasi benson yang bertempat di 

wilayah Puskesmas Gondangrejo 

Karangayar. 

 

METODE STUDI KASUS 

 Studi kasus ini merupakan 

studi kasus untuk mengeksplorasi 

masalah asuhan keperawatan keluarga 

pada tahap perkembangan keluarga 

usia pertengahan. Subjek studi kasus 

yang digunakan dalam kasus ini adalah 

pasien dengan tahap perkembangan 

keluarga usia pertengahan yang 

mengalami hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas Gondangrejo Karangayar. 

Fokus studi dalam kasus ini adalah 

pasien pada tahap perkembangan 

keluarga usia pertengahan yang 

memiliki riwayat hipertensi. Tindakan 

rendam kaki air hangat dan relaksasi 

benson dilakukan selama 20 menit 

kemudian pengukuran tekanan darah 

setiap 30 menit empat kali (30 menit 
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pertama, 30 menit kedua, 30 menit 

ketiga dan 30 menit keempat). Studi 

kasus ini telah dilaksanakan pada 

tanggal 15 Februari – 27 Februari 2021 

di wilayah kerja Puskesmas 

Gondangrejo dengan pengambilan 

kasus asuhan keperawatan keluarga 

minimal 4 kali kunjungan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian awal Ny. E di 

dapatkan tekanan darah 150/100 

mmHg, Nadi 90x/menit, Respirasi 20 

x/menit, Suhu 36,6
o
C. Dari data yang 

di dapatkan dari Ny E yaitu tekanan 

darah melebihi batas normal yang 

dinamakan dengan Hipertensi. Hasil 

tekanan darah Ny.E 150/100 mmHg 

menunjukan kategori Hipertensi Tahap 

1. Kategori hipertensi ada 4 yang 

pertama kategori normal dengan 

tekanan darah <120/80 mmHg. 

Prehipertensi dengan tekanan darah 

120 – 139/ 80 – 89, hipertensi tahap 1 

dengan tekanan darah 140-159/90-99 

mmHg, hipertensi tahap 2 dengan 

tekanan darah ≥ 160/ ≥ 100  (Riza, 

2018). Hasil pengkajian pada Ny.E 

mengatakan menderita Hipertensi 

selama kurang lebih 3 tahun, cengeng 

pada tengkuk leher bagian belakang, 

jika sakit Ny. E tidak beraktivitas dan 

hanya istirahat, keluarga belum 

mengerti tentang tindakan terapi 

kombinasi rendam air hangat dan 

relaksasi benson sebagai salah satu 

terapi non farmakologi untuk 

menurunkan tekanan darah. Pada 

dasarnya setiap orang dewasa harus 

melakukan paling sedikit 30 menit 

aktivitas fisik dengan intensitas sedang 

setiap hari. Melalui olahraga yang 

teratur (aktivitas fisik aerobik selama 

30-45 menit/hari) dapat menurunkan 

tahanan perifer yang akan mencegah 

terjadinya hipertensi (Socharto, 2010). 

Salah satu cara untuk menurunkan 

tekanan darah yaitu dengan merendam 

bagian tubuh ke dalam air hangat dapat 

meningkatkan sirkulasi, mengurangi 

edema, meningkatkan relaksasi otot. 

(Priharyanti, dkk, 2016). Secara ilmiah 

terapi merendam kaki air hangat dapat 

memperbaiki mikrosirkulasi pembuluh 

darah dan vasodilatasi. Efek dari 

rendam kaki air hangat menghasilkan 

energi kalor yang bersifat mendilatasi 

pembuluh darah dan melancarkan 

peredaran darah juga merangsang saraf 

yang ada pada kaki untuk 

mengaktifkan saraf parasimpatis, 

sehingga menyebabkan perubahan 

tekanan darah (Try, dkk, 2020). Secara 

teoritis perubahan tekanan darah 

setelah dilakukan rendam kaki 

menggunakan air hangat disebabkan 

karena manfaat dari rendam kaki air 

hangat yaitu mendilatasi pembuluh 

darah, melancakan peredaran darah, 

dan memicu syaraf yang ada pada 

telapak kaki untuk bekerja (Anisa, 

2015). Menurut Darmawan 2014, 

terapi benson mengandung unsur 

penenang diri yang dapat menstabilkan 

tekanan darah. Selain itu, relaksasi 

benson merupakan usaha untuk 

menghilangkan stress sebagai salah 

satu faktor pemicu utama hipertensi. 

