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Abstrak

Pendahuluan: Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140
mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Pengobatan non farmakologis
hipertensi salah satunya relaksasi benson dan rendam kaki air hangat. Tujuan penelitian untuk
mengetahui keefektivitasan antara yang diberikan relaksasi benson dengan rendam kaki air
hangat.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian quasi experiment dengan rancangan
penelitian adalah pre test and post test nonequivalent without control group. Besar sampel
masing-masing kelompok 13 orang. Waktu penelitian untuk kedua intervensi sebanyak 4 kali
selama 2 minggu.
Hasil: Hasil uji hipotesis dengan Paired T-Test didapatkan ada pengaruh intervensi Relaksasi
benson terhadap tekanan darah dengan p value 0,001. Dan juga pada intervensi Rendam kaki
air hangat dengan p value 0,001. Analisis selisih pada dua kelompok dengan Independent T-
Test didapatkan p value 0,131 untuk tekanan sistolik, dan p value 0,255 untuk tekanan
diastolik.
Kesimpulan: Ada perbedaan tekanan darah yang diberikan intervensi Relaksasi benson dan
Rendam kaki air hangat.
Saran: Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan
menyertakan variabel lain yang belum diteliti yang berhubungan dengan hipertensi seperti
kualitas hidup pada penderita hipertensi.
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Abstract

Introduction: Hypertension is an increase in systolic blood pressure of more than 140 mmHg
and diastolic blood pressure of more than 90 mmHg. Non-pharmacological treatment of
hypertension, one of which is Benson relaxation and soaking feet of warm water. The purpose
of the study was to determine the effectiveness of those given Benson relaxation by soaking
warm water feet.
Method: This research used quasy experiment pre and post test without control with group
sample size of 13 persons each. The time of the study for the two interventions was 4 times for
2 weeks.
Result: The results of hypothesis testing with Paired T-Test showed that there was an effect of
Benson relaxation on blood pressure with p-value 0.001. And also on the intervention of
soaking foot warm water with p-value 0.001. Analysis of differences in the two groups with
Independent T-Test obtained p-value 0.131 for systolic pressure and p-value 0.255 for
diastolic pressure.
Conclusion: There was a difference in blood pressure given Benson relaxation intervention
and warm water foot soak.
Suggestion: For further research, it is expected to research by including other variables that
have not been studied related to hypertension such as quality of life in patients with
hypertension.
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PENDAHULUAN

Hipertensi atau tekanan darah tinggi

merupakan peningkatan tekanan pada

pembuluh darah arteri yang bersifat

sistemik atau berlangsung terus-menerus

untuk jangka waktu lama, dimana tekanan

darah sistolik sama dengan atau diatas 140

mmHg dan tekanan diastolik sama dengan

atau diatas 90 mmHg (WHO, 2015).

Menurut data WHO Prevalensi

menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang

didunia menderita hipertensi. Artinya, 1

dari 3 orang didunia telah terdiagnosis

menderita hipertensi, dan hanya 36,8% di

antaranya yang mengkonsumsi obat.

Jumlah penderita hipertensi didunia terus

meningkat setiap tahunnya, diperkirakan

pada 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang

terkena hipertensi dan setiap tahun ada 9,4

juta orang meninggal akibat hipertensi dan

komplikasi (WHO, 2015).

Data prevalensi hipertensi di

Indonesia yang diperoleh melalui

pengukuran tekanan darah pada umur ≥18

tahun dan didapatkan prevalensi hipertensi

tertinggi berada di Bangka Belitung

30,9%, diikuti Kalimantan Selatan 30,8%,

dan di Kalimantan Timur berada di posisi

ketiga dengan prevalensi mencapai angka

29,6% (Riskesdas, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari

Panti Sosial Tresna Werdha Samarinda

yang merupakan panti jompo yang dikelola

oleh dinas sosial pada bulan maret 2018

didapatkan data dari 101 orang lansia yang

berada di UPTD. Tresna Werdha Nirwana

Puri Samarinda, lima penyakit tertinggi

“Top Five” dipanti tersebut yaitu

hipertensi, rematik, asam urat, stroke,

kencing manis. Hipertensi berada diurutan

pertama dengan lansia penderita hipertensi

sebanyak 38% (Profil Panti, 2018).

