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ABSTRAK 

 

Lanjut usia merupakan salah satu fase hidup yang akan dialami oleh setiap 

manusia, meskipun usia bertambah dengan diiringi penurunan fungsi organ tubuh 

tetapi lansia tetap dapat menjalani hidup sehat. Hipertensi atau tekanan darah tinggi 

yaitu apabila tekanan darah meningkat dengan sistolik lebih dari 140 mmHg dan 

tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan jarak 

waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Tindakan non 

formakologi pada hipertensi adalah dengan terapi relaksasi menggabungkan antara 

progressive muscle relaxation (PMR) dan slow deep breathing (SDB) yang dapat 

digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Relaksasi 

bertujuan menurunkan sistem saraf simpatis, meningkatkan aktifitas parasimpatis, 

menurunkan metabolisme, menurunkan tekanan darah dan denyut nadi, menurunkan 

konsumsi oksigen. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui  gambaran  

pelaksanaan  asuhan  keperawatan  keluarga  pada tahap perkembangan keluarga 

lansia. 

Penelitian ini menggunakan metoe studi kasus. Waktu penelitian telah 

dilaksanakan pada 16 Februari 2021 sampai dengan 20 Februari 2021 selama  5 kali 

kunjungan, 1 hari digunakan untuk pengkajian pada keluarga dan 5 hari untuk 

melakukan intervensi. Tempat pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Puskesmas 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa setelah 

dilakukan tindakan selama 5 hari didapatkan perubahan tekanan darah dari TD: 

180/90 mmHg menjadi TD: 160/85 mmHg. Tindakan progressive muscle relaxation 

(PMR) dan slow deep breathing (SDB) efektif dalam menurunkan tekanan darah 

pada pasien hipertensi. Disarankan Puskesmas dapat menerapkan tindakan tersebut 

untu meningkatkan kesehatan terutama penderita hipertensi.  

 

Kata Kunci: Tahap Perkembangan Keluarga dengan Lansia, Progressive Muscle 

Relaxation dan Slow Deep Breathing, Hipertensi 
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ABSTRACT 

 

Every human being will experience the elderly stage. They can still lead a 

healthy life even though the function of the body's organs weakens with age.  

Hypertension or high blood pressure if there is an increase in blood pressure with a 

systolic of more than 140 mmHg and a diastolic of more than 90 mmHg on two 

measurements with an interval of five minutes in a state of sufficient rest or calm. 

Non-pharmacological measures for hypertension are relaxation therapy by 

combining progressive muscle relaxation (PMR) and slow deep breathing (SDB) to 

reduce blood pressure in hypertensive patients. Relaxation intends to reduce the 

sympathetic nervous system, increase parasympathetic activity, decrease metabolism, 

lower blood pressure and pulse, reduce oxygen consumption. The case study 

proposed to illustrate the implementation of family nursing care at the family 

development stage of the elderly. 

This research adopted the case study method. It was conducted on 16 - 20 

February 2021 at Puskesmas Gondangrejo, Karanganyar Regency. There were five 

visits for a one-day family assessment and four days intervention. The case study 

presented a  blood pressure deviation from BP: 180/90 mmHg to BP: 160/85 mmHg. 

The progressive muscle relaxation (PMR) and slow deep breathing (SDB) could 

reduce blood pressure in hypertensive patients. Expectedly, Puskesmas would 

implement these actions to improve health, especially for patients with hypertension. 

 

Keywords :Family Development Stage of Elderly, Progressive Muscle 

Relaxation, and Slow Deep Breathing, Hypertension. 
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LATAR BELAKANG 

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 adalah 

unit terkecil dari masyarakat yang 

terdiri atas kepala keluarga dan 

beberapa orang yang berkumpul dan 

tinggal disuatu tempat di bawah suatu 

atap dalam keadaan saling 

ketergantungan (Setiadi, 2012). 