Teknik ini merupakan teknik 

sederhana yang dapat dilakukan oleh 

lansia tanpa efek samping, tanpa 

mengeluarkan biaya, dan sangat 

bermanfaat untuk menciptakan 

relaksasi dan membantu menurunkan 

tekanan darah pada lansia 

(Aemilianus, 2012). Respon relaksasi 
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merupakan bagian dari penurunan 

umum kognitif, fisiologis, dan 

stimulasi perilaku Relaksasi dapat 

merangsang munculnya zat kimia yang 

mirip beta blocker di saraf tepi yang 

dapat menutup simpul-simpul saraf 

yang berguna untuk mengurangi 

ketegangan dan menurunkan tekanan 

darah (Anggara & Prayitno, 2013). 

Diagnosis keperawatan adalah 

keputusan klinis mengenai seseorang, 

keluarga atau masyarakat sebagai 

akibat dari masalah kesehatan atau 

proses kehidupan yang aktual atau 

potensial. Diagnosis keperawatan 

merupakan dasar dalam penyusunan 

rencana tindakan asuhan keperawatan 

Hutahaean, (2010). Data yang 

diperoleh pada pengkajian tanggal 

pada 19 Februari 2021 didapatkan data 

fokus yang mengangkat kesehatan 

pasien adalah Ny.E mengatakan 

menderita hipertensi selama kurang 

lebih 3 tahun, Ny.E mengatakan 

cengeng pada tengkuk kepala bagian 

belakang, Ny.E mengatakan masih 

sering mengkomsumsi garam yang 

berlebih, keluarga mengatakan ingin 

merawat klien tetapi tidak tahu apa 

yang harus dilakukan. Masalah 

Perilaku kesehatan cenderung beresiko 

dan Manajemen kesehatan keluarga 

tidak efektif yang dialami Ny E 

merupakan faktor usia oleh karena itu 

penyakit Ny E sering kambuh. 

Berdasarkan daftar diagnosis 

keperawatan keluarga bisa dilihat pada 

buku Standar Diganosis Keperawatan 

Indonesia (SDKI) penulis dapat 

menegakkan masalah keperawatan 

sesuai data diatas yaitu Perilaku 

kesehatan cenderung beresiko dan 

Manajemen kesehatan keluarga tidak 

efektif, yang di alami Ny E. 

Intervensi yang diambil penulis 

ialah dengan pemberian teknik rendam 

kaki air hangat dan Relaksasi benson 

untuk menurunkan tekanan darah pada 

penderita hipertensi. Dalam 

memberikan Teknik Rendam kaki air 

hangat dan Relaksasi benson untuk 

menurunkan tekanan darah pada 

penderita hipertensi, penulis 

menggunakan metode ceramah, 

demonstrasi dan tanya jawab terhadap 

klien (Mardiah dkk, 2015).Tindakan 

non farmakologi yaitu Teknik Rendam 

kaki air hangat dan Relaksasi benson 

sebagai intervensi keperawatan 

mandiri dapat di rencanakan untuk 

menurunkan tekanan darah klien dan 

keluarga dapat merawat anggota 

keluarga yang mengalami hipertensi. 

