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PENGARUH PEMBERIAN SLOW DEEP BREATHING EXERCISE 

TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH TINGGI PADA 

PENDERITA HIPERTENSI  (LITERATURE STUDY) 

 

Abstrak 

Latar Belakang: Hipertensi adalah penyakit kronis degeneratif yang merupakan 

faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Beberapa penelitian menunjukan 

penurunan laju pernapasan menurunkan tekanan darah dengan merangsang refleks 

kardiovaskular. Terapi relaksasi dilakukan untuk mecapai keseimbangan tubuh. 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemberian 

slow deep breathing exercise sebagai terapi relaksasi terhadap penurunan tekanan 

darah penderita hipertensi berdasarkan literatur yang ada. Metode Penelitian ini 

adalah menggunakan studi critical review. Dari hasil studi ini ditemukan 6 dari 

793 artikel yang sesuai kriteria inklusi. Pada studi ini 6 artikel yang  digunakan 

sebagai landasan studi yang dilanjutkan untuk tahap appraisal. Hasil dari 

appraisal terdapat 5 artikel memiliki nilai Quartile 2 (Q2) dan 1 artikel yang 

memiliki nilai Quartile 3 (Q3). Hasil Penelitian terdapat pengaruh slow deep 

breathing exercise terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi sebagai 

konsentrasinya menggunakan system Critical Review dapat disimpulkan bahwa 

slow deep breathing exercise berpengaruh dalam menurunkan tingkat tekanan 

darah pada kondisi hipertensi. 

 

Kata kunci : Slow deep breathing exercise, hipertensi 

 

Abstract 

Background: Hypertension is a chronic degenerative disease which is a risk factor 

for cardiovascular disease. Several studies have shown that decreased respiratory 

rate lowers blood pressure by stimulating cardiovascular reflexes. Relaxation 

therapy can be done to achieve balance in the body. The Purpose of this study was 

to determine and analyze the effect of slow deep breathing exercise as a relaxation 

therapy on blood pressure reduction in hypertensive patients based on the 

available literature. The Method of this study was a critical review study. From 

the results of this study, it was found that 6 out of 793 articles fit the inclusion 

criteria. In this study, 6 articles were used as the basis for the study which was 

continued for the appraisal stage. The results of the appraisal show that 5 articles 

have a Quartile value of 2 (Q2) and 1 article has a Quartile value of 3 (Q3). The 

Result of this studi is that there is an effect of slow deep breathing exercise on 

blood pressure in hypertensive patients as a concentration using the Critical 

Review system. It can be concluded that slow deep breathing exercise has an 

effect on reducing blood pressure levels in hypertensive conditions. 

 

Key word: Slow deep breathing exercise, hypertension   
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1. PENDAHULUAN 

Pada zaman  ini banyak orang tidak memperhatikan pola hidup sehat yang akan 

memperburuk kesehatan dan menyebabkan peningkatan tekanan darah atau 

hipertensi. Hipertensi adalah penyakit yang merupakan faktor risiko independen 

dan signifikan dalam terjadinya penyakit kardiovaskular dan vaskular serebral 

(Berek, 2015).   

Terapi nonfarmakologis yang wajib dilakukan oleh penderita hipertensi 

yaitu mengontrol asupan makanan dan natrium, menurunkan berat badan, 

pembatasan konsumsi alkohol dan tembakau, serta melakukan latihan dan 

relaksasi (Bare, 2011). Terapi relaksasi dilakukan untuk mencegah ketegangan 

otot-otot akibat stres karena ketegangan dapat mempengaruhi keseimbangan 

tubuh. Untuk mendapatkan rileksasi yaitu salah satunya dengan cara mengatur 

nafas dengan teknik slow deep breathing (Nurmalasari, 2017). 