Menurut Harnilawati (2013) pada 

keluarga terdapat 8 (delapan) tahap 

perkembangan, yaitu keluarga baru 

(bargaining family), keluarga dengan 

anak pertama < 30 bulan (Child 

bearing), keluarga dan anak 

prasekolah (preschool), keluarga 

dengan anak usia sekolah (school), 

keluarga dengan anak remaja 

(teenagers), keluarga dengan anak 

dewasa (launching family), keluarga 

usia pertengahan (Middle age family), 

dan keluarga lanjut usia (aging family).  

Dalam keluarga terdapat beberapa 

tahap dan tugas perkembangan, salah 

satunya adalah tahap lanjut usia. 

Lanjut usia merupakan salah satu fase 

hidup yang akan dialami oleh setiap 

manusia, meskipun usia bertambah 

dengan diiringi penurunan fungsi 

organ tubuh tetapi lansia tetap dapat 

menjalani hidup sehat. Merubah 

kebiasaan merupakan salah satu hal 

yang paling penting dalam 

berkeluarga. Pola hidup sehat seperti 

olah raga dan menjaga pola makan 

memang harus dilaksanakan untuk 

meninggalkan kebiasaan buruk yang 

dapat mengganggu kesehatan (Sahar, 

2018).  

Hipertensi atau tekanan darah tinggi 

yaitu apabila tekanan darah meningkat 

dengan sistolik lebih dari 140 mmHg 

dan tekanan darah diastolik lebih dari 

90 mmHg pada dua kali pengukuran 

dengan jarak waktu lima menit dalam 

keadaan cukup istirahat atau tenang 

(Kemenkes RI, 2017). Hipertensi 

terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-

faktor risiko. Faktor-faktor risiko yang 

menyebabkan hipertensi adalah umur, 

jenis kelamin, obesitas, alkohol, 

genetik, stres, asupan garam, merokok, 

pola aktivitas fisik, penyakit ginjal dan 

diabetes melitus (Sinubu, 2015). Word 

Health Organization (WHO) tahun 

2018 penyakit ini menyerang 22% 

penduduk dunia, sedangkan asia 

tenggara kejadian hipertensi mencapai 

36%.  

Riskesdas 2018 menyatakan 

prevalensi hipertensi berdasarkan hasil 

pengukuran pada penduduk usia ≥18 

tahun sebesar 34,1%, tertinggi di 

Kalimantan Selatan (44.1%), 

sedangkan terendah di Papua sebesar 

(22,2%). Estimasi jumlah kasus 

hipertensi di Indonesia sebesar 

63.309.620 orang, sedangkan angka 

kematian di Indonesia akibat hipertensi 

sebesar 427.218 kematian. Hipertensi 

terjadi pada kelompok umur 31-44 

tahun (31,6%), umur 45-54 tahun 

(45,3%), umur 55-64 tahun (55,2%). 

Prevalensi hipertensi sebesar 34,1% 

diketahui bahwa sebesar 8,8% 

terdiagnosis hipertensi dan 13,3% 

orang yang terdiagnosis hipertensi 

tidak minum obat serta 32,3% tidak 

rutin minum obat. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

penderita Hipertensi tidak mengetahui 

bahwa dirinya Hipertensi sehingga 
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tidak mendapatkan pengobatan. 

Prevalensi penyakit Hipertensi di 

Surakarta pada Januari sampai 

November 2018 sebesar 664 populasi 

yang terdiri dari usia (50-60 tahun), 

usia (61-70 tahun), dan usia (>70 

tahun). Angka ini tergolong tinggi 

dibandingkan di Kabupaten lain. 

Penanganan hipertensi dapat dilakukan 

secara farmakologi dan non 

farmakologi. Alaydurs 2019 

mengatakan penatalaksanaan medis 

hipertensi pada lansia salah satunya 

adalah dengan menggunakan obat 

atihipertensi RSU Anutapura Palu 

adalah captopril. Captopril akan 

menghambat produksi zat dalam tubuh 

yang menyebabkan pembuluh darah 

menyempit. Pembuluh darah akan 

lebih rileks sehingga tekanan darah 

menurun, dan suplai darah dan oksigen 

ke jantung akan meningkat. 