Keluarga merupakan sumber daya 

penting pemberian layanan 

kesehatan,baik bagi individu maupun 

keluarga efektifitas perawatan terbukti 

meningkat pengkajian dan pemberian 

layanan kesehatan keluarga adalah hal 

yang penting dalam membantu setiap 

anggota keluarga mencapai tingkat 

kesejahteraan yang optimum 

(Friedman, 2010). Berdasarkan 

rencana keperawatan yang di lakukan 

pada tanggal 19 Februari 2021 di 

harapkan, pertama keluarga mampu 

mengenal masalah mengenai 

hipertensi, tujuanya adalah tekanan 

darah terdapat penurunan atau tekanan 

darahnya stabil, intervensinya adalah 

sebagai berikut : bina hubungan saling 

percaya berikan penjelasan manfaat 

melakukan Teknik Terapi Rendam 

kaki air hangat dan Relaksasi benson. 

Kedua, keluarga mampu memutuskan 
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tindakan dalam keyakinan keluarga 

untuk meningkatkan atau memperbaiki 

kesehatan. Ketiga, keluarga mampu 

merawat anggota keluarga yang sakit 

hipertensi. Keempat, keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan keluarga 

untuk menjamin kesehatan keluarga 

dengan intervensi manajemen 

lingkungan rumah yang aman dan 

nyaman. Kelima, keluarga memiliki 

kemampuan untuk memanfaatkan 

pelayanan kesehatan untuk 

memeriksakan klien yang mengalami 

hipertensi. 

 

Diagram 1.1 Diagram evaluasi tekanan 

darah sebelum dan sesudah dilakukan 

intervensi keperawatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi yang dilakukan 

pada klien dengan masalah 

keperawatan Perilaku kesehatan 

cenderung beresiko dan Manajemen 

kesehatan keluarga tidak efektif, pada 

Ny.E didapatkan hasil bahwa klien 

mampu memahami tentang masalah 

hipertensi dan cara merawat keluarga 

dengan hipertensi. Setelah dilakukan 

tindakan pemberian non farmakologi 

Teknik Rendam kaki air hangat dan 

relaksasi benson selama 1 kali 

tindakan dengan di monitor tekanan 

darahnya setiap 30 menit selama 4 kali 

tekanan darah pada Ny E terdapat 

penurunan awal TD: 150/100 mmHg 

menjadi TD: 140/90 mmHg. Keluarga 

terlihat lebih kooperatif dan dapat 

mempratikan tindakan Teknik Terapi 

Rendam kaki air hangat dan Relaksasi 

benson secara mandiri kepada klien. 

Implementasi dari hasil jurnal yang 

telah didapat adalah untuk mengetahui 

efektifitas kombinasi terapi rendam 

kaki air hangat dan relaksasi benson 

terdapat tekanan darah penderita 

hipertensi pada usia pertengahan 

merupakan metode sederhana mudah 

dilakukan praktis biaya yang 

digunakan terjangkau, bisa dilakukan 

secara mandiri di rumah bagi penderita 

hipertensi untuk dijadikan pola hidup 

sehat di kesehariannya dan tidak 

mempunyai efek yang merugikan bagi 

kesehatan tubuh, mudah dilakukan 

secara mandiri baik oleh pasien atau 

ahli kesehatan. Kombinasi terapi 

rendam kaki air hangat dan Relaksasi 

benson dilakukan selama 20 menit 

dengan suhu air 40
o
, setelah tindakan 

selesai dilakukan monitor tekanan 

darah setiap 30 menit selama 4 kali 

(Imam & Fadila, 2019). Tindakan 

keperawatan yang dilakukan oleh 

penulis pada Ny E pada kunjungan 

keluarga yang pertama tindakan 

keperawatan yang di lakukan pada 

Ny.E hari Jum’at, 19 Februari 2021 

menjelaskan pada klien dan keluarga 

tentang (pengertian, tanda dan gejala 

serta penyebab hipertensi), mengukur 

tanda vital dengan tekanan darah, 

mengidentifikasi resiko yang 

menyebabkan hipertensi, memberikan 

lingkungan yang mendukung 

kesehatan dengan mengurangi 

penggunaan garam dapur dan 



8 

 

membatasi aktivitas yang memicu 

kecapekan. Pada kunjungan ke dua 

Sabtu, 20 Februari 2021 mengajarkan 

cara perawatan yang bisa dilakukan 

keluarga : Terapi Rendam Kaki Air 

Hangat dan Relaksasi Benson, 

memonitor tekanan darah, memberikan 

Teknik Terapi Rendam kaki air hangat 

dan relaksasi benson di lakukan 

selama 20 menit, kemudian mengukur 

tanda tanda vital kembali setelah di 

berikan Terapi Rendam Kaki Air 

Hangat dan Relaksasi Benson setiap 

30 menit empat kali (30 menit 

pertama, 30 menit kedua, 30 menit 

ketiga, 30 menit keempat) dan 

didapatkan hasil yaitu tekanan darah 

sebelum dilakukan tindakan yaitu 

150/100 mmHg dan setelah dilakukan 

tindakan tekanan darah pada 30 menit 

pertama yaitu 150/90 mmHg, 30 menit 

kedua yaitu 140/100 mmHg, 30 menit 

ketiga yaitu 140/90 mmHgdan 30 

menit keempat yaitu 140/90 mmHg. 

Pada kunjungan ke tiga senin, 22 

Februari 2021 melakuakn monitor 

tekanan darah didapatkan hasil 140/90 

mmHg, memberikan pengetahuan 

tentang diit garam, mengurangi 

kegiatan yang bisa memicu badan 

capek dan menganjurkan makan sayur 

dan buah, mengorientasikan pelayanan 

kesehatan yang dapat dimanfaatkan : 

RS atau puskesmas terdekat, 

menganjurkan pada klien dan keluarga 

untuk memeriksakan klien secara 

teratur ke pelyanan kesehatan, 

mengidentifikasi kembali faktor faktor 

yang meningkatkan dan menurunkan 

tekanan darah tinggi. Pada kunjungan 

terakhir selasa, 23 Februari 2021 

dilakukan monitor tekanan darah dan 

didapatkan hasil yaitu 140/90 mmHg. 

Mempertahankan intervensi dengan 

menganjurkan klien untuk menerapkan 

tindakan terapi rendam kaki air hangat 

dan relaksasi benson setiap merasakan 

timbul gejala tekanan darahnya naik. 

Implementasi yang dilakukan pada 

klien dengan masalah keperawatan 

Perilaku kesehatan cenderung beresiko 

dan Manajemen kesehatan keluarga 

tidak efektif, pada Ny.E didapatkan 

hasil bahwa klien mampu memahami 

tentang masalah hipertensi dan cara 

merawat keluarga dengan hipertensi. 

Setelah dilakukan tindakan pemberian 

non farmakologi Teknik Rendam kaki 

air hangat dan relaksasi benson selama 

satu kali tindakan selama 20 menit dan 

setelah itu memonitor tekanan darah 

setiap 30 menit selama 4 kali sesuai 

dengan jurnal, tekanan darah pada 

Ny.E terdapat penurunan awal TD: 

150/100 mmHg menjadi TD 140/90 

mmHg. Keluarga terlihat lebih 

kooperatif dan dapat mempratikan 

tindakan Teknik Terapi Rendam kaki 

air hangat dan relaksasi benson secara 

mandiri kepada klien. Implementasi 

dari hasil jurnal yang telah didapat 

adalah untuk mengetahui efektifitas 

kombinasi terapi rendam kaki air 

hangat dan relaksasi benson terdapat 

tekanan darah penderita hipertensi 

pada usia pertengahan merupakan 

metode sederhana mudah dilakukan 

praktis biaya yang digunakan 

terjangkau, bisa dilakukan secara 

mandiri di rumah bagi penderita 

hipertensi untuk dijadikan pola hidup 

sehat di kesehariannya dan tidak 

mempunyai efek yang merugikan bagi 

kesehatan tubuh, Kombinasi terapi 

rendam kaki air hangat dan relaksasi 

benson dilakukan selama 20 menit 
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dengan rendam kaki air hangat dengan 