Slow deep breathing adalah relaksasi yang disadari untuk mengatur 

pernafasan secara dalam dan lambat. Slow deep breathing memberikan pengaruh 

terhadap tekanan darah melalui peningkatan sensitivitas baroreseptor dan 

menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis serta meningkatkan aktivitas sistem 

saraf parasimpatis pada penderita hipertensi primer. Latihan nafas meningkatkan 

kesehatan fisik maupun mental yang akan meningkatkan fluktuasi dari interval 

frekuensi pernafasan dan berdampak pada peningkatan efektivitas barorefleks (SK 

Janet, 2017). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

berupa studi kritis terhadap artikel penelitian dengan judul “pengaruh pemberian 

slow deep breathing exercise terhadap penurunan tekanan darah pada penderita 

hipertensi”. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode study literature. Study literature merupakan 

uraian mengenai sebuah teori, temuan dan bahan dari sebuah penelitian lain yang 

didapatkan dari sumber penelitian sebagai acuan guna dijadikan landasan kegiatan 

mengenai sebuah penelitian. Pada intinya tinjauan sistematis adalah metode 
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meringkas, mencoba untuk membuktikan dan menilai secara kritis (Yuliana & 

Kusumawati, 2019). 

Desain Study literature ini menggunakan sumber data sekunder. Data 

sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak 

langsung menggunakan media berupa database sebuah jurnal ilmiah. Penulis 

memperoleh hasil data dari sebagian database yaitu Pubmed, Google Scholar, 

Cochrane Library, ScienceDirect & PEDro dengan menginput kata kunci.  

Penelitian dilakukan dengan menyortir sumber data yang relevan dengan 

kriteria inklusi, yaitu (a) artikel ilmiah yang menggunakan bahasa inggris, (b) 

artikel ilmiah terbit 10 tahun terakhir, (c) artikel  ilmiah  dengan  jenis  penelitian  

randomized  control  trial, Clinical Trial & Before-after studies (d) penelitian 

sekunder dalam sumber data tidak boleh cross-sectional studies, case series, case 

reports, protocols papers and reviews. Kemudian dilakukan skrining, mensortir 

dan ekstraksi data, yang selanjutnya dilakukan review data meliputi judul artikel, 

nama peneliti, tahun artikel terbit, metode, hasil, serta kesimpulan. Dengan ini 

memudahkan penulis dalam menyimpulkan hasil penelitian. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Pada metode critical review ini untuk mendapatkan suatu data memerlukan 

strategi pencarian melalui beberapa search engine. Berikut ini merupakan diagram 

alur dalam proses pencarian pada studi ini: 
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Gambar 1. Hasil Pencarian Search Engine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasakan penelusuran melalui search engine diatas memperoleh hasil 

sebanyak 793 artikel dari 5 database  yaitu Physioteraphy Evidance Database 

(PEDro), Cochrane Library, Wiley Online Library, PubMed, ScienceDirect, dan 

Google Scholar dengan menggunakan kombinasi kata kunci “Slow deep 

breathing reduce high blood pressure in Hypertensive Patients” yang hubungan 

dengan tema dalam studi ini. Selanjutnya dilakukan tinjauan dan analisa dengan 

melihat aspek berhubungan dengan slow deep breathing pada artikel tersebut, dan 

ditemukan hasil sebanyak 17 artikel yang sesuai. Dari 17 artikel yang didapatkan 

kemudian dilakukan tinjauan dan analisa secara mendalam yang berdasarkan 

kriteria inklusi yang sesuai dengan tema pada studi ini. Dari tinjuan dan analisa 

tersebut didapatkan hasil 6 artikel yang akan digunakan sebagai landasan dalam 

studi ini.  

Artikel yang telah direview dari 6 artikel ini selanjutnya diidentifikasi 

menggunakan PICO untuk mencari kriteria inklusi sebagai landasan pencarian 

dalam studi ini, PICO terdiri dari 4 poin yaitu populasi, intervensi, comparison 

(perbandingan), dan Outcome. Setiap artikel memiliki populasi wanita dan pria 

dari kisaran remaja hingga lansia, namun didominasi oleh kalangan kisaran usia 

lansia ± 60 tahun dan mengalami hipertensi. Sebagian besar melakukan latihan 

intervensi berupa atau berhubungan dengan latihan slow deep breathing dengan 

berbagai macam variasi teknik, sedangkan sebagian kecil tidak melakukan latihan 

Sebanyak 17 jurnal artikel berhubungan dengan slow deep 

breathing sesuai dengan intervensi pada tema studi ini 

6 artikel berhubungan dengan kriteria inklusi yang 

sesuai dengan tema studi ini 

Dilanjutkan proses appraisal menggunakan 

skala PEDro scale 

Setelah melakukan penelusuran melalui search engine dan database 

didapatkan 793 Artikel ilmiah dengan kata kunci “Slow deep 

breathing reduce high blood pressure in Hypertensive Patients” 
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dan hanya menjalani terapi anti-hipertensi standar sebagai kelompok pembanding. 

