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ABSTRAK
 

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah 

diatas normal yang ditunjukan oleh angka sistolik dan distolik. Salah satu tanda gejala 

Hipertensi adalah nyeri kepala. Nyeri kepala adalah suatu istilah sinonim yang paling tepat 

bagi istilah kedokteran sefalgia. Dalam perawatan pasien dengan Hipertensi salah satu terapi 

yang diberikan antara lain Terapi massage punggung. Peranan Terapi massage punggung 

sangat penting dalam mengatasi gejala akibat penyakit Hipertensi. Tujuan studi kasus ini 

adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien Hipertensi dalam 

pemenuhan rasa aman dan nyaman. Jenis studi kasus ini adalah deskriptif dengan 

menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subyek yang digunakan pada studi kasus ini 

yaitu 1 pasien hipertensi yang mengalami gangguan rasa aman nyaman. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan dalam 3 hari terdapat penurunan skala nyeri dari skala 6 menjadi skala 

0. Rekomendasi tindakan terapi terapi massage punggung terhadap perubahan skala nyeri 

efektif dilakukan pada pasien hipertensi dengan gangguan rasa aman nyaman. 

Kata Kunci: Hipertensi, Nyeri, massage punggung 
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ABSTRACT
 

Hypertension is a condition in which a person experiences an increase in blood pressure 

above normal which is indicated by the systolic and diastolic numbers. One of the signs of 

hypertension is a headache. Headache is the most appropriate synonym for the medical term 

cephalgia. In the treatment of patients with hypertension, one of the therapies given is back 

massage therapy. The role of back massage therapy is very important in overcoming the 

symptoms of hypertension. The purpose of this case study is to find out the description of 

nursing care in hypertension patients in fulfilling a sense of security and comfort. This type 

of case study is descriptive using a case study approach. The subject used in this case study 

was 1 hypertensive patient with a sense of security and comfort. After nursing actions were 

carried out in 3 days there was a decrease in the pain scale from a scale of 6 to a scale of 0. 

Recommendations for back massage therapy for changes in the pain scale are effective for 

hypertensive patients with impaired sense of security and comfort. 
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PENDAHULUAN 

Hipertensi adalah suatu keadaan 

dimana seseorang mengalami peningkatan 

tekanan darah diatas normal yang 

ditunjukan oleh angka sistolik dan 

distolik. Pada pemeriksaan tensi 

menggunakan alat pengukur tensi meter 

baik yang berupa cuff air raksa atau alat 

digital lainnya (Padiastuti, 2012). 

Hipertensi merupakan peningkatan 

tekanan darah sistolik sedikitnya 140 

mmHg dan diastolik sedikitnya 90 mmHg. 

Penderita hipertensi tidak hanya beresiko 

tinggi menderita penyakit jantung tetapi 

juga akan dapat mengakibatkan penyakit 

jantung tetapi akan dapat mengakibatkan 

penyakit saraf, ginjal dan pembuluh darah. 

Semakin tinggi tekanan darah seseorang 

semakin besar resikonya (Petter & Perry, 

2014). 

Menurut World Health Organization 

(WHO, 2013), Data statistik terbaru 

menyatakan bahwa terdapat 24,7% 

penduduk Asia Tenggara dan 23,3% 

penduduk Indonesia berusia 18 tahun ke 

atas mengalami Hipertensi pada tahun 

2014. 

Hipertensi atau yang lebih di kenal 

dengan penyakit darah tinggi adalah suatu 

keadaan dimana terjadinya peningkatan 

tekanan darah di atas ambang batas 

normal yaitu 120/80 mmHg. Menurut 

World Health Organization (WHO), batas 

tekanan darah yang di anggap normal 

adalah kurang dari 130/85 mmHg. Bila 

tekanan darah sudah lebih dari 

140/90mmHg di nyatakan hipertensi 

(batasan tersebut untuk orang dewasa di 

atas 18 tahun). Hipertensi menambah 

beban kerja jantung dan arteri yang bila 

berlanjutdapat menimbulkan kerusakan 

jantung dan pembuluh darah (Udjianti, 

2010). 

Salah satu tanda gejala Hipertensi 

adalah nyeri kepala. Nyeri kepala adalah 

suatu istilah sinonim yang paling tepat 

bagi istilah kedokteran sefalgia. Definisi 

nyeri kepala adalah rasa nyeri atau rasa 

tidak mengenakkan pada seluruh daerah 

kepala dengan batas bawah dari dagu 

sampai kedaerah belakang kepala (area 

oksipital dan sebagian daerah tengkuk) 

(Sjahrir,2008). 

Menurut Ardiansyah (2012) 

pengobatan Hipertensi dapat dilakukan 

secara farmakologis dan non 

farmakologis. Pengobatan non 

farmakologis adalah suatu bentuk 

pelayanan pengobatan yang menggunakan 

cara, alat atau bahan yang dipergunakan 

sebagai alternatif atau pelengkap 



pengobatan medis tertentu (Kozier,Erb, 

Berman,& Snyder, 2010). 

Massage adalah suatu istilah yang di 

gunakan untuk menerangkan manipulasi-

manipulasi tertentu dari jaringan lunak 

badan . Manipulasi-manipulasi itu di 

laksanakan dengan tangan secara 

sistematis dan bertujuan memberikan 

pengaruh pada sistem otot,susunan 

syaraf,serta sirkulasi umum setempat pada 

darah dan lymphe. (Bambang,Slamet, dan 

Nurrudin,2010). 

Hal ini didukung dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Hall,2012) nyeri 

kepala karena Hipertensi ini dikategorikan 

sebagai nyeri kepala intrakranial yaitu 

jenis nyeri kepala migren dimana nyeri 

kepala tipe ini sering diduga akibat dari 

fenomena vascular abnormal. Walaupun 

mekanisme yang sebenarnya belum 

diketahui, nyeri kepala ini sering ditandai 

dengan sensasi prodromal misal nausea, 

penglihatan kabur, auravisual, atau tipe 

sensorik halusinasi. 

Teknik relaksasi yang efektif dapat 

menurunkan denyut jantung, tekanan 

darah, mengurangi tension headache, 

menurunkan ketegangan otot, 

meningkatkan kesejahteraan dan 

mengurangi tekanan gejala pada individu 

yang mengalami berbagai situasi. Agar 

relaksasi dapat dilakukan dengan efektif 

maka diperlukan partisipasi individu dan 

kerjasama (Potter & Perry, 2010). 

Berdasarkan latar belakang diatas 

penulis ingin menerapkan Efektivitas 

Massage Punggung Untuk Mengurangi 

Nyeri Pada Penderita Hipertensi untuk 

menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan 

judul “Asuhan Keperawatan Pada Pasien 

Hipertensi Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

rasa aman dan nyaman”. 

 

METODE 

Studi kasus merupakan studi untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan pada pasien yang mangalami 

hipertensi dengan pemenenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman di 

RSUD Simo Boyolali. Subyek yang 

digunakan pada studi kasus ini yaitu 1 

pasien Hipertensi yang mengalami rasa 

aman nyaman.  Fokus studi pada kasus ini 

adalah kebutuhan rasa aman dan nyaman 

pada pasien hipertensi dengan tekanan 

darah 140-180 mmHg dengan nyeri 

kepala. 

Pengumpulan data dilakukan pada 

tanggal 15-27 febuari 2021.  Pengumpulan 

data dilakukan dengan metode 

wawancara, observasi, pemeriksaan fisik 

serta studi dokumentasi. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi keperawatan yang 

telah penulis lakukan adalah memberikan 

massage punggung dilakukan selama 3x8 

jam hari terhitung pada tanggal 23-25 

Februari 2021 setiap harinya dilakukan 1 

kali yaitu dalam rentang waktu 10 menit.  

Penulis melakukan tindakan 

keperawatan pada hari pertama Selasa 23 

Februari 2021 pukul 13.30 WIB , yaitu: 

mengidentifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas 

nyeri. Memberikan massage punggung, 

mengkontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri. didapatkan data 

Subjektif: Pasien mengatakan nyeri 

dibagian kepala belakang, P: Tn.M 

mengatakan nyeri dibagian kepala 

belakang Q: Seperti tertusuk-tusuk R: 

Dibagian kepala S: Skala nyeri 6 T: 

Hilang timbul , Obyektif : Respon 

objektif terlihat gelisah,TTV : TD : 

170/100 mmHg, N : 72x/mnt, RR : 

20x/mnt, S; 36,7℃. Pukul 13.45 WIB 

melakukan evaluasi didapatkan data 

subyektif: pasien mengatakan nyeri masih 

nyeri dibagian kepala belakang seperti 

tertusuk-tusuk, skala nyeri menjadi 4. 

Data obyektif: Pasien tampak menahan 

nyeri dan meringis kesakitan. Masalah 

tingkat nyeri pasien belum teratasi, untuk 

rencana tindak lanjut yaitu intervensi 

dilanjutkan, memberikan massage 

punggung secara bertahap.  

Tindakan keperawatan pada hari 

kedua Rabu 24 ferbruari 2021 08.00 WIB, 

yaitu Mengidentifikasi lokasi, 

karakteristik,durasi,frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri. Memberikan massage 

punggung, didapatkan data Subyektif : 

Pasien mengatakan nyeri dibagian kepala 

belakang PQRST : P : Tn.M mengatakan 

nyeri dibagian kepala belakang Q: Seperti 

tertusuk-tusuk R:Bagian kepala S:Skala 

nyeri 4 T: Hilang timbul. Obyektif : 

Respon dari objektif tampak kooperatif 

setelah dilakukan tindakan massage 

punggung. TTV: TD: 150/90 mmHg N: 

80x/menit RR: 22x/menit S: 36,5℃. Pukul 

08.10 WIB melakukan evaluasi 

didapatkan data subyektif : pasien 

mengatakan nyeri masih nyeri dibagian 

kepala belakang seperti tertusuk-tusuk, 

skala nyeri menjadi 2. Data obyektif: 

Pasien tampak menahan nyeri. Masalah 

tingkat nyeri belum teratasi, melanjutkan 

intervensi memberikan massage 

punggung. 

Tindakan kedua memberikan 

tindakan non farmakologi untuk 

mengurangi rasa nyeri: massage 

punggung. Massage punggung adalah 



metode nonfarmakologi sederhana yang 

memberi kenyamanan, yang dapat 

meredakan ketegangan, merilekskan 

pasien dan meningkatkan sirkulasi. Cara 

kerja dari massase ini menyebabkan 

terjadinya pelepasan endorphin, sehingga 

memblok transmisi stimulus nyeri (Wong, 

2011). 

Manfaat terapi massage punggung 

dapat bermanfaat melancarkan aliran 

darah, meredakan ketegangan di bagian 

atas punggung. Massage punggung 

bermanfaat untuk merelaksasi dan 

meningkatkan fleksibilitas otot 

(Reny,2015) 

Tindakan keperawatan pada hari 

ketiga Kamis 25 februari 2021 08.00 

WIB, yaitu mengidentifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri. Memberikan massage 

punggung, didapatkan data Subyektif : 

Pasien mengatakn nyeri dibagian kepala 

sudah berkurang PQRST : P: Tn.M 

mengatakan nyeri diabgian kepala 

belakang Q: Seperti tertusuk-tusuk R: 

Bagian kepala belakang S: Skala nyeri 2 

T: hilang timbul. Obyektif : Pasien 

terlihat nyaman dan koopertaif, TTV : TD 

: 130/80 mmHg N: 20x/menit RR 

:22x/menit S : 36,7℃. Pukul 08.10 WIB 

melakukan evaluasi didapatkan data 

subyektif : pasien mengatakan sudah 

tidak nyeri dibagian kepala belakang, 

skala nyeri menjadi 0. Data obyektif : 

Pasien tampak rileks dan nyaman. 

 

 

 

Diagram 1.1 

Hasil Evaluasi Skala Nyeri Sebelum 

dan Sesudah dilakukan Massage 

Punggung 

 

KESIMPULAN 

A. Pengkajian 

Hasil pengkajian pada pasien 

hipertensi dengan Data subyektif 

pasien mengatakan nyeri dibagian 

kepala, dada terasa ampek, jika 

melakukan aktivitas sehari-hari nyeri 

semakin bertambah. Dan pasien 

mengeluh tengkuk terasa terasa berat, 

P: Pasien mengatakan nyeri dibagian 

kepala belakang, Q : Pasien 

mengatakan nyeri yang dirasakan 
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DIAGRAM HASIL EVALUASI SKALA 

NYERI SEBELUM DAN SESUDAH 

DILAKUKAN MASSAGE PUNGGUNG 

PRE 

POST 



seperti tertusuk-tusuk, R: pasien 

mengatakan nyeri terasa dibagian 

kepala belakang, S: pasien 

mengatakan nyeri skala 6, dan T: 

pasien mengatakan nyeri yang 

dirasakan hilang timbul. Dan 

didapatkan data obyektif pasien 

tampak gelisah dan pasien tampak 

lemas, TTV: TD; 170/100 mmHg, N; 

72x/menit, RR: 20x/menit, S; 36,7℃. 

B. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosis keperawatan yang 

diambil pada kasus Tn.M 

berdasarkan pengkajian data 

subyektif dan data obyektif yang 

telah dilakukan didapatkan diagnose 

keperawatan nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencedera fisiologis 

(D.0077) 

C. Perencanaan Keperawatan 

Intervensi keperawatan yang 

disusun untuk menyelesaikan 

masalah keperawatan nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera 

fisiologis . Berdasarkan Standart 

Luaran Keperawatan Indonesia 

(SLKI) maka ditentukan tujuan 

keperawatan dan kriteria hasil 

berdasarkan Tingkat nyeri (L.08066). 

Rencana keperawatan yang akan 

diambil adalah  Manajemen nyeri 

(I.08238)  

D. Implementasi Keperawatan  

Implementasi keperawatan yang 

telah dilakukan sesuai dengan 

rencana keperawatan yang telah 

dirumuskan dalam intervensi 

keperawatan. Penulis memberikan 

massage punggung pada pasien 

hipertensi selama 10-15 menit. 

Pemberian terapi ini dilakukan 

diruang cendrawasih RSUD Simo 

Boyolali.  

E. Evaluasi Keperawatan 

Hasil evaluasi keperawatan pada 

Tn.M didapatkan data Subyektif : 

Pasien nyeri pada kepala berkurang 

mengatakan sudah tidak nyeri 

dibagian kepala belakang, skala nyeri 

menjadi 0. Data obyektif : Pasien 

tampak rileks dan nyaman, tekanan 

darah: 130/80 mmHg N: 20x/menit 

RR :22x/menit S : 36,7℃. Dari hasil 

pengkajian sesudah diberikan terapi 

massage punggung terjadi penurunan 

tingkat nyeri yang sebelumnya 

dilakukan tindakan pengkajian nyeri 

dengan skala 6 dan sesudah 

dilakukan terapi massage punggung 

penurunan skala nyeri menjadi 0. 

 



SARAN 

Hasil studi kasus ini dapat digunakan 

untuk pengembangan ilmu keperawatan 

mengenai intervensi non farmakologi 

berupa tindakan terapi Massage Punggung 

untuk menurunkan nyeri kepala pada 

pasien hipertensi sangat efektif untuk 

mengontrol menurunkan nyeri kepala 

pada pasien hipertensi. 
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