Tindakan non formakologi pada 

hipertensi adalah dengan terapi 

relaksasi menggabungkan antara 

progressive muscle relaxation (PMR) 

dan slow deep breathing (SDB) yang 

dapat digunakan untuk menurunkan 

tekanan darah pada penderita 

hipertensi (Setyaningrum, 2016). 

Menurut penelitian Setyaningrum 

2016 menunjukkan bahwa intervensi 

latihan PMR dan SDB bersamaan 

dapat berpengaruh pada penurunan 

tekanan darah sistol pada responden. 

Relaksasi otot progresif bertujuan 

menurunkan kecemasan, stres, otot 

tegang dan kesulitan tidur. Pada saat 

tubuh dan pikiran rileks, secara 

otomatis ketegangan yang seringkali 

membuat otototot mengencang akan 

diabaikan (Setyaningrum, 2016). 

Relaksasi slow deep breathing 

bertujuan menurunkan sistem saraf 

simpatis, meningkatkan aktifitas 

parasimpatis, menurunkan 

metabolisme, menurunkan tekanan 

darah dan denyut nadi, menurunkan 

konsumsi oksigen. Tubuh pada saat 

keadaan rilek tercapai maka aksi 

hipotalamus akan menyesuaikan dan 

terjadi penurunan aktifitas sistem saraf 

simpatis dan parasimpatis. Urutan efek 

fisiologis dan gejala maupun tandanya 

akan terputus dan stres psikologis akan 

berkurang. Teknik relaksasi yang biasa 

digunakan adalah relaksasi otot, 

relaksasi dengan imajinasi terbimbing, 

dan respon relaksasi dari benson 

(Smeltzer & Bare, 2002) dalam 

(Setyaningrum, 2016). Berdasarkan 

latar belakang di atas, maka penulis 

tertarik melakukan studi kasus yang 

akan dituangkan dalam bentuk Karya 

Tulis Ilmiah dengan judul “Asuhan 

Keperawatan Keluarga pada Tahap 

Perkembangan Keluarga Lansia”. 

 

METODE STUDI KASUS 

Studi kasus ini untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga lansia. Subjek 

yang digunakan adalah satu orang 

pasien dengan keluarga tahap 

perkembangan lansia. Fokus studi 

pada asuhan keperawatan keluarga 

dalam tahap perkembangan lansia 

dalam penerapan slow deep breathing 

dan progressive muscle relaxation. 

Waktu penelitian telah dilaksanakan 

pada 15 Februari 2021 selama 6 hari 

berturut-turut, 1 hari digunakan untuk 

pengkajian pada keluarga dan 5 hari 

untuk melakukan intervensi. Tempat 

pelaksanaan penelitian telah 
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dilaksanakan di Puskesmas 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian didapatkan dari klien 

pada tanggal 16 Februari 2021 sudah 

sesuai dengan teori, yaitu 

menggunakan metode wawancara, 

pengamatan atau observasi dan 

pemeriksaan fisik. Dalam melakukan 

pemeriksaan fisik dan mengkaji 

perkembangan keluhan pada setiap 

pertemuan, penulis melakukan 

kunjungan rumah untuk melakukan 

pemeriksaan pada pasien. Pengkajian 

awal pada subjek, dilakukan pada 

tanggal 16 Februari 2021 pukul 09.13 

WIB didapatkan Data subyektif pasien 

mengatakan cengeng pada tengkuk 

leher dirasa cukup lama, Ny. J 

mengatakan tidak  mampu  melakukan 

tindakan untuk mengurangi gejala 

penyakit hipertensi yang dialaminya, 

Ny. J mengatakan tidak mengetahui 

cara mencegah hipertensi, Ny. J pasien 

tidak tahu kenapa cengeng pada 

tengkuk leher, data objektif Ny. J 

tidak mampu beradaptasi dengan 

situasi penyakit hipertensi yang 

dialaminya, Ny. J tidak mampu 

terbuka tentang penyakitnya kepada 

keluarga, pasien tampak sering 

bertanya tentang penyaitnya, Ny. J 

mengatakan tidak mampu melakukan 

tindakan yang tepat untuk mengatasi 

masalahnya TD: 180/90 mmHg, RR: 

20, S: 36,7oC, N : 90 x/ menit.  