Walaupun setiap nama artikel memiliki nama yang berbeda, tapi konsep yang 

dimiliki dalam setiap artikel adalah sama atau berhubungan mengenai slow deep 

breathing. Selanjutnya yaitu comparison (pembanding) yang berbeda-beda 

diberikan seperti perbandingan dengan berbagai macam teknik intervensi slow 

deep breathing itu sendiri hingga dengan perbandingan dengan kelompok tanpa 

latihan yaitu dengan hanya perawatan farmakologis atau antihipertensi standar. 

Sehingga dapat diketahui apakah kelompok tersebut mengalami peningkatan atau 

tidak melebihi intervensi primer. Terakhir, yaitu outcome yang digunakan dalam 

ke-6 artikel tersebut adalah mengenai hasil yang didapat setelah dilakukan 

penelitian, sebagian evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur tekanan 

darah berupa elektrokardiogram (EKG) dan osilometri. 

Selanjutnya dilakukan identifikasi dengan PEDro scale  yang merupakan 

salah satu skala yang digunakan untuk menilai kualitas studi dari jenis studi 

critical review. Pada 6 artikel semuanya memiliki nilai Egibility criteria, untuk 

Random allocation terdapat 3 artikel, sedangkan pada Concealed allocation 

terdapat 2 artikel, Baselline comparability hanya 2 artikel yang tidak terdapat 

baseline comparability, Blind subjects terdapat pada 4 artikel dari 6 artikel, pada 

Blind therapist dan Blind assessors tidak terdapat satupun pada keseluruhan 

artikel, pada Adequate follow-up semua terdapat pada 6 artikel, pada Intention-to-

treat analysis semua artikel terdapat, pada Between-group comparison dari 6 

artikel semua terdapat, dan Point estimates and variability dari 6 artikel semuanya 

terdapat. 

3.2 Diskusi 

Berdasarkan  penelitian  dengan  judul The Role of Paced Breathing in 

Hypertension Treatment-a review Journal of the American Society of 

Hypertension (Cernes and Zimlichman, 2014) Slow deep breathing (Paced 

Breathing) yang dikaitkan dengan pengaruh hipotensi dari pernapasan yang 

berhubungan dengan relaksasi dan meditasi yang memiliki efek antihipertensi. 

Menurut penelitian Psychophysiological responses to various slow, deep 

breathing techniques (Gholamrezaei and Oudenhove, 2020) bahwa slow deep 
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breathing dapat mengurangi tingkat tekanan darah dalam jangka waktu yang lama 

serta mempunyai peranan efek pengurangan tekanan psikologikal yang 

berhubungan dengan penyebab hipertensi. Diketahui bahwa teknik slow deep 

breathing berupa purse lip breathing (PLB) dapat membuat pasien menjadi lebih 

nyaman dan tenang dibandingkan teknik pernapasan lain. Selain itu penelitian ini 

juga mendukung bahwa slow deep breathing dapat meningkatkan stimulasi 

baroreseptor yang dipengaruhi oleh dari variasi tekanan darah berdasarkan respon 

dari latihan pernapasan yang dilakukan berdasarkan mekanisme tertentu, serta 

memodulasi otonom dan emosional yang bermanfaat untuk kondisi nyeri dan 

hipertensi. 

