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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Menua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. 

Menjadi tua adalah proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui tiga 

tahap kehidupan, yaitu anak, dewasa, dan tua. Proses menua bukanlah suatu 

penyakit. Lambat atau cepat proses menua tersebut tergantung pada setiap 

individu yang bersangkutan. Menua disebut sebagai lanjut usia menurut 

Undang-Undang RI NO 13 Tahun 1993 dan WHO disebut sebagai penduduk 

lanjut usia atau lansia adalah mereka yang berusia ≥60 tahun (Nugroho, 2008 

dalam Wiria, 2015).  

Proses penuaan adalah proses yang mengakibatkan perubahan-perubahan 

meliputi perubahan fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Pada perubahan 

fisiologis terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh untuk menghadapi gangguan 

dari dalam maupun luar tubuh. Salah satu gangguan kesehatan yang paling 

banyak dialami lansia adalah pada sistem kardiovaskuler (Teguh, 2009 dalam 

Astari, 2012). Oleh sebab itu, lansia dianjurkan untuk rajin memeriksakan 

tekanan darah secara teratur agar dapat mencegah penyakit kardiovaskuler 

khususnya hipertensi tersebut (Martono & Pranaka, 2009 dalam Astari, 2012). 

Seiring dengan proses menua, tubuh mulai mengalami berbagai masalah 

kesehatan yang disebut dengan penyakit degeneratif. Lansia merupakan usia 

yang beresiko tinggi terhadap penyakit-penyakit degeneratif, seperti Penyakit 

Jantung Koroner (PJK), hipertensi, diabetes militus, gout (rematik) dan kanker 

(Wiria, 2015). Penyakit hipertensi atau darah tinggi ini merupakan



2 
 

 
 

faktor resiko utama dari perkembangan penyakit jantung dan stroke, atau disebut sebagai 

“the silent disease” karena tidak terdapat tanda-tanda atau gejala yang nampak dari luar 

(Junita, 2014). Lansia cenderung mengalami masalah kesehatan yang disebabkan oleh 

penurunan fungsi tubuh akibat proses penuaan. 

Penduduk lanjut usia di Indonesia pada tahun 2007 sebanyak 18.960.000 jiwa dan 

meningkat menjadi 20.547.541 jiwa pada tahun 2009 (Dewa, 2013 dalam Bradley, 

2016). Seiring dengan proses menua tersebut, tubuh mulai mengalami berbagai masalah 

kesehatan yang disebut dengan penyakit degeneratif. Prevalensi hipertensi di Indonesia 

berdasarkan hasil pengukuran pada umur ≥18 tahun sebesar 25,8 %, tertinggi Bangka 

Belitung 30,0% diikuti dengan Kalimantan Selatan 30,8%, Kalimantan Selatan 30,8%, 

Kalimantan Timur 29,6%, Jawa Barat 29,4% dan daerah Aceh 21,8%. Prevalensi DM, 

hipertiroid, dan hipertensi pada perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki 

(Depkes RI, 2013 dalam Parlindungan, 2016). 

Tingginya angka kejadian hipertensi pada lansia menuntut peran tenaga kesehatan 

untuk melakukan pencegahan dan upaya promosi kesehatan. Ada beberapa cara 

pencegahan yang dapat dilakukan oleh lanjut usia agar terhindar dari penyakit hipertensi 

dengan semboyan “SEHAT” yaitu Seimbangkan gizi, Enyahkan rokok, Hindari stres, 

Awasi tekanan darah, dan Teratur berolahraga. Anjuran tersebut merupakan salah satu 

penanganan fisioterapi yang fokusnya pada olah fisik, seperti halnya dengan senam. Bagi 

penderita hipertensi sangat dianjurkan tidak sering mengonsumsi obat kimia karena 

mengingat efek dari obat-obatan yang kurang baik untuk tubuh. Beberapa kegiatan yang 

dianjurkan untuk penderita hipertensi dengan fisioterapi adalah rajin berolahraga. Teratur 

berolahraga dapat dilakukan dengan cara latihan fisik yang sesuai dengan lansia 

diantaranya berjalan-jalan, bersepeda, berenang, melakukan pekerjaan rumah dan senam 