Hal ini terdapat kesamaan pada 

lansia hipertensi didefinisikan sebagai 

tekanan sistolik 180mmHg dan 

tekanan diastolik 90 mmHg tekanan 

darah  melebihi  batas  normal  bisa  

menyebabkan  nyeri  tengkuk/cengeng 

(Darmojo, 2015). Normalnya, nilai 

tekanan darah pada orang dewasa yang 

sehat berada di kisaran 90/60 mmHg 

hingga 120/80 mmHg. Namun, nilai 

tekanan darah normal pada lansia 

berada di rentang angka yang sedikit 

lebih tinggi, yaitu 130/80 mmHg 

hingga 140/90 mmHg (Mardiah, 

2015). Hasil tekanan darah Ny. J 

180/90 mmHg menunjukan kategori 

stadium 3 (berat). Kategori hipertensi 

ada 4 yang pertama kategori normal 

dengan tekanan darah <130/80 mmHg, 

Stadium I (ringan) 140-159/90-99 

mmHg, Stadium II  (Sedang)  160-

179/100-110  mmHg,  dan Stadium 

III  (tinggi) >180/>110 mmHg 

(Wulandari dkk, 2016).Peningkatan 

tekanan darah bisa menyebabkan nyeri 

tengkuk, nyeri merupakan perasan 

tidak nyaman dan bersifat subjektif 

hanya orang yang mengalaminya yang 

dapat menjelaskan dan mengevaluasai 

perasaan rasa nyeri yang dialaminya 

(Darmojo, 2015). Dari hasil fakta dan 

teori tersebut menyatakan bahwa 

terdapat kesamaan antara teori dan 

studi kasus bahwa pasien memiliki 

tanda dan gejala yaitu terjadi 

peningkatan tekanan darah, klien 

merasakan pusing, merasakan nyeri 

tengkuk (Darmojo, 2015). 

Diagnosis keperawatan yaitu 

gangguan proses keluarga (D.0120) 

sesuai dengan Standar Diganosis 

Keperawatan Indonesia (SDKI) dan 

hasil nilai skoring, guna untuk 

menyelesaikan permasalahan yang 

dirasakan Ny. J berdasarkan fakta dari 

Ny.J.Tanda dan gejala mayor: obyektif 

:keluarga tidak mampu beradaptasi 

dengan situasi penyakit hipertensi 



6 

 

yang dialaminya, tidak mampu terbuka 

tentang penyakitnya kepada keluarga; 

data minor: subjek : keluarga tidak 

mampu mengungkapkan perasaan 

secara leluasa, obyektif : keluarga 

tidak mampu mencari tindakan yang 

tepat untuk mengatasi masalahnya 

klien tekanan darah meningkat sesuai 

gejala mayor dan minor yang 

tercantum pada Standar Diganosis 

Keperawatan Indonesia (SDKI). 

Intervensi yang diambil penulis 

mengambil tindakan pemberian teknik 

terapislow deep breathing dan 

progressive muscle relaxation. Slow 

deep breathing adalah tindakan yang 

dilakukan secara sadar untuk mengatur 

pernafasan secara lambat dan dalam 

sehingga menimbulkan efek relaksasi 

(Tarwoto, 2011). Menurut Potter & 

Perry (2011) relaksasi dapat 

diaplikasikan sebagai terapi non 

farmakologis untuk mengatasi stress, 

hipertensi, ketegangan otot, nyeri dan 

gangguan pernafasan. Terjadi 

perpanjangan serabut otot, 

menurunnya pengiriman impuls saraf 

ke otak, menurunnya aktifitas otak dan 

fungsi tubuh lain pada saat terjadinya 

relaksasi. Respons relaksasi ditandai 

dengan penurunan tekanan darah, 

menurunnya denyut nadi, jumlah 

pernafasan serta konsumsi oksigen 

(Potter & Perry, 2006 dalam Tarwoto, 

2011).  