Sedangkan pada penelitian Slow Breathing Training Reduces Resting 

Blood Pressure and the Pressure Responses to Exercise Physiological Research 

(C U Jones et al., 2015) diteliti mengenai respon slow deep breathing terhadap 

modifikasi saraf pusat yang mengontrol tekanan darah istirahat dan respon 

tekanan terhadap kontraksi otot tehadap latihan cengkraman tangan. Meskipun 

belum pasti, namun diyakini bahwa latihan slow deep breathing dapat 

mempengaruhi perubahan mekanisme sentral yang mengatur respon tekanan 

darah, didukung  oleh karena adanya efek akut dari slow deep breathing yang 

dapat meningkatkan sensitivitas barorefleks pada pasien dengan gagal jantung dan 

hipertensi. Terdapat juga kemungkinan bahwa peningkatan kepekaan barorefleks 

sebagai hasil pelatihan dapat lebih efektif menahan peningkatan tekanan darah 

sebagai respon dari latihan pada tangan.  

Berdasarkan jurnal Slow loaded breathing training improves blood 

pressure, lung capacity and arm exercise endurance for older people with treated 

and stable isolated systolic hypertension (Ublosakka-jones et al., 2018) latihan 

pernapasan berupa slow loaded breathing dengan beban inspirasi yang relatif 

rendah dari beban yang sering digunakan oleh penelitian lain, dapat dibuktikan 

bahwa cukup efisien untuk mengurangi tingkat tekanan darah. Selain itu, mampu 

meningkatkan fungsi paru-paru seperti kapasitas paru-paru, kekuatan otot 

inspirasi dan durasi latihan lengan. Latihan kekuatan otot inspirasi yang 

diterapkan pada slow loaded breathing terbukti meningkatkan kapasitas latihan 
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yang mungkin dikarenakan otot inspirasi yang lebih kuat mampu bekerja pada 

persentase yang lebih rendah dari kekuatan maksimum kontraksi dibandingkan 

dengan sebelumnya. Hal ini sangat relevan karena selama latihan, otot interkostal 

dan aksesori pernapasan bertindak untuk menstabilkan lengan dan batang tubuh, 

membatasi ekspansi dinding dada, sehingga dengan demikian meningkatkan kerja 

otot-otot inspirasi. 

Berdasarkan penelitian The effects of slow loaded breathing training on 

exercise blood pressure in isolated systolic hypertension (Chulee Ubolsakka Jones 

and Jones, 2019) bahwa pelatihan slow loaded breathing  atau latihan pernapasan 

dengan beban dapat mengurangi tekanan darah istirahat pasien hipertensi sistolik 

terisolasi. Efek menguntungkan dari slow loaded breathing juga dilaporkan pada 

penelitian ini, yaitu latihan pernapasan ini juga dapat menurunkan respon latihan 

olahraga yang bersifat statis dan dinamis. 

Berdasarkan penelitian Effectiveness Of Slow Deep Breathing On 

Decreasing Blood Pressure In Primary Hypertension: A Randomized Controlled 

Trial Of Patients In Atambua, East Nusa Tenggara (Berek, 2015) bahwa latihan 

slow deep breathing dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan tekanan darah 

diastolik, yang mana penurunan tekanan darah sistolik lebih signifikan pada 

kondisi hipertensi primer. Latihan pernapasan slow deep breathing dapat 

meningkatkan fungsi otonom dengan mengubah aktivitas simpatis dan 

parasimpatis. Latihan pernapasan ini dapat meningkatkan tonus parasimpatis, 

menurunkan aktivitas simpatis, meningkatkan fungsi kardiovaskular dan 

pernapasan, serta mengurangi efek stress. Temuan penelitian ini juga 

menunjukkan selain mengingat efektifitas dari slow deep breathing, perlu 

diperhatikan juga pentingnya pula asupan natrium dalam kehidupan sehari dengan 

mengelola diet rendah garam sesuai dengan kondisi hipertensi. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan terhadap pengaruh pemberian slow 

deep breathing exercise terhadap penurunan tekanan darah pada penderita 

hipertensi sebagai konsentrasinya menggunakan system Critical Review dapat 



8 

disimpulkan bahwa teknik pernapasan dengan slow deep breathing exercise 

berpengaruh pada penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Slow deep 

breathing exercise memiliki tujuan untuk mengkontrol emosional respon yang 

berefek terhadap tingkat kenormalan  tekanan darah serta juga dapat 

meningkatkan kekuatan otot inspirasi, kapasitas paru dan, ketahanan latihan. 
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