(Maryam dkk, 2008 dalam Astari 2012).  
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Ridwan (2009) dalam Wiria (2015) mengatakan senam yoga dianjurkan pada 

penderita hipertensi karena yoga memiliki efek relaksasi yang dapat meningkatkan 

sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancer akan mengindikasikan kerja 

jantung yang baik. Jenis olahraga atau senam yoga bisa dilakukan oleh lansia karena 

tidak terlalu banyak gerakan.  Senam yoga ini meliputi gerakan-gerakan sederhana yang 

di setiap gerakannya menitik fokuskan pada gerakan yang memusatkan pada olah tubuh 

untuk membantu menunjang kontrol sistem pernapasan yang dapat menimbulkan efek 

relaksasi dalam tubuh. Menurut Andreas (2010) dalam Johan (2011) senam yoga adalah 

sebuah aktivitas di mana seseorang memusatkan seluruh pikirannya untuk mengontrol 

panca indera dan tubuhnya secara keseluruhan. Yoga mengkombinasikan antara teknik 

bernapas, relaksasi dan meditasi serta latihan peregangan (Jain, 2011 dalam Wiria, 

2015).  

Berbagai macam jenis yoga diantaranya adalah yoga vinyasa, yoga ashtanga, yoga 

iyengar dan yoga power biasanya keempat jenis yoga ini memiliki tempo yang lebih 

cepat dibandingan yoga hatha yang temponya lebih lambat (Sonnerstedt, 2007). Senam 

dengan tempo yang lambat sangat cocok dilakukan oleh lansia mengingat kondisi fisik 

lansia yang mulai mengalami kemunduran. Gerakan dalam senam yoga hatha yang 

dilakukan dengan gerakan-gerakan sederhana berfokus pada pengendalian sistem 

pernapasan. Gerakan-gerakan tersebut menstimulasi pengeluaran hormon endorfin. 

Hormon ini dapat berfungsi sebagai obat penenang alami yang diproduksi oleh otak yang 

melahirkan rasa nyaman dan meningkatkan kadar endorphin dalam tubuh untuk 

mengurangi tekanan darah tinggi (Sindhu, 2006 dalam Johan, 2012). Penurunan tekanan 

darah disebabkan oleh menurunnya tahanan perifer, dengan rutin berolahraga lama 

kelamaan akan melemaskan pembuluh darah sehingga pembuluh darah mengalami 

pelebaran dan relaksasi, serta dapat mengurangi resiko dari penumpukan lemak pada 
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dinding pembuluh darah sehingga menjaga elastisitas pembuluh darah (Hikmaharidha, 

2011 dalam Suri, 2017). 

Hasil studi pendahuluan yang mulai dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2018 di 

Desa Junrejo Kota Batu dalam kegaiatan posyandu lansia, dengan melakukan 

pengambilan data dan wawancara kader posyandu lansia di desa tersebut. Jumlah 

populasi dari tiga dusun yang ada di Desa Junrejo yaitu Dusun Junwatu 49 orang, Dusun 

Rejoso 94 orang dan Dusun Jeding 36 orang . Kemudian diperoleh data lansia yang 

menderita hipertensi di Dusun Junwatu sejumlah 10 lansia wanita, di Dusun Jeding 

sejumlah 11 lansia wanita dan di Dusun Rejoso sejumlah 9 lansia wanita. Seminggu 

sekali rutin diadakan senam untuk lansia di balai Desa Junrejo, namun belum pernah 

memperoleh terapi untuk menurunkan tekanan darah yang tinggi dengan latihan senam 

yoga.  

Posyandu lansia di tiga dusun yang ada di Desa Junrejo Kota Batu, yaitu dusun 

Junwatu, dusun Rejoso dan dusun Jeding sudah tertata untuk pendataan dan kegiatan-

kegiatan kesehatan. Begitu juga dengan lansia yang ada disana sangat antusias dan 

sangat bersemangat dalam mengikuti serangkaian kegiatan yang diadakan di masing-

masing posyandu lansia tiap dusunnya. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang pengaruh senam yoga hatha untuk menurunkan 

tekanan darah sistolik pada lanjut usia dengan riwayat hipertensi di Desa Junrejo Kota 

Batu. 