suhu air 40°C. Setelah dilakukan 

implementasi keperawatan berupa 

kombinasi terapi rendam kaki air 

hangat dan relaksasi benson pada 

keluarga usia pertengahan yang 

mengalami hipertensi, diharapkan 

terdapat pengaruh dan peningkatan 

kualitas hidup sesuai dengan hasil 

penelitian menurut Imam & Fadila 

(2019) yang menunjukkan bahwa 

perendaman air hangat yang 

dikombinasikan dengan relaksasi 

benson efektif untuk menurunkan 

tekanan darah penderita hipertensi. 

Hasil penelitian menunjukkan skor 

tekanan darah setelah dilakukan 

tindakan mengalami penurunan.  

Evaluasi pada hari Selasa, 23 

Februari 2021 pada diagnosa 

keperawatan Perilaku kesehatan 

cenderung beresiko dan Manajemen 

kesehatan keluarga tidak efektif pada 

Ny.E didapatkan hasil subyektif : Ny.E 

dan keluarga klien mengatakan mampu 

menjelaskan apa itu penyakit 

hipertensi dan cara menurunkan 

tekanan darah tinggi selain dengan 

obat. Ny.S tampak lebih nyaman dan 

rileks, keluarga tampak sudah sedikit 

memahami bagaimana cara 

menurunkan tekanan darah 

menggunakan Teknik Terapi Rendam 

kaki air hangat dan relaksasi benson. 

Analisis masalah keluarga Ny.E 

mampu mengenal masalah hipertensi, 

keluarga Ny E mampu mengambil 

keputusan keluarga Ny E mampu 

merawat anggota keluarga yang 

mengalami hipertensi, Keluarga Ny.E 

mampu memodifikasi lingkungan yang 

nyaman dengan mengurangi makanan 

asin atau tinggi garam dan membatasi 

aktivitas berlebih. Keluarga Ny.E 

mampu memanfaatkan fasilitas 

pelayanan kesehatan (seperti 

puskesmas, klinik dan rumah sakit). 

Pertahankan Intervensi kepada Ny.E 

dan keluarga dengan anjurkan kembali 

pada klien untuk rutin melakuan 

Teknik Rendam kaki air hangat dan 

relaksasi benson di lakukan selama 20 

menit dengan bantuan keluarga, 

anjurkan keluarga untuk 

memeriksakan klien kepelayanan 

kesehatan. Berdasarkan evaluasi akhir 

pemberian Teknik Terapi Rendam kaki 

air hangat dan relaksasi benson dengan 

waktu 20 menit dapat menurunkan 

tekanan darah dari TD: 150/100 

mmHg menjadi TD: 140/90 mmHg. 

Berdasarkan hasil penelitian menurut 

Imam & Fadila (2019) yang 

menunjukkan ada pengaruh 

perendaman air hangat yang 

dikombinasikan dengan relaksasi 

benson efektif terhadap tekanan darah 

pada pasien hipertensi. Hasil penelitian 

menunjukkan tekanan darah setelah 

dilakukan tindakan mengalami 

penurunan menjadi setelah dilakukan 

intervensi rendam kaki air hangat dan 

relaksasi benson sebagai salah satu 

upaya nonfarmakologis untuk 

menurunkan tekanan darah pada klien 

penderita hipertensi.  

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan studi kasus yang 

telah dilakukan penulis pemberian 

Teknik Terapi Rendam kaki air hangat 

dan relaksasi benson dengan waktu 20 

menit efektif dalam penurunan tekanan 

darah dari TD: 150/100 mmHg 

menjadi TD: 140/90 mmHg.  
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SARAN 

Institusi Pendidikan Hasil studi 

kasus ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan kajian, sumber 

informasi, dan referensi ilmu dalam 

pemberian asuhan keperawatan 

keluarga pada tahap perkembangan 

Middle Age Family dengan hipertensi. 