Relaksasi otot progresif 

(progressive muscle relaxation) 

didefinisikan sebagai suatu teknik 

relaksasi yang menggunakan 

serangkaian gerakan tubuh yang 

bertujuan untuk melemaskan dan 

memberi efek nyaman pada seluruh 

tubuh (Corey, 2015). Batasan lain 

menyebutkan bahwa relaksasi otot 

progresif merupakan teknik untuk 

mengurangi kecemasan dengan cara 

menegangkan otot dan merilekkannya 

secara bergantian (Miltenberger, 

2014). Dalam memberikan teknik  

terapi slow deep  breathing  dan  

progressive  muscle relaxation untuk 

menurunkan tekanan darah pada 

penderita hipertensi, penulis 

mengajarkan teknik terapi slow deep 

breathing dan progressive muscle 

relaxation terhadap klien dan keluarga 

(Mardiah dkk, 2015).  

Intervensi dari diagnosis utama 

yaitu edukasi kesehatan (I.12383): a) 

identifikasi kesiapan  dan  

kemampuan  menerima  informasi 

tentang  cara melakukan  slow deep  

breathing  dan progressive muscle 

relaxation.  b). sediakan materi dan 

media penkes tentang slow deep 

breathing dan progressive muscle 

relaxation. c) jelaskan materi penkes 

tentang slow deep breathing dan 

progressive muscle relaxation. d) 

jelaskan faktor resiko yang dapat 

mempengaruhi tekanan darah. e) beri 

kesempatan untuk bertanya. Promosi 

Dukungan Kesehatan (I.13488) : a) 

identifikasi kebutuhan dan harapan 

anggota keluarga untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang slow deep 

breathing dan progressive muscle 

relaxation. b) diskusikan anggota 

keluarga yang akan dilibatkan dalam 

melakukan pendidikan kesehatan 

tentang slow deep breathing dan 

progressive muscle relaxation. c) 

jelaskan kepada keluarga tentang 

perawatan kesehatan hipertensi. 

Dukungan Keluarga Merencanakan 

Perawatan (I.13477) : a) identifikasi 
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tindakan yang dapat dilakukan oleh 

keluarga dalam meningkatkan 

pengetahuan tentang slow deep 

breathing dan progressive muscle 

relaxation. b) gunakan sarana dan 

fasilitas yang ada dalam meningkatkan 

pengetahuan tentang slow deep 

breathing dan progressive muscle 

relaxation. c) ajarkan cara perawatan 

yang bisa dilakukan oleh keluarga 

dalam meningkatkan kesehatan. 

Manajemen Lingkungan (I.14514) : a) 

identifikasi keamanan dan 

kenyamanan lingkungan  dalam  

melakukan  penkes  tentang  slow 

deep  breathing  dan progressive 

muscle relaxation. b) jelaskan cara 

membuat lingkungan rumah yang 

nyaman. Rujukan Ke Layanan 

Kesehatan (I.12474) : a) identifikasi 

sumber pelayanan kesehatan di 

masyarakat untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang slow deep 

breathing dan progressive muscle 

relaxation. b) berikan informasi yang 

akurat mengenai layanan kesehatan 

yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang 

slow deep breathing dan progressive 

muscle relaxation.  

Dalam intervensi keperawatan 

menggunakan 5 fungsi perawatan 

keluarga karena bertujuan untuk 

mengatasi dan mengenal masalah 

kesehatan,  memutuskan tindakan 

yang tepat  bagi keluarga, 

memberikan perawatan pada keluarga  

yang  sakit,  memodifikasi lingkungan 

keluarga untuk menjamin kesehatan 

keluarga, keluarga memiliki 

kemampuan untuk memanfaatkan 

pelayanan. Kriteria dan standar 

merupakan pernyataan spesifik tentang 

hasil yang diharapkan dari setiap 

tindakan keperawatan berdasarkan 

tujuan khusus yang ditetapkan 

(Muhlisin, 2012). Asuhan 

keperaawatan yang dilakukan penulis 

tersebut sudah sesuai dengan teori 

yang ada yaitu penulis sudah 

menyusun intervensi keperawatan 

yang mencakup 5 fungsi perawatan 

keluarga. 