B. Rumusan Masalah 

 

Bagaimanakah pengaruh senam yoga hatha terhadap penurunan tekanan darah 

sistolik pada lanjut usia dengan riwayat hipertensi di Desa Junrejo Kota Batu? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh senam yoga hatha terhadap penurunan tekanan darah sistolik 

pada lanjut usia dengan riwayat hipertensi di Desa Junrejo Kota Batu. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tekanan darah sistolik pada lanjut usia sebelum dilakukan senam 

yoga hatha di Desa Junrejo Kota Batu. 

b. Mengidentifikasi tekanan darah sistolik pada lanjut usia sesudah dilakukan senam 

yoga hatha di Desa Junrejo Kota Batu. 

c. Menganilisis pengaruh sebelum dan sesudah senam yoga hatha terhadap 

penurunan tekanan darah sistolik pada lanjut usia dengan riwayat hipertensi di 

Desa Junrejo Kota Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Penelitian 

a. Menambah literatur mengenai senam yoga hatha terhadap penurunan tekanan 

darah sistolik pada lanjut usia dengan riwayat hipertensi. 

b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pengetahuan mahasiswa tentang senam 

yoga hatha terhadap penurunan tekanan darah sistolik pada lanjut usia dengan 

riwayat hipertensi. 

2. Bagi Fisioterapi  

a. Penelitian dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi profesi fisioterapi dalam 

pelayanan atau penanganan kepada usia lanjut yang menderita hipertensi. 
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b. Memberikan pengetahuan terbaru terhadap komunitas geriatrik untuk 

meningkatkan pelayanan dalam meningkatan kualitas hidup lansia. 

3. Bagi Lanjut Usia di Desa Junrejo 

Memberikan edukasi pada pasien penderita hipertensi, petugas posyandu lansia 

dan keluarga pasien tentang senam yoga hatha terhadap penurunan tekanan darah 

sistolik. 

4. Manfaat pada Penulis 

Menambah pengalaman peneliti bahwa terdapat terapi yang dapat menurunkan 

tekanan darah sistolik pada lanjut usia yang mengalami hipertensi. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 

Pengarang 

dan Judul 

Sampel 

Penelitian 

Analisa Data Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

dengan 

Penelitian Ini 

1. Yesiana Dwi 

Wahyu 

(2013). 

Pengaruh 

Positif 

Modifikasi 

Senam 

Jantung Dan 

Yoga Pada 

Hipertensi 

Stage 1 

Variabel 

independen (X1) 

: senam jantung, 

yoga (asana & 

pranayama), dan 

modifikasi 

senam jantung 

dan yoga. 

Variabel 

dependen (Y1) : 

tekanan darah 

(sistolik & 

diastolik) dan 

frekuensi nadi 

istirahat.  

Instrumen 

penelitian : 

mercury 

sphygmomanome

ter, stetoscope, 

dan polar heart 

Penelitian ini 

menggunakan 

rancangan 

quasy 

experiment 

design dengan 

bentuk 

pendekatan 

nonequivalent 

groups pre 

test-post test 

(two or more 

groups). 

Teknik 

sampling 

yang 

digunakan 

adalah 

purposive 

sampling. 

Hasil 

menunjukkan 

bahwa 

modifikasi 

senam 

jantung dan 

yoga secara 

signifikan 

menurunkan 

tekanan 

sistolik (p= 

0,002), 

tekanan 

diastolik 

(p=0,028), 

dan frekuensi 

nadi istirahat 

(p=0,001). 

Variable 

independen 

senam yoga 

dan variable 

dependen 

tekanan darah 

(sistolik & 

diastol).  

Sampel yang 

digunakan 

peneliti adalah 

lansia di 

posyandu 

lansia Dusun 

Junwatu Kota 

Batu. 
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rate monitor 

watch.Sampel 27 

orang sebagai 

responden, 

dilakukan 3 kali 

seminggu selama 

1 bulan. 

2. Anis 

Ovianasari 

(2015). 

Pengaruh 

Latihan Yoga 

Terhadap 

Tekanan 

Darah Pada 

Lansia 

Penderita 

Hipertensi Di 

Dusun Niten 

Nogotirto 

Gamping 

Sleman 

Yogyakarta 

Variabel 

independen (X1) 

: senam yoga. 