Tenaga Kesehatan 

 Hasil studi kasus ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan masukan untuk tenaga 

kesehatan dalam pengenalan terhadap 

masyarakat untuk berperan aktif dalam 

memberikan intervensi keperawatan 

keluarga dengan hipertensi melalui 

terapi rendam kaki air hangat dan 

relaksasi benson. 

 Masyarakat Hasil studi kasus 

ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai sumber informasi dalam 

meningkatkan derajat kesehatan pada 

anggota keluarga dengan hipertensi. 

 Bagi Penulis Karya tulis ilmiah 

ini dapat memberikan pengalaman 

dalam pengelolaan studi kasus pada 

klien dan keluarga tahap 

perkembangan middle age family atau 

pertengahan dalam ketidakefektifan 

manajemen kesehatan keluarga pada 

asuhan keperawatan keluarga dengan 

hipertensi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anggara & prayetno 2013. Konsep dan 

dokumentasi proses keperawatan 

Jakarta : TIM  

Anitasari. (2019). Hari Hipertensi 

Dunia 2019: “Know Your 

Number, Kendalikan Tekanan 

Darahmu dengan CERDIK.”  

Dinkes Jateng. (2018). Profil 

Kesehatan Provinsi Jawa tengah 

Tahun 2018. https : 

//dinkesjatengprov.go.id. 

Diakses Pada Tanggal 19 

Desember 2020 

Friedman, M. 2010. Buku Ajar 

Keperawatan keluarga : Riset, 

Teori, dan Praktek. Edisi ke-5. 

Jakarta: EGC. 

Harnilawati. (2013). Konsep dan 

Proses Keperawatan Keluarga. 

Takalar Sulsel : PS Pustaka. 

Imam dan Fadila. (2019). Effectiveness 

of Warm Water Foot Soak and 

Benson Relaxation Techniques 

Combination in Reducing Blood 

Pressure of Hypertensive 

Patients. International Journal of 

Health, Economics, and Social 

Sciences (IJHESS). 1(1), 2685-

6689. Universitas 

Muhammadiyah Palu. 

Kementerian Kesehatan RI. (2018). 

Hasil Utama Riset Kesehatan 

Dasar. In Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia.Mardiah 

dkk, 2015 

Novantica, A. (2015). Efektifitas 

Guided Imagery Dan Relaksasi 

Nafas Dalam Terhadap 

Penurunan Tekanan Darah 

Remaja Hipertensi Di 

Puskesmas Kedungmundu 

Semarang. Universitas 

Muhammadiyah Semarang. 

Padila (2012). Buku Ajar : 

Keperawatan Keluarga. 

Yogyakarta : Nuha Medika 

PPNI (2017). Standar Diagnosis 

Keperawatan Indonesia: Definisi 

dan Indikator Diagnostik, Edisi 

1. Jakarta: DPP PPNI. 

PPNI (2018). Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia: Definisi 



11 

 

dan Tindakan Keperawatan, 

Edisi 1. Jakarta: DPP PPNI. 

Priharyanti W, Arifianto, Dian S. 

(2016). Pengaruh Rendam Kaki 

dengan Campuran Air Garam 

dan Serai Terhadap Penurunan 

Tekanan Darah Pada Penderita 

Hipertensi di Wilayah Podorejo 

Ngaliyan. Semarang: Stikes 

Widya Husada Semarang. 

Riasmini, (2017). Keperawatan 

keluarga. Yogyakarta: Gosyem 

publishing. 

Riskesdas. (2018). Penyakit Tidak 

Menular. Hipertensi Badan 

Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan Kementrian 

Kesehatan RI. 

Riza. (2018). Sistem Kardiovaskuler. 

Yogyakarta: CV BUDI UTAMA 

Shofa, R. 2016. Hubungan Antara 

Pola Tidur dan Tipe 

Kepribadian dengan Kejadian 

Hipertensi (Studi di Puskesmas 

Tanah Kalikedinding Surabaya).  

 

 