Tindakan keperawatan yang 

dilakukan oleh penulis pada Ny. J 

sesuai dengan intevensi yang sudah 

disusun oleh penulis. Penulis 

memfokuskan pada pemberian 

nonfarmakologi teknik slow deep 

breathing dan progressive muscle 

relaxation berdasarkan jurnal slow 

deep breathing dan progressive 

muscle relaxation adalah suatu 

tindakan alternatif non farmakologis 

untuk menurunkan tekanan darah 

tinggi dan nyeri/ cengeng. Hari Selasa 

16 Februari 2021 sampai dengan 

Sabtu 21 Februari 2021 meliputi 

mengidentifikasi kesiapan dan 

kemampuan menerima informasi 

tentang cara melakukan slow deep 

breathing dan progressive muscle 

relaxation, menyediakan materi dan 

media penkes tentang slow deep 

breathing dan progressive muscle 

relaxation, menjelaskan materi penkes 

tentang slow deep breathing dan 

progressive muscle relaxation, 

menjelaskan faktor resiko yang dapat 

mempengaruhi tekanan darah, 

mengidentifikasi kebutuhan dan 

harapan anggota keluarga untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang 

slow deep breathing dan progressive 

muscle relaxation, mendiskusikan 

anggota keluarga yang akan dilibatkan 
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dalam melakukan pendidikan 

kesehatan tentang slow deep breathing 

dan progressive muscle relaxation.  

Menjelaskan kepada keluarga 

tentang perawatan kesehatan 

hipertensi. Setelah dilakukan tindakan 

selama 5 hari didapatkan perubahan 

tekanan darah dari TD: 180/90 mmHg, 

setelah tindakan menjadi TD: 160/85 

mmHg.  

Penulis dalam memberikan 

implementasi utama yaitu teknik 

relaksaasi otot progresif sudah sesuai 

dengan penelitian Tindakan non 

formakologi pada hipertensi adalah 

dengan terapi relaksasi 

menggabungkan antara progressive 

muscle relaxation (PMR) dan slow 

deep breathing (SDB) yang dapat 

digunakan untuk menurunkan tekanan 

darah pada penderita hipertensi 

(Setyaningrum,     2016). Menurut     

penelitian     Setyaningrum     2016 

menunjukkan bahwa intervensi latihan 

PMR dan SDB bersamaan dapat 

berpengaruh pada penurunan tekanan 

darah sistol pada responden. Relaksasi 

otot progresif bertujuan menurunkan 

kecemasan, stres, otot tegang dan 

kesulitan tidur. Pada saat tubuh dan 

pikiran rileks, secara otomatis 

ketegangan yang seringkali membuat 

otot-otot mengencang akan diabaikan 

(Setyaningrum, 2016).  

Relaksasi slow deep breathing 

bertujuan menurunkan sistem saraf 

simpatis,  meningkatkan  aktifitas  

parasimpatis,  menurunkan 

metabolisme, menurunkan tekanan 

darah dan denyut nadi, menurunkan 

konsumsi oksigen. Tubuh pada saat 

keadaan rilek tercapai maka aksi 

hipotalamus akan menyesuaikan dan 

terjadi penurunan aktifitas sistem saraf 

simpatis dan parasimpatis. Urutan efek 

fisiologis dan gejala maupun tandanya 

akan terputus dan stres psikologis akan 

berkurang. Teknik relaksasi yang biasa 

digunakan adalah relaksasi otot, 

relaksasi dengan imajinasi terbimbing, 

dan respon relaksasi dari Benson 

(Smeltzer & Bare, 2002) dalam 

(Setyaningrum, 2016).  

Latihan slow deep breathing dapat 

menurunkan produksi asam laktat di 

otot dengan cara meningkatkan suplai 

oksigen sementara kebutuhan oksigen 

didalam otak mengalami penurunan 

sehingga terjadi keseimbangan 

oksigen di dalam otak. Nafas dalam 

dan lambat menstimulus saraf otonom 

yang berefek pada penurunan respons 

saraf simpatis dan peningkatan respons 

saraf parasimpatis.  Respons saraf 

simpatis akan  meningkatkan aktifitas 

tubuh sementara respons saraf 

parasimpatis cenderung menurunkan 

aktifitas tubuh sehingga tubuh  

mengalami relaksasi dan  mengalami 

penurunan aktifitas metabolik. 

Stimulasi saraf parasimpatis 

berdampak pada vasodilatasi 

pembuluh darah otak yang 

memungkinkan suplai oksigen di 

dalam otak lebih banyak sehingga 

perfusi jaringan otak lebih adekuat 

(Downey, 2009 dalam Niken, 2015). 

Penurunan kadar hormon adrenalin 

juga terjadi saat latihan slow deep 

breathing yang akan memberikan rasa 

tenang dan rileks sehingga berdampak 

pada perlambatan denyut jantung yang 

akhirnya akan membuat tekanan darah 

mengalami penurunan (Prasetyo, 

2012).  
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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 

(Darmojo, 2015). Dari hasil fakta dan 

teori tersebut menyatakan bahwa 

terdapat kesamaan antara teori dan 

studi kasus bahwa hasil implementasi 

didapatkan pasien mengalami 

penurunan tekanan darah yaitu dari 

180/90 mmHg menjadi 160/85 mmHg. 
Tabel 1 Hasil Pengukuran Tekanan 

Darah Sebelum dan Sesudah diberikan Teknik 

Terapi slow deep breathing dan progressive 

muscle relaxation 

Variabel 

Pengukuran 

Tekanan Darah 

Pre Post 

Sistole (mmHg) 180 160 

Diastole (mmHg) 90 85 

 

Evaluasi keperawatan yang 

dilaksanakan pada hari Sabtu 21 

Februari 2021 didapatkan bahwa 

Subjektif: Keluarga mengatakan dapat 

memahami materi yang diberikan 

perawat, Ny. J mengatakan sudah bisa 

melakukan slow deep breathing dan 

progressive muscle relaxation, 

Objektif: Keluarga mampu  

menjelaskan tentang  bahaya 

hipertensi,  Ny. J dapat  mengambil 

keputusan untuk mencegah hipertensi, 

Ny. J mengetahui cara perawatan 

hipertensi dengan slow deep breathing 

dan progressive muscle relaxation, 

Ny. J mampu memodifikasi 

lingkungan dengan tidur tepat waktu 

dan membuat suasanan tempat tidur 

senyaman mungkin, Keluarga mampu 

memanfaatkan dokter untuk berobat. 

Analisis: masalah teratasi, keluarga 

dapat melaksanakan 5 fungsi keluarga.  

Planning: motivasi keluarga untuk 

selalu melaksanakan 5 fungsi keluarga 

yang telah tercapai, TD: 160/85 

mmHg. Tahap terakhir dari proses 

keperawatan adalah evaluasi.  

Menurut penelitian Setyaningrum 

2016 menunjukkan bahwa intervensi 

latihan PMR dan SDB bersamaan 

dapat berpengaruh pada penurunan 

tekanan darah sistol pada 

responden.Relaksasi otot progresif 

bertujuan menurunkan kecemasan, 

stres, otot tegang dan kesulitan tidur. 

Pada saat tubuh dan pikiran rileks, 

secara otomatis ketegangan yang 

seringkali membuat otototot 

mengencang akan diabaikan 

(Setyaningrum, 2016). Relaksasi slow 

deep breathing bertujuan menurunkan 

sistem saraf simpatis, meningkatkan 

aktifitas parasimpatis,  menurunkan  

metabolisme,  menurunkan tekanan 

darah dan denyut nadi, menurunkan 

konsumsi oksigen. Tubuh pada saat 

keadaan rilek tercapai maka aksi 

hipotalamus akan menyesuaikan dan 

terjadi penurunan aktifitas sistem saraf 

simpatis dan parasimpatis. Urutan efek 

fisiologis dan gejala maupun tandanya 

akan terputus dan stres psikologis akan 

berkurang. Teknik relaksasi yang biasa 

digunakan adalah relaksasi otot, 

relaksasi dengan imajinasi terbimbing, 

dan respon relaksasi dari benson 

(Smeltzer & Bare, 2002) dalam 

(Setyaningrum, 2016).  
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KESIMPULAN 

 Pengkajian Data subyektif pasien 

mengatakan cengeng dirasa cukup 

lama, Ny. J mengatakan tidak mampu 

melakukan tindakan untuk mengurangi 

gejala penyakit hipertensi yang 

dialaminya, Ny. J mengatakan tidak 

mengetahui cara mencegah hipertensi, 

Ny. J mengatakan tidak tahu mengapa 

terasa cengeng pada tengkuk leher, 

data objektif Ny. J tidak mampu 

beradaptasi dengan situasi penyakit 

hipertensi yang dialaminya, Ny. J 

tidak mampu terbuka  tentang  

penyakitnya  kepada  keluarga,   

pasien  tampak  sering bertanya 

tentang penyakitnya, Ny. J 

mengatakan tidak mampu melakukan 

tindakan yang tepat untuk mengatasi 

masalahnya TD: 180/90 mmHg, RR: 

20, S: 36,7oC, N: 90 x/ menit.  

 Diagnosis keperawatan utama yaitu 

gangguan proses keluarga (D.0120) 

ditandai dengan data mayor: obyektif 

:keluarga tidak mampu beradaptasi 

dengan situasi penyakit hipertensi 

yang dialaminya, tidak mampu terbuka 

tentang penyakitnya kepada keluarga; 

data minor: subjek : keluarga tidak 

mampu mengungkapkan perasaan 

secara leluasa, obyektif : keluarga 

tidak mampu melakukan tindakan 

yang tepat untuk mengatasi 

masalahnya.  

 Intervensi keperawatan utama yang 

telah penulis lakukan adalah 

memberikan postural slow deep 

breathing dan progressive muscle  

relaxation  

 Implementasi  selama  5  hari  

terhitung  pada  tanggal  16 Februari 

2021 – 20 Februari 2021 setiap harinya 

dilakukan 1 kali dalam rentang waktu 

15-20 menit untuk mengetahui 

perubahan tekanan darah. 

 Evaluasi keperawatan yang 

dilaksanakan pada hari Sabtu 21 

Februari 2021 didapatkan hasil bahwa 

tekanan darah tinggi yang dialami 

pasien dapat menurun dari 180/90 

mmHg menjadi 160/85 mmHg setelah 

diberikan teknik terapi slow deep 

breathing dan progressive muscle 

relaxation.  

 

SARAN 

a. Bagi Puskesmas dan tenaga 

kesehatan  

Menjadi masukan untuk petugas 

kesehatan atau puskesmas dalam 

mengambil langkah dan kebijakan 

dalam meningkatkan mutu 

pelayanan keperawatan dalam 

menangani hipertensi pada lansia 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Keperawatan  

c. Menjadi acuan proses belajar dalam 

menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama   perkuliahan   

melalui   proses   pengumpulan   

data-data, informasi-informasi 

ilmiah kemudian dikaji, dianalisis, 

disusun dan dievaluasi dalam 

sebuah asuhan keperawatan. 

d. Bagi klien dan keluarga  

Menambah wawasan serta 

pengetahuan bagi orang tua 

tentang menangani masalah diare 

dan dapat mengaplikasikan secara 

langsung kepada lansia. Bagi 

penulis Menambah wawasan dan 

pengalaman tentang asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga anak 

prasekolah serta pelaksanaannya 
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dalam aplikasi langsung melalui 

proses keperawatan dengan 

berbasis ilmu keperawatan dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga lansia.  
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