Variabel 

dependen (Y1) : 

tekanan darah 

(sistolik & 

diastolik).  

Instrumen 

penelitian: 

sphygmomanome

ter. Sampel 17 

orang sebagai 

responden, 

dilakukan 7 hari 

berturut-turut. 

Rancangan 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian pre 

eksperimen 

dengan desain 

(One Group 

Pretest 

Postest). 

Pengambilan 

sampel 

menggunakan 

teknik Non 

Random 

Sampling. 

Hasil 

menunjukkan 

tekanan darah 

sistolik 

sebelum dan 

sesudah 

perlakuan 

nilai p-value 

0,002 < α 

(0,05), 

sedangkan 

tekanan darah 

diastolik 

sebelum dan 

sesudah 

perlakuan 

didapatkan p-

value 0,010 < 

α (0,05). 

Hasil tersebut 

menunjukkan 

bahwa ada 

pengaruh 

latihan yoga 

terhadap 

perubahan 

tekanan darah 

responden. 

Sampel yang 

digunakan 

peneliti adalah 

lansia di 

posyandu 

lansia Dusun 

Junwatu Kota 

Batu. 

Pengambilan 

sampel 

menggunakan 

purposive 

sampling. 

3.  Jeri 

Hermanto 

(2014). 

Pengaruh  

Pemberian 

Meditasi 

Terhadap 

Penurunan 

Tekanan 

Darah  Pada 

Lansia 

Dengan 

Hipertensi di 

Variabel 

independen (X1) 

: meditasi. 

Variabel 

dependen (Y1) : 

tekanan darah 

(sistolik & 

diastolik).  

Instrumen 

penelitian: 

sphygmomanome

ter. Sampel 30 

orang sebagai 

Penelitian ini 

menggunakan 

quasy 

experiment 

design dengan 

bentuk 

pendekatan 

Non 

Equivalent 

Control 

Group. 

Tehnik 

sampling 

yang 

Hasil 

menunjukkan 

tekanan darah 

sistole pada 

kelompok 

intervensi p-

value (0,000) 

<  (0,005) 

maka ada 

perbedaan 

yang 

signifikan 

tekanan darah 

sistole 

Variable 

independen 

senam yoga 

dan variable 

dependen 

tekanan darah 

(sistolik & 

diastol).  

Sampel yang 

digunakan 

peneliti adalah 

lansia di 

posyandu 
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Unit Sosial 

Rehabilitasi 

Pucang 

Gading 

Semarang 

responden, 

dilakukan selama 

1 minggu  

digunakan 

adalah 

purposive 

sampling. 

sebelum dan 

sesudah 

pemberian 

terapi 

meditasi, 

sedangkan 

pada tekanan 

darah diastole 

p-value 

(0,106) >  

(0,005) maka 

tidak ada 

perbedaan 

yang 

signifikan 

tekanan darah 

diastole pada 

kelompok 

intervensi 

sebelum dan 

sesudah 

pemberian 

terapi 

meditasi. 

lansia Dusun 

Junwatu Kota 

Batu. 

 

4. Kurniati 

Maya Sari 

(2017). 

Pengaruh 

Senam Yoga 

Terhadap 

Penurunan 

Tekanan  

Darah  Pada 

Lansia di 

Kelurahan 

Kampung  

Jawa Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Tanjung Paku 

Solok Tahun 

2017 

Variabel 

independen (X1) 

: terapi senam 

yoga. Variabel 

dependen (Y1) : 

tekanan darah. 

Sampel 13 orang 

lansia sebagai 

responden. 

Rancangan 

penelitian ini 

menggunakan 

quasy  

experiment 

design dengan 

bentuk 

pendekatan 

One group 

pretest post 

tests design. 

Pengambilan 

sampel 

menggunakan 

teknik 

purposive 

sampling. 

Hasil 

menunjukkan 

tekanan darah 

sistolik  

sebelum dan 

setelah terapi 

senam yoga 

didapatkan 

nilai 

pvalue=0,000 

(<0,05). Hasil 

penelitian 

yang telah 

dilakukan 

dapat 

disimpulkan 

bahwa dilihