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Abtract 

Elderly is part of the process of human growth and development. A person is said 

to be elderly if he is 60 years old or more, today a person will experience a gradual 

decline in physical, mental and social. Hypertension is one of the common diseases 

suffered by the elderly. Physical exercise walking is a sport that aims to increase 

blood flow and oxygen supply to the active muscles and skeleton, especially the 

heart muscle. The purpose of this case study is to find out the description of family 

nursing care at the stage of elderly development with hypertension problems. This 

type of research is descriptive using a case study approach. The results of the case 

study show that the physical exercise of walking carried out in the elderly with 

hypertension results in a decrease of blood pressure of the elderly. 
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Abtrak 

Lanjut usia merupakan bagian dari proses tumbuh kembang mansia. Seseorang 

dikatakan lanjut usia apabila usianya 60 tahun atau lebih, dimasa ini seseorang akan 

mengalami kemunduran baik fisik, mental, dan sosial secara bertahap. Hipertensi 

adalah salah satu penyakit yang umum diderita oleh para lanjut usia. Latihan fisik 

jalan kaki meruupakan olaharaga yang bertujuan untuk meningkatkan aliran darah 

dan pasokan oksigen kedalam otot-otot dan rangka yang aktif khusus nya terhadap 

otot jantung. Tujuan dilakukan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran 

asuhan keperawatan keluarga pada tahap perkembangan usia lanjut dengan masalah 

hipertensi. Jenis penelitian ini adalah diskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Hasil studi kasus menunjukan bahwa tindakan latihan fisik 

jalan kaki yang dilakukan pada lansia dengan hipertensi menunjukan hasil terjadi 

penurunan pada tekanan darah lansia. 

Kata kunci : Lanjut usia, Hipertensi, Latihan Fisik Jalan Kaki 

  



PENDAHULUAN  

Keluarga adalah dua orang atau 

lebih dari dua individu yang 

tergabung karena hubungan darah, 

hubungan perkawinan atau 

pengangkatan dan mereka hidup 

dalam satu rumah tangga, berinteraksi 

satu sama lain dan didalam perannya 

masing-masing menciptakan serta 

mempertahankan kebudayaan 

(Friedman, 2014).  Menurut Dion dan 

Betan (2013), Tahap terakhir 

perkembangan keluarga dimulai dari 

usia 60-70 tahun atau lebih, dan  saat 

salah satu pasangan pensiun, berlanjut 

salah satu pasangan meninggal. 

Tugas perkembangan keluarga 

lanjut usia adalah Mempertahankan 

suasana kehidupan rumah tangga 

yang saling menyenangkan 

pasangannya, Adaptasi dengan 

perubahan yang akan terjadi: 

kehilangan pasangan, kekuatan fisik 

dan penghasilan keluarga, 

Mempertahankan keakraban 

pasangan dan saling merawat, 

Melakukan life review masa lalu, 

Menerima kematian pasangan, 

kawan, dan mempersiapkan kematian 

(Bakri , 2017). 

Menurut Wahyuni dkk (2016), 

mengatakan bahwa banyak penelitian 

yang menemukan bahwa kejadian 

hipertensi lebih banyak diderita pada 

pralansia dan lansia dibandingkan 

kelompok umur yang lebih muda. 

Hipertensi merupakan suatu keadaan 

yang menyebabkan tekanan darah 

tinggi secara terus menerus dimana 

tekanan sistolik lebih dari 140 mmHg, 

tekanan diastolic 90 mmHg atau 

lebih. Hal ini terjadi karena jantung 

bekerja lebih cepat memompa darah 

untuk memenuhi kebutuhan oksigen 

dan nutrisi didalam tubuh (Irianto, 

2014). Hipertensi atau disebut juga 

tekanan darah tinggi yaitu suatu 

tekanan darah yang disebabkan oleh 

penekanan darah didinding pembuluh 

darah (arteri) pada saat dipompa oleh 

jantung (WHO, 2013). 

Berdasarkan prevalensi 

hipertensi lansia di Indonesia sebesar 

45,9% untuk umur 55-64 tahun, 

57,6% umur 65-74 tahun dan 63,8% 

umur >75 tahun. Data dari World 

Health Organization (WHO) tahun 

(2015) menunjukan sekitar 1,13 

miliar orang didunia menyandang 

hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di 

dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah 

penyandang hipertensi terus 

meningkat setiap tahunya, 

diperkirakan pada tahun 2025 akan 

ada 1,5 miliar orang yang terkena 

hipertensi, dan diperkirakan setiap 

tahunya 9,4 juta orang meninggal 

akibat hipertensi dan komplikasinya.  

Dari hasil Riskesdas (2018) 

mengatakan bahwa data penderita di 

Indonesia terindikasi kasus yang 

tertinggi penyebab kematian adalah 

karena penyakit yang tidak menular 

(PTM) seperti penyakit 

kardiovaskuler termasuk hipertensi. 

Jumlah penduduk beresiko berusia 18 

tahun ke atas yang dilakukan 

pengukuran tekanan darah di Jawa 

Tengah pada tahun 2016 tercatat 

sebanyak 20,16 %. Dari hasil 

pengukuran tekanan darah, sebanyak 

11,55 % dinyatakan hipertensi 

(Dinkes Jateng, 2016). Dan dari hasil 

data di Puskesmas Gondangrejo  

Karanganyar prevelansi hipertensi 

pada tahun 2018 ini tercatat sebanyak 

816 klien mengalami hipertensi. 



Secara garis besar pengobatan 

hipertensi terbagi menjadi dua yaitu 

pengobatan farmakologi dan non 

farmakologi. Tindakan non 

farmakologi dapat dilakukan dengan 

cara berhenti merokok, menurunkan 

konsumsi alcohol berlebih, 

menurunkan asupan garam dan 

lemak, meningkatkan konsumsi buah 

dan sayur, penurunan berat badan 

berlebih, latihan fisik dan terapi 

alternative komplementer “Latihan 

fisik jalan kaki” (Bakar dkk, 2020). 

Giriwijoyo (2012) mengatakan bawa 

latihan fisik jalan kaki memiliki 

gerakan yang dinamis, mudah 

dilalukan, menimbulkan rasa gembira 

dan semangat serta beban yang 

rendah. 

Latihan fisik jalan kaki 

dilakukan selama 30 menit dan 

selama seminggu 3x. Pembagian 

waktu berarti 5 menit digunakan 

untuk melakukan pemanasan, 20 

menit untuk melakukan intervensi 

(dengan berjalan kaki) dan 5 menit 

untuk melakukan pendinginan 3x / 

minggu. (Idrus, dkk. 2020). Tujuan 

dari Latihan fisik jalan kaki yaitu 

dapat memperlambat proses 

degenerasi akibat bertambahnya usia 

dan juga meningkatkan kesehatan 

kardiovaskular yang biasanya terus 

berkurang seiring bertambahnya usia 

dan menurunkan tekanan darah 

lansia. Latihan fisik jalan kaki akan 

mendapatkan hasil yang maksimal 

jika semua lansia yang menderita 

hipertensi melakukan secara rutin. 

(Bakar dkk, 2020). 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

diskriptif dengan menggunakan 

metode pendekatan studi kasus. Studi 

kasus ini adalah studi yang 

mengeksplorasi suatu masalah 

dengan batasan terperinci, memiliki 

pengambilan data yang mendalam, 

dan menyertakan berbagai sumber 

informasi (Nasir dkk, 2011).    Studi 

kasus ini adalah untuk 

mengeksplorasi suatu masalah asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan keluarga usia lanjut. 

Subjek dalam studi kasus 

Asuhan Keperawatan keluarga pada 

Tahap Perkembangan Keluarga Usia 

Lanjut. Tempat penelitian studi kasus 

ini telah dilaksanakan diwalayah 

kerja Puskesmas Gondangrejo 

Kabupaten Karanganyar. Studi kasus 

ini dilaksanakan sebanyak 5x 

kunjungan rumah yaitu pada tanggal 

16-22 Februari 2021,  dengan jumlah 

kunjungan 5 (lima) kali selama 

pengelolaan kasus. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada pengkajian didapatkan 

data berdasarkan batasan karakteristik 

yaitu keluarga Tn.S berusia 70 thn 

beralamat di Gondangrejo 

Karanganyar yang memiliki istri yaitu 

Ny.S berumur 60 tahun yang 

memiliki riwayat hipertensi sejak 5 

tahun yang lalu, Tn.S dan Ny.S 

memiliki  4 orang anak, tipe keluarga 

Ny.S yaitu extended family, keluarga 

Ny.S menganut agama islam, dan ada 

riwayat keturunan hipertensi dari alm 

bapak Ny.S. data subyektif : Ny.S 

mengatakan tidak memahami 

masalah kesehatan yang ada, Ny.S 

mengatakan saat pusing hanya minum 

obat warung saja, Ny.S mengatakan 

jika dirinya mengidap penyakit 

hipertensi, dan Ny.S hanya bisa 

menyebutkan bahwa hipertensi 

adalah penyakit darah tinggi, Ny.S 



mengatakan semakin betambahnya 

usia kekuatan fisik semakin menurun, 

Ny.S mengatakan bahwa suka 

mengonsumsi makanan asin (tinggi 

garam), Ny.S mengatakan merasa 

cengeng dibagia tengkuk leher. Data 

obyektif : Aktivitas keluarga untuk 

mengatasi maslah keperawatan tidak 

tepat, Klien terlihat tidak 

menjalankan perawatan hipertensi 

secara tepat, Ny.S terlihat cengeng 

dibagian tengkuk dan suka makanan 

yang asin (tinggi garam), TD : 150/90 

mmhg. 

Diagnosis keperawatan yang 

ditegakkan berdasarkan hasil 

pengkajian yaitu Pemeliharaan 

Kesehatan Tidak Efektif 

(D.0003).Kondisi dimana klien tidak 

mampu mengidentifikasi dan 

mengelola untuk mempertahankan 

kesehatan (PPNI, 2016). 

Intervensi keperawatan pada 

studi kasus ini berfokus pada 

diagnosis keperawatan Pemeliharaan 

Kesehatan Tidak Efektif (D.0003). 

dengan tujuan umum : Setelah 

dilakukan tindakan keperawatan 

selama  5 kali kunjungan diharapkan 

Pemeliharaan kesehatan  meningkat 

dan tujuan khusus mengacu pada 5 

(lima) fungsi keperawatan keluarga 

(Riasmin, 2017) yaitu yang pertama 

keluarga mampu mengenal masalah 

tentang hipertensi, tanda dan gejala, 

penyebab serta penceegahannya, 

kedua keluarga mampu mengambil 

keputusan, ketiga keluarga mampu 

merawat anggota keluarga yang sakit, 

ke empat keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan, kelima 

keluarga mampu memanfaatkan 

fasilitas kesehatan. Dengan intervensi 

berfokus pada latihan fisik jalan kaki 

yang bertujuan untuk menurunkan 

tekanan darah. 

Tidakan Latihan fisik jalan kaki 

merupakan salah satu latihan aerobic 

paling sederhana, murah, dan aman. 

Latihan fisik jalan kaki memiliki 

beberapa manfaat bagi lansia yaitu 

menimbulkan rasa bahagia, 

meningkatkan energy, meningkatkan 

metabolisme, meningkatkan 

kesehatan kardiovaskuler, 

menurunkan tekanan darah (Bakar 

dkk, 2020). Latihan fisik jalan kaki 

akan mendapatkan hasil yang 

maksimal jika semua lansia yang 

menderita hipertensi melakukan 

secara rutin. Prosedur dilakukan 

selama 30 menit dan selama 

seminggu 5x. Pembagian waktu 

berarti 5 menit digunakan untuk 

melakukan pemanasan, 20 menit 

untuk melakukan intervensi (dengan 

berjalan kaki) dan 5 menit untuk 

melakukan pendinginan 3x / minggu. 

(Idrus, Gartika dan Wilandika, 2020). 

Implementasi yang dilakukan 

penulis sudah sesuai dengan 

intervensi dan jurnal yang digunakan 

oleh penulis, yaitu melakukan Latihan 

fisik jalan kaki  pada klien selama 3 

kali dalam seminggu dengan durasi 

30 menit. Dalam studi kasus ini hasil 

observasi dilihat setelah 3 kali 

melakukan Latihan fisik jalan kaki 

dan didapatkan adanya penurunan 

tekanan darah setelah dilakukan 

Latihan fisik jalan kaki, membuktikan 

bahwa Latihan fisik jalan kaki ini 

dapat menurunkan tekanan darah 

Hasil studi kasus, dapat 

dibuktikan dengan indikator pada 

lembar Hasil evaluasi skor latihan 

fisik jalan kaki pada tabel berikut: 



Tabel.1 hasil evaluasi skor latihan 

fisik jalan kaki 

Aspek 

yang 

diuku

r 

Hari/ 

Tangg

al/ 

Jam 

Sebelum 

melakuk

an 

latihan 

fisik 

jalan 

kaki 

Sesudah 

melakuk

an 

latihan 

fisik 

jalan 

kaki 

Tekan

an 

darah 

Rabu, 

17 Feb 

2021 

150/100 

mmHg 

145/90 

mmHg 

Tekan

an 

darah 

Jum’at, 

19 Feb 

2021 

145/90 

mmHg 

140/90 

mmHg 

Tekan

an 

darah 

Mingg

u, 21 

Feb 

2021 

140/90 

mmHg 

130/80 

mmHg 

 

Pada kunjungan kelima 

didapatkan hasil evaluasi pada 

masalah keperawatan Pemeliharaan 

Kesehatan Tidak Efektif setelah 

dilakukan implementasi keperawatan 

dengan cara Latihan fisik jalan kaki 

selama 3 kali dalam seminggu  maka 

tekanan darah menurun. Data 

subjektif klien mengatakan setelah 

dilakukan Latihan fisik jalan kaki 

merasa lebih nyaman dan rileks dan 

keluarga mengatakan sudah mengerti 

tentang manfaat Latihan fisik jalan 

kaki. Data objektif Klien terlihat 

rileks setalah dilakukan Latihan fisik 

jalan kaki, tekanan darah turun dari 

150/100 mmHg menjadi 130/80 

mmHg, klien dan keluarga tampak 

paham 

Analisa keluarga mampu 

memenuhi 5 fungsi kesehatan 

keluarga yaitu keluarga mampu 

mengenal masalah (keluarga mampu 

menerima informasi), keluarga 

mampu mengambil keputusan 

(keluarga mampu mengidentifikasi 

masalah) keluarga mampu melakukan 

perawatan (keluarga sudah 

mengetahui manfaat Latihan fisik 

jalan kaki), keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan (keluarga 

dapat membuat lingkungan menjadi 

nyaman dan aman), kemampuan 

pemanfaatan pelayanan (keluarga 

dapat menyebutkan jika sakit maka 

segera diperiksakan ke klinik / 

puskesmas). 

KESIMPULAN 

Setelah dilakukan pengelolaan 

asuhan keperawatan keluarga pada 

tahap perkembangan usia lanjut 

dengan masalah hipertensi.  Di 

wilayah Puskesmas Gondangrejo 

tepatnya di Desa Ledok Kelurahan 

Krendowahono Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar pada keluarga Tn.S. 

didapatkan kesimpulan dengan 

melakukan Latihan fisik jalan kaki  

sebanyak 3x seminggu dan selama 30 

menit dapat menurunkan tekanan 

darah pada lansia dari sebelumnya. 

Tindakan Latihan fisik jalan  kaki ini 

efektif untuk lansia yang mengalami 

hipertensi pada keluarga tahap 

perkembangan usia lanjut. 

SARAN 

Dalam hal ini penulis memberikan 

beberapa saran setelah mengelola 

kasus asuhan keperawatan keluarga 

pada tahap perkembangan usia lanjut. 

1. Bagi Puskesmas  

Dapat meningkatkan dalam 

pemberian pelayanan kesehatan 

dan promosi kesehatan terhadap 

keluarga, terutama dalam 

melakukan tindakan pencegahan 

hipertensi dengan melakukan 

terapi non-farmakologis 

2. Bagi Institusi Pendidikan 



Dapat memberikan referensi 

khususnya Asuhan Keperawatan 

Keluarga dalam penangan 

penurunan tekanan darah lansia. 

3. Bagi Klien dan Keluarga 

Klien dan keluarga dapat 

menjaga kesehatan anggota 

keluarganya dengan melakukan 

penyuluhan sumber informasi 

bagi lansia dengan masalah 

hipertensi dan diterapkan secara 

mandiri. 
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