Hipertensi apabila tidak segera

ditangani akan berakibat fatal dan berujung

pada kematian. Saat ini, terapi pengobatan

hipertensi dapat dilakukan menggunakan 2

cara yaitu menggunakan terapi

farmakologi dengan obat-obatan seperti

Amlodipine untuk mengontrol hipertensi

(Fitrianto, 2014), dan terapi non

farmakologi tanpa menggunakkan obat

untuk mengontrol hipertensi, di panti sosial

Tresna Werdha obat yang sering

digunakan untuk mengontrol hipertensi

adalah Amlodipine, dan belum ada terapi

lain selain terapi farmakologi. Saat ini

telah banyak penilitian yang telah

dilakukan untuk mengontrol hipertensi

secara non farmakologi, salah satu caranya

yaitu dengan menggunakkan teknik

relaksasi. Beberapa teknik relaksasi yang

dipergunakan untuk mengontrol hipertensi

ialah teknik relaksasi rendam kaki air

hangat dan relaksasi benson (Dalimartha,

2008).

Beberapa penelitian menunjukkan

adanya pengaruh teknik relaksasi terhadap

perubahan tekanan darah. Penelitian yang



dilakukan oleh (Salafudin, 2015) tentang

teknik relaksasi benson terhadap tekanan

darah pada lansia diposyandu lansia bantul

Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh teknik relaksasi benson terhadap

perubahan tekanan darah sistolik dan

diastolik pada lansia dengan hipertensi.

Relaksasi benson merupakan terapi religius

yang melibatkan faktor keyakinan agama.

Pada masa lansia ini cenderung untuk lebih

mendekatkan diri kepada tuhan sehingga

teknik relaksasi yang tepat untuk dilakukan

dalam menangani masalah kesehatan pada

lansia (Inayati, 2012).

Penelitian lain yang dilakukan oleh

(Istiqomah, 2017) tentang pengaruh

hidroterapi rendam kaki air hangat

terhadap tingkatan tekanan darah

menunjukkan ada pengaruh yang

signifikan terhadap tekanan darah pada

lansia penderita hipertensi. Terapi rendam

kaki air hangat yang di lakukan ± 15 menit

dengan suhu 39-40°C secara ilmiah

mempunyai dampak fisiologis bagi tubuh,

pertama berdampak pada pembuluh darah

dimana hangatnya air membuat sirkulasi

darah mengalami vasodilatasi dan

merelaksasikan tubuh sehingga dapat

mengurangi tekanan darah (Lalage, 2015).

Dari uraian diatas dapat kita ketahui

bahwa Relaksasi Benson dan Rendam kaki

air hangat memiliki pengaruh terhadap

perubahan tekanan darah baik sistolik

maupun diastolik pada lansia. Kelebihan

Relaksasi Benson dan Rendam kaki air

hangat sendiri yaitu mudah dilakukan

dimana saja tanpa perlu mengeluarkan

banyak biaya. Oleh karena itu peneliti

tertarik untuk menganalisis keefektivitasan

antara Relaksasi Benson dan Rendam kaki

air hangat pada lansia penderita hipertensi

di UPTD Tresna Werdha Nirwana Puri.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan penelitian

yang telah dilakukan pada tanggal 25

Februari s.d 1 maret 2019.

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian

quasi experiment dengan rancangan

penelitian pre test and post test

nonequivalent without control group.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh penderita hipertensi di UPTD

Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda,

dengan sampel sebanyak 26 orang

menggunakan teknik sistematik random

sampling.

Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data dilakukan

dengan mengukur tekanan darah sebelum

dan sesudah dengan menggunakan

sphygmomanometer digital.



Analisis Data

1. . Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk

memperoleh gambaran umum

mengenai karakteristik pasien dan

memperoleh pemaparan secara

deskriptif. Variabel penelitian berupa

variable independen dan variable

dependen dengan menggunakan tabel

distribusi frekuansi.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk

menguji perbedaan mean dua

kelompok data yang dependen yaitu

perbedaan rata-rata skor tekanan darah

antara pre test dengan post test pada

kelompok 1 dan kelompok 2, yang

kemudian dibandingkan mean tekanan

darah lansia antara kelompok 1 dengan

kelompok 2 lansia terhadap perubahan

tekanan darah lansia hipertensi di

UPTD PSTW Nirwana Puri

Samarinda.

HASIL PENELITIAN

Analisa Univariat

Karakteristik Responden

a. Jenis kelamin, usia dan stage

hipertensi

Tabel 1.
Distribusi Frekuensi Karekteristik pada
Kelompok 1dan Kelompok 2 di UPTD

PSTW Nirwana Puri Samarinda
Klasifikasi

Karakteristik
Kelompok 1 Kelompok 2
N % N %

Jenis
Kelamin

Laki – Laki
Perempuan
Total

7
6
13

53,8
46,2
100

2
11
13

15,4
84,6
100

Usia
60-74
75-90
Total

10
3
13

76,9
23,1
100

13
0
13

100
0

100

Grade
Hipertensi

Grade 1
Grade 2
Krisis
Total

0
13
0

13

0
100

0
100

0
13
0

13

0
100

0
100

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 1 di atas,

menunjukkan bahwa karakteristik

responden sebagian besar berjenis kelamin

laki-laki yaitu sebanyak 7 (53,8%), dan

hampir sebagian perempuan 6 (46,2%)

pada kelompok 1 sedangkan pada

kelompok 2 sebagian kecil responden laki-

laki sebanyak 2 orang (15,4%) dan hampir

seluruhnya perempuan sebanyak 11 orang

(84,6%). Batasan karakteristik usia

responden diketahui hampir seluruhnya

berada di usia 60-74 pada kedua

kelompok. Batasan karakteristik grade

hipertensi diketahui seluruh lansia

menderita hipertensi grade II pada kedua

kelompok.



Distribusi Variabel

a. Distribusi Responden Berdasarkan Tekanan Darah Kelompok 1

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tekanan Darah Kelompok 1

Tekanan Darah Rerata Pre
Mean±SD

Rerata Post
Mean±SD

Selisih N

Sistolik 163,62±7,773 139,77±6,990 23,85±6,793 13
Diastolik 91,38±6,371 78,46±4,427 12,92±8,391 13

Berdasarkan tabel 2 di atas,

menunjukkan nilai selisih mean dan

standar deviasi antara pre dan post

intervensi pada kelompok 1, pada tekanan

sistolik nilai selisih mean dan standar

deviasi adalah 23,85 ± 6,793 dan pada

tekanan diastolik nilai selisih mean dan

standar deviasi adalah 12,92 ± 8,391.

b. Distribusi Responden Berdasarkan Tekanan Darah Kelompok 2

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tekanan Darah Kelompok 2

Tekanan Darah Rerata Pre
Mean±SD

Rerata Post
Mean±SD

Selisih N

Sistolik 163,00±9,000 144,31±7,804 18,69±9,38 13
Diastolik 89,31±6,074 79,92±5,604 9,38±7,018 13

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 3 di atas,

menunjukkan nilai selisih mean dan

standar deviasi antara pre dan post

intervensi pada kelompok 2, pada tekanan

sistolik nilai selisih mean dan standar

deviasi adalah 18,69 ± 6,575 dan pada

tekanan diastolik nilai selisih mean dan

standar deviasi adalah 9,38 ± 7,018.

Analisa Bivariat

a. Uji T Berpasangan

Tabel 4
Uji Beda Rerata Sebelum dan Setelah Pada

Kelompok 1 dan Kelompok 2
Tekanan

Darah n Nilai Pre test Post test P
Kelompok 1
Sistolik 13 Mean+SD 163,62+7,773 139,77+6,990 0,001
Diastolik 91,38+6,371 78,46+4,427 0,001

Kelompok 2
Sistolik 13 Mean+SD 163,00+9,00 144,31+7,804 0,001
Diastolik 89,31+6,074 79,92+5,604 0,001

Sumber : Data Primer 2019



Berdasarkan hasil paired t test diatas

didapatkan hasil bahwa pada kelompok 1,

didapatkan nilai p-value 0,001 < 0,05.

Berdasarkan nilai tersebut dapat

disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata

tekanan darah sistolik dan diastolik yang

bermakna antara pre dan post intervensi

Relaksasi Benson. Pada kelompok 2

didapatkan nilai p-value 0,001 < 0,05.

Berdasarkan nilai tersebut dapat

disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata

tekanan darah yang bermakna antara pre

dan post intervensi Rendam kaki air

hangat.

b. Uji T Tidak Berpasangan
Tabel 5

Uji Beda Rerata Selisih Perubahan Tekanan Darah Sebelum dan Setelah
Intervensi Pada Kelompok 1 dan Kelompok 2

Tekanan
Darah

Kelompok
Intervensi

N Mean±SD P

Pre Test
Sistolik Kelompok 1 13 163,62±7,773 0,845

Kelompok 2 163,00±9,000
Diastolik Kelompok 1 91,38±6,371 0,403

Kelompok 2 89,31±6,074
Post Test
Sistolik Kelompok 1 13 139,77±6,990 0,131

Kelompok 2 144,31±7,804
Diastolik Kelompok 1 78,46±4,427 0,255

Kelompok 2 79,92±5,604
Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan hasil uji independent

t test pada tabel diatas menunjukkan

nilai signifikasi tekanan darah pada

kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu p-

value > 0,05 berdasarkan nilai tersebut

dapat disimpulkan bahwa tidak ada

perbedaan yang bermakna nilai tekanan

darah sistolik dan diastolik antara kedua

kelompok.

PEMBAHASAN

a. Karakteristik Responden
Hasil penelitian terhadap jenis

kelamin Secara klinis tidak ada

perbedaan yang signifikan dari tekanan

darah laki-laki dan perempuan. Setelah

pubertas, pria cenderung memiliki

tekanan darah yang lebih tinggi, dan

wanita setelah monopause cenderung

memiliki tekanan darah yang lebih

tinggi dari pada pria pada usia tersebut

(Perry & Potter, 2005).

Distribusi responden berdasarkan

usia didapatkan bahwa pada kelompok



1 dan kelompok 2 berusia antara 60-74

tahun dan 75-90 tahun karena peneliti

menetapkan batasan usia menurut

WHO. Pada usia lansia akan lebih

mudah mengalami berbagai macam

penyakit degeneratif seperti hipertensi,

yang dapat menimbulkan kelemahan

dan kemunduran fungsi tubuh

khususnya melemahnya elastisitas

pembuluh darah, kelemahan sensori,

kognitif, serta emosional.

Distribusi responden berdasarkan

grade hipertensi didapatkan bahwa

pada kelompok 1 dan kelompok 2

menderita hipertensi grade II. semakin

tua usia seseorang maka akan semakin

meningkatkan risiko peningkatan

tekanan darah, dan dalam penelitian ini

peneliti tidak membatasi grade

hipertensi yang diteliti dan menjadikan

semua lansia yang menderita hipetensi

grade I sampai hipertensi krisis sebagai

responden.

b. Perbedaan Hasil Rata Rata Tekanan

Darah Pre Test dengan Post Test

Kelompok 1

Hasil penelitian yang diperoleh

melalui uji statistik paired sampel t-test

pada kelompok 1 didapatkan hasil p

value tekanan sistolik = 0.001 < ɑ =

0,05 dan tekanan diastolik = 0.001 < ɑ

= 0,05 yang berarti ada perbedaan yang

signifikan antara rata-rata tekanan

darah pre test dengan post test

(Ho=ditolak).

c. Perbedaan Hasil Rata Rata Tekanan

Darah Pre Test dengan Post Test

Kelompok 2

Hasil penelitian yang diperoleh

melalui uji statistik paired sampel t-test

pada kelompok 2 didapatkan nilai P

value tekanan sistolik = 0,001 < ɑ =

0,05 dan p value tekanan diastolik =

0.001< ɑ = 0,05 yang berarti ada

perbedaan antara nilai tekanan darah

pre test dengan post test (Ho=ditolak).

d. Perbedaan Hasil Selisih Tekanan

Darah antara Kelompok 1 dengan

Kelompok 2

Hasil uji statistik menunjukkan

tidak terdapat perbedaan yang cukup

bermakna pada post test Kelompok 1

dan Kelompok 2. Jika dilihat dari rata-

rata penurunan tekanan darah pada

kedua kelompok dapat disimpulkan

bahwa tidak ada perbedaan yang

bermakna antara Kelompok 1 dan

Kelompok 2.

Teknik Relaksasi Benson yaitu

melakukan nafas dalam merupakan

tindakan yang disadari untuk mengatur

pernafasan secara dalam yang

dilakukan oleh korteks serebri,

sedangkan pernafasan spontan

dilakukan oleh medulla oblongata.

Nafas dalam dilakukan dengan



mengurangi frekuensi bernafas 16-20

kali dalam satu menit menjadi 6-10 kali

dalam satu menit. Nafas dalam yang

dilakukan akan merangsang munculnya

oksida nitrit yang akan memasuki paru-

paru bahkan pusat otak yang berfungsi

membuat orang menjadi lebih tenang

sehingga tekanan darah yang dalam

keadaan tinggi akan menurun (Ward,

2005).

Oksida nitrit disintesis oleh

enzim nitric oxide synthase (eNOS)

endotel dari L-arginin. Peningkatan

aktivitas dari eNOS dan produksi

oksida nitrit dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang juga meningkatkan kalsium

intraselular, dan juga termasuk

mediator lokal. Mediator lokal tersebut

adalah bradikinin, histamin, dan

serotonin, serta beberapa

neurotransmitter. Produksi nitrit oksida

secara kontinu akan memodulasi

resistensi vaskular, dan telah diketahui

bahwa inhibisi eNOS menyebabkan

peningkatan tekanan darah (Ward,

2005).

Oksida nitrit merupakan

vasodilator yang penting untuk

mengatur tekanan darah dan dilepaskan

secara kontinyu dari endotelium arteri

dan arteriol yang akan menyebabkan

shear stress pada sel endotel akibat

viskositas darah terhadap dinding

vaskuler. Stress yang terbentuk mampu

mengubah bentuk sel endotel sesuai

arah aliran dan menyebabkan

peningkatan pelepasan nitrit oksida

yang kemudian mengakibatkan

pembuluh darah menjadi rileks, elastis

dan mengalami dilatasi (Ward, 2005).

Pembuluh darah yang rileks akan

melebar sehingga sirkulasi darah

menjadi lancar, tekanan vena sentral

(central venous pressure, CVP)

menurun, dan kerja jantung menjadi

optimal. Penurunan CVP akan diikuti

dengan penurunan curah jantung, dan

tekanan arteri rerata. Vena memiliki

diameter yang lebih besar daripada

arteri yang ekuivalen dan memberikan

resistensi yang kecil (Ward, 2005).

Curah jantung merupakan hasil kali

dari isi sekuncup dan frekuensi

jantung. Curah jantung secara langsung

dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu volume

pengisian atau volume akhir-diastolik,

fraksi ejeksi, dan frekuensi jantung.

Penurunan volume darah dan curah

jantung yang terjadi dapat

menyebabkan tekanan darah menjadi

turun (Ward, 2005).

Rendam kaki air hangat akan

merangsang saraf yang terdapat di

telapak kaki yaitu untuk merangsang

baroreseptor, dimana baroreseptor

merupakan refleks paling utama dalam

menentukan kontrol regulasi pada

denyut jantung dan tekanan darah,



baroreseptor menerima rangsangan

dari peregangan atau tekanan darah

yang berlokasi di arkus aorta dan sinus

koratikus (Umah, 2014).

Pada saat tekanan darah

meningkat reseptor ini akan dengan

cepat mengirim impulsnya ke

vasomotor mengakibatkan vasodilatasi

pada arteriol dan vena serta terjadi

perubahan tekanan darah. Dilatasi

arteriol menurunkan tahanan perifer

dan dilatasi vena mengurangi aliran

balik vena dan menurunkan curah

jantung. Impuls aferen suatu

baroreseptor yang mencapai jantung

akan merangsang aktivitas saraf

parasimpatis dan menghambat pusat

simpatis sehingga menyebabkan

perubahan tekanan darah (Umah,

2014).

Menurut asumsi peneliti yang

didapat dari data didapatkan bahwa

hipertensi pada lansia akibat proses

penuaan pada lansia yaitu terjadi

kemunduran fisiologi yang

menyebabkan kekuatan pompa jantung

berkurang serta arteri besar kehilangan

kelenturannya dan menjadi kaku yang

menyebabkan pompa jantung tidak

kuat.

Menurut asumsi peneliti tentang

terapi relaksasi Benson dan Rendam

kaki air hangat yang diberikan kepada

lansia hipertensi di UPTD. PSTW

Nirwana Puri Samarinda berpengaruh

dalam menurunkan tekanan darah pada

lansia penderita hipertensi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

terdapat perbedaan tekanan darah yang

bermakna pre dan post intervensi, sehingga

dapat disimpulkan terdapat efektivitas dari

intervensi Relaksasi Benson dan terdapat

perbedaan tekanan darah yang bermakna

pre dan post intervensi, sehingga dapat

disimpulkan terdapat efektivitas dari

intervensi Rendam kaki air hangat dalam

menurunkan tekanan darah pada lansia

penderita hipertensi di UPTD. PSTW

Nirwana Puri Samarinda. Sehingga ada

perbedaan tekanan darah yang diberikan

intervensi Relaksasi benson dan Rendam

kaki air hangat.

Hasil penelitian ini diharapkan bagi

penelitian selanjutnya diharapkan dapat

melakukan penelitian dengan menyertakan

variabel lain yang belum diteliti yang

berhubungan dengan hipertensi seperti

kualitas hidup pada penderita hipertensi..
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