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ABSTRAK 

Usia dewasa merupakan tahap perkembangan keluarga dimana anak pertama 

meninggalkan rumah. Masalah kesehatan yang muncul pada tahap perkembangan ini adalah 

hipertensi, salah satu terapi non farmakologi yaitu rendam kaki air hangat dengan campuran 

garam dan serai. Rendam kaki air hangat dengan suhu 39⁰ - 40⁰C dilakukan 7x selama tekanan 

darah masih tinggi. Dalam satu kali tindakan dilakukan selama 15 menit - 20 menit, sehingga 

dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi karena dari hangatnya air dapat 

menyebabkan sirkulasi darah menjadi lancar. Tujuan studi kasus ini adalah untuk melakukan 

asuhan keperawatan keluarga dengan tahap perkembangan keluarga dewasa. 

Studi kasus ini dilakukan pada satu orang sebagai subjek studi kasus sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan yaitu tahap perkembangan keluarga dewasa yang mengalami 

tekanan darah tinggi (Hipertensi) dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. 

Pengambilan kasus ini dilaksanakan di desa Krendowahono RT 02/RW 03, Gondangrejo 

Karanganyar yang merupakan wilayah kerja Puskesmas Gondangrejo, waktu pelaksanaan pada 

tanggal 16 Februari – 23 Februari 2021 dengan 8 kali kunjungan. Setelah dilakukan rendam 

kaki air hangat dengan campuran garam dan serai selama 7 hari dengan durasi 15 – 20 menit 

menunjukkan hasil bahwa tekanan darah klien mengalami penurunan dari 160/110 mmHg 

menjadi 130/80 mmHg. Bagi keperawatan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk 

profesi perawat dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan asuhan 

keperawatan keluarga dengan hipertensi dalam tahap perkembangan keluarga dewasa. 

Kata kunci : Keluarga dewasa, asuhan keperawatan keluarga pada tahap perkembangan 

keluarga dewasa. 
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ABSTRACT 

Adulthood is the stage of family development where the first child leaves home. The 

health problem that arises at this stage of development is hypertension, one of the non-

pharmacological therapies is soaking the feet in warm water with a mixture of salt and 

lemongrass. Soak the feet in warm water with a temperature of 39⁰ - 40⁰C done 7 times as long 

as blood pressure is still high. In one action carried out for 15 minutes - 20 minutes, therefore 

it can reduce blood pressure in people with hypertension because the warm water can cause 

blood circulation to be smooth. The purpose of this case study is to carry out family nursing 

care at the adult stage of family development. 

This case study was conducted on one person as the subject of the case study according 

to the established criteria, namely the stage of development of an adult family with high blood 

pressure (hypertension) using a case study approach. This case was taken in the village of 

Krendowahono RT 02/RW 03, Gondangrejo Karanganyar which is the working area of 

Gondangrejo Health Center, the implementation time on February 16 - February 23, 2021 with 

8 visits. After soaking the feet in warm water with a mixture of salt and lemongrass for 7 days 

with a duration of 15-20 minutes, the results showed that the client's blood pressure decreased 

from 160/110 mmHg to 130/80 mmHg. For nursing, it can be used as input for the nursing 

profession in improving the quality and professionalism in providing nursing care for families 

with hypertension in the adult family development stage.. 

Key words : Adult family, family nursing at the stage of adult family development. 
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PENDAHULUAN 

Keluarga adalah dua atau 

lebih dari dua individu yang 

tergabung karena hubungan darah, 

hubungan perkawinan dan mereka 

hidup dalam satu rumah tangga, 

berinteraksi satu sama lain serta 

didalam perannya masing-masing 

menciptakan serta mempertahankan 

kebudayaan (Friedman, 2010). 

Pada tahap perkembangan 

keluarga terbagi menjadi 8 tahap, 

yaitu keluarga baru atau pasangan 

baru (Beginning Family), keluarga 

dengan kelahiran anak pertama (Child 

Bearing Family), keluarga dengan 

anak pra sekolah (Preschool Family), 

keluarga dengan anak sekolah 

(School Family), keluarga dengan 

anak remaja (Teenager Family), 

keluarga dengan anak dewasa (Adult 

Family), keluarga dengan usia 

pertengahan (Middle Age Families) 

dan keluarga dengan lanjut usia atau 

lansia (Aging Family) (Friedman, 

2010) 

Menurut Friedman (2010) 

Tahap perkembangan keluarga 

dewasa merupakan tahap permulaan 

fase kehidupan keluarga yang 

ditandai dengan perginya anak 

pertama dari rumah orang tua dan 

berakhir dengan “kosongnya rumah”, 

ketika anak terakhir juga telah 

meninggalkan rumah.  

Saat ini penyakit yang sering 

menyerang lingkungan masyarakat 

terutama dipedesan adalah hipertensi. 

Hipertensi merupakan penyakit 

degeneratif yang menjadi masalah 

utama dimasyarakat karena banyak 

diderita bukan hanya lanjut usia saja, 

bahkan banyak juga menyerang orang 

dewasa (Raharjo,2010). 

Data WHO tahun 2014, 

menunjukkan bahwa prevalensi 

keseluruhan peningkatan tekanan 

darah pada orang dewasa berusia 18 

tahun lebih adalah sekitar 22%. 

Bahkan satu milyar orang di dunia 

menderita hipertensi, 2/3 diantaranya 

berada di negara berkembang. 

Prevalensi akan terus meningkat 

tajam dan diprediksi pada tahun 2025 

sebanyak 29% orang dewasa di 

seluruh dunia terkena hipertensi.  

Hipertensi telah 

mengakibatkan kematian sekitar 8 

juta orang setiap tahun, dimana 1,5 

juta kematian terjadi di Asia 

Tenggara yang 1/3 populasinya 

menderita hipertensi sehingga dapat 

menyebabkan peningkatan beban 

biaya kesehatan. Asia Tenggara 



menempati urutan terbanyak kedua 

setelah Afrika.  

Survei Kesehatan Rumah 

Tangga (SKRT) 2013, menyebutkan 

bahwa hipertensi di Indonesia 

mencapai 21 - 27,5% dari kejadian 

prevalensi hipertensi yang telah 

mencapai 37% dari total penduduk 

dewasa (Guimareas, 2013).  

Berdasarkan data Rikesdas 

(2018) menunjukkan prevalensi di 

Indonesia sebesar 25,8% naik 

menjadi 34,1% dimana jumlah 

penduduk yang berisiko adalah rentan 

usia (>18 th). 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). 

Salah satu cara untuk 

menurunkan tekanan darah adalah 

dengan terapi rendam air hangat. Air 

dimanfaatkan untuk memperbaiki 

tingkat kekuatan dan ketahanan 

terhadap penyakit. Pengaruh sirkulasi 

tubuh dengan menggunakan terapi air 

ini dapat menyembuhkan berbagai 

macam penyakit seperti demam, 

radang paru-paru, sakit kepala, dan 

hipertensi. 

Garam adalah kumpulan 

senyawa kimia dengan penyusun 

terbesar adalah natrium klorida 

(NaCl). Secara normal tubuh dapat 

menjaga keseimbangan antara 

natrium di luar sel dan kalium di 

dalam sel jika kadar natrium darah 

meningkat maka ginjal akan 

mengeluarkan kelebihan cairan dan 

natrium tersebut di dalam tubuh. 

Hormon aldosteron menjaga agar 

konsentrasi natrium di dalam darah 

pada nilai normal. Keseimbangan 

cairan juga akan terganggu bila 

seseorang kehilangan natrium dan air 

akan memasuki sel untuk 

mengencerkan natrium dalam sel 

sehingga cairan ekstraseluler akan 

menurun. Perubahan ini dapat 

menurunkan tekanan darah (Suraji, 

2013). 

Sedangkan serai memiliki 

kandungan kimia antara lain minyak 

atsiri dengan komponen citronellal, 

citral, kadinol. Anggota family 

poaceae ini memiliki rasa pedas dan 

hangat yang bermanfaat sebagai anti 

radang, menghilangkan rasa sakit, 

ngilu sendi, memar, dan melancarkan 

sirkulasi darah sehingga dapat 



menurunkan tekanan darah 

(Biopharmaca, 2015). 

Tujuan studi kasus ini adalah 

untuk melakukan asuhan 

keperawatan keluarga dengan tahap 

perkembangan keluarga dewasa. 

 

METODE PENELITIAN 

Studi kasus ini dilakukan 

untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga dewasa 

dengan hipertensi. Pengambilan data 

studi kasus ini meliputi : wawancara 

dan observasi. 

Subjek dalam studi kasus ini 

adalah pada keluarga dengan tahap 

perkembangan keluarga dewasa dan 

pengambilan subjek dengan ibu yang 

mengalami hipertensi. Tempat 

pengelolaan studi kasus ini diwilayah 

Puskesmas Gondangrejo, 

Karanganyar pada tanggal 16 

Februari – 23 Februari 2021. 

 

HASIL PEMBAHASAN 

Subjek seorang perempuan 

berinisial Ny. S berusia 55 tahun yang 

memiliki anak perempuan berusia 25 

tahun. Hasil pengkajian didapatkan 

dua data berdasarkan keluhan utama 

yaitu : klien mengatakan cengeng 

dibagian tengkuk leher dan terkadang 

kepala terasa pusing, klien 

mengatakan belum mengetahui 

tentang cara mengatasi hipertensi 

yang tepat agar tidak terjadi 

kekambuhan. Tindakan dilakukan 

dengan menggunakan lembar 

observasi. Pengukuran, pencatatan 

dilakukan dengan mengisi table atau 

kolom pada tindakan keperawatan 

sebelum dan sesudah melakukan 

tindakan yaitu rasa cengeng dibagian 

tengkuk leher dan pusing karena 

hipertensi mengalami penurunan 

signifikan pada hari ke lima, enam, 

dan tujuh juga mengalami penurunan 

tekanan darah. 

 

Tabel 1.1 Tabel Hasil  

Hari, tanggal 

Tekanan Darah (mmHg) 

Sebelum Setelah 

Sist

ol 

Dias

tol 

Sist

ol 

Dias

tol 

17 Februari 2021 160 110 156 100 

18 Februari 2021 156 100 152 100 

19 Februari 2021 153 100 148 100 

20 Februari 2021 147 100 143 90 

21 Februari 2021 143 90 139 90 

22 Februari 2021 138 90 134 80 

23 Februari 2021 135 80 130 80 

 



Intervensi pengukuran 

tekanan darah sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan rendam kaki air 

hangat dengan campuran garam dan 

serai pada tanggal 16 Februari – 23 

Februari 2020. 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas 

diketahui bahwa setelah dilakukan 

intervensi keperawatan pemberian 

tindakan rendam kaki air hangat 

dengan campuran garam dan serai 

pada hari pertama 17 Februari 2021 

setelah pemberian tindakan rendam 

kaki air hangat dengan campuran 

garam dan serai selama 15 – 20 menit 

didapatkan penurunan tekanan darah 

dari 160/110 mmHg menjadi 156/100 

mmHg, pada hari kedua 18 Februari 

2021 setelah pemberian tindakan 

rendam kaki air hangat dengan 

campuran garam dan serai selama 15 

– 20 menit didapatkan penurunan 

tekanan darah dari 156/100 mmHg 

menjadi 152/100 mmHg, pada hari 

ketiga 19 Februari 2021 setelah 

pemberian tindakan rendam kaki air 

hangat dengan campuran garam dan 

serai selama 15 – 20 menit didapatkan 

penurunan tekanan darah dari 

153/100 mmHg menjadi 148/100 

mmHg, pada hari keempat 20 

Februari 2021 setelah pemberian 

tindakan rendam kaki air hangat 

dengan campuran garam dan serai 

selama 15 – 20 menit didapatkan 

penurunan tekanan darah dari 

147/100 mmHg menjadi 143/90 

mmHg, pada hari kelima 21 Februari 

2021 setelah pemberian tindakan 

rendam kaki air hangat dengan 

campuran garam dan serai selama 15 

– 20 menit didapatkan penurunan 

tekanan darah dari 143/90 mmHg 

menjadi 139/90 mmHg, pada hari 

keenam 22 Februari 2021 setelah 

pemberian rendam kaki air hangat 

dengan campuran garam dan serai 

didapatkan penurunan tekanan darah 

dari 138/90 mmHg menjadi 134/90 

mmHg, pada hari ketujuh 23 Februari 

2021 setelah pemberian rendam kaki 

air hangat dengan garam dan serai 

selama 15 – 20 menit didapatkan 

penurunan tekanan darah dari 135/80 

mmHg menjadi 130/80 mmHg. 

Tindakan rendam kaki air 

hangat dengan campuran garam dan 

serai terbukti efektif untuk 

menurunkan tekanan darah pada 

penderita hipertensi (Wulandari, 

2016). 



Hal ini sesuai dengan teori 

dari Suraji (2013) yang menyatakan 

bahwa rendam kaki air hangat dengan 

campuran garam dan serai sangat baik 

untuk kesehatan karena garam 

mengandung hormon aldosterone 

yang menjaga agar konsentrasi 

natrium di dalam darah pada nilai 

normal. Sedangkan serai memiliki 

kandungan kimia antara lain minyak 

atsiri dengan komponen citronellal, 

citral, kadinol yang memiliki rasa 

pedas dan hangat yang dapat 

menghilangkan rasa sakit, ngilu 

sendi, memar, dan melancarkan 

sirkulasi darah sehingga dapat 

menurunkan tekanan darah 

Biopharmaca (2015). 

Penulis menyimpulkan bahwa 

rendam kaki air hangat dengan 

campuran garam dan serai mampu 

menurunkan tekanan darah pada 

penderita hipertensi. Dan penulis 

berasumsi bahwa jika tekanan darah 

tinggi kambuh kembali disebabkan 

karena penderita kurang menjaga pola 

hidup sehat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah penulis melakukan 

asuhan keperawatan keluarga pada 

tahap perkembangan keluarga dewasa 

dimulai dari pengkajian, menetapkan 

diagnose keperawatan, menentukan 

intervensi keperawatan, melakukan 

implementasi keperawatan dan 

evaluasi keperawatan diwilayah kerja 

Puskesmas Gondangrejo, Kabupaten 

Karanganyar secara metode studi 

kasus, maka dapat disimpulkan :  

1. Pengkajian Keperawatan 

Data subjektif : klien 

mengatakan cengeng dibagian 

tengkuk leher dan terkadang 

kepala terasa pusing, Ny. S 

mengatakan belum mengetahui 

tentang cara mengatasi hipertensi 

yang tepat agar tidak terjadi 

kekambuhan. Ny. S mengatakan 

jika dirinya sudah mengetahui 

tentang hipertensi tetapi untuk 

penyebab, tanda dan gejala, 

pencegahan serta risikonya belum 

mengerti, Ny. S mengatakan suka 

makan makanan yang asin atau 

tinggi garam, Ny. S mengatakan 

cengeng dibagian tengkuk leher. 

Data objektif : Ny. S tampak 

cengeng dibagian tengkuk leher, 

Ny. S tampak belum mengetahui 

tentang cara mengatasi hipertensi 

yang tepat agar tidak terjadi 



kekambuhan,, Ny. S tampak sudah 

mengetahui tentang hipertensi 

tetapi untuk penyebab, tanda dan 

gejala, pencegahan, serta risikonya 

belum mengerti, Ny. S tampak 

cengeng dibagian tengkuk leher, 

Ny. S tampak suka makan 

makanan yang asin atau tinggi 

garam, TD : 160/110 mmHg. 

2. Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan 

Pemeliharaan Kesehatan Tidak 

Efektif (D.00117) dan menjadi 

prioritas diagnosis karena 

berdasarkan total skor tertinggi 4 

2/3. 

3.  Intervensi Keperawatan 

Intervensi yang disusun untuk 

diagnosis pemeliharaan kesehatan 

tidak efektif dengan tujuan umum, 

setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 2 minggu 

diharapkan pengetahuan keluarga 

meningkat. Tujuan khusus, setelah 

dilakukan kunjungan rumah 

selama 7x45 menit diharapkan 

masalah pemeliharaan kesehatan 

tidak efektif dapat menurun 

dengan kriteria hasil yaitu 

keluarga mampu mengenal 

masalah tentang hipertensi, 

keluarga mampu mengambil 

keputusan, keluarga mampu 

merawat anggota keluarga yang 

sakit, keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan, 

keluarga mampu memanfaatkan 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

Intervensi yang disusun untuk 

diagnosis ini antara lain 

identifikasi pemahaman tentang 

kondisi kesehatan saat ini, 

identifikasi metode penyelesaian 

masalah, ajarkan cara 

memecahkan masalah secara 

konstruktif, sediakan materi dan 

media pendidikan kesehatan, 

jelaskan faktor risiko yang dapat 

mempengaruhi kesehatan, ajarkan 

strategi yang dapat digunakan, 

misal rendam kaki air hangat 

dengan campuran garam dan serai, 

monitor tekanan darah, anjurkan 

keluarga tidak merokok didalam 

rumah, anjurkan penggunaan 

fasilitas kesehatan. 

4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi yang dilakukan 

pada tanggal 16 Februari – 23 

Februari 2021 untuk mengatasi 

masalah pada klien dengan 

diagnosis pemeliharaan kesehatan 



tidak efektif adalah mengkaji 

pengetahuan hipertensi pada klien, 

memberikan program tindakan 

rendam kaki air hangat dengan 

campuran garam dan serai, cara 

perawatan dan penecgahan agar 

tekanan darah tidak naik kembali, 

mengajarkan cara merendam kaki 

air hangat dengan campuran garam 

dan serai yang benar, 

menganjurkan kepada klien 

mempraktikkan tindakan yang 

telah diajarkan secara mandiri, 

mengevaluasi pola hidup tidak 

sehat yang menimbulkan tekanan 

darah tinggi datang kembali, 

memotivasi klien untuk rutin 

merendam kaki air hangat dengan 

campuran garam dan serai ketika 

tekanan darah tingginya kambuh.  

 

5. Evaluasi Keperawatan  

Evaluasi pada klien setelah 

dilakukan tindakan mengenai 

rendam kaki air hangat dengan 

campuran garam dan serai 

untuk menurunkan tekanan 

darah tinggi pada klien 

didapatkan data S : klien dan 

keluarganya mengatakan sudah 

mengerti dan paham untuk cara 

menurunkan tekanan darahnya 

menggunakan rendam kaki air 

hangat dengan campuran garam 

dan serai, klien mengatakan 

setelah dilakukan tindakan 

rendam kaki air hangat dengan 

campuran garam dan serai 

tekanan darahnya berkurang. O 

: Ny. S tampak tenang dan 

rileks, Ny. S dan keluarga 

tampak kooperatif, klien dan 

keluarga tampak mengerti dan 

paham, klien sudah bisa 

melakukan rendam kaki air 

hangat dengan campuran garam 

dan serai secara mandiri. A : 

Keluarga mampu mengenal 

masalah, keluarga mampu 

mengambil keputusan, keluarga 

mampu, merawat anggota 

keluarga yang sakit. P : 

Anjurkan kepada keluarga 

untuk menjaga pola makan dan 

makan makanan sehat, anjurkan 

kepada keluarga untuk 

menjalankan pola hidup bersih 

dan sehat, dan anjurkan rendam 

kaki air hangat dengan 

campuran garam dan serai jika 

tekanan darah tingginya 

kambuh kembali. 



Saran 

1. Bagi Puskesmas  

Dapat meningkatkan untuk 

pemberian pelayanan pendidikan 

kesehatan dan promosi kesehatan 

terhadap keluarga, kelompok, dan 

masyarakat yang berada di 

wilayah binaannya dengan 

langsung terjun ke lapangan. 

2. Bagi Institusi Pendidikan  

Dapat memberikan referensi 

khususnya Keperawatan Keluarga 

dalam penanganan masalah 

kesehatan terkait klien yang 

menderita hipertensi sehingga 

dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa mengenai tindakan 

kesehatan dalam meningkatkan 

status kesehatan keluarga. 

3. Bagi Klien dan Keluarga 

Agar klien dan keluarga 

dapat menjaga kesehatan 

anggota keluarganya dan saling 

mendukung untuk 

meningkatkan status Kesehatan 

Keluarga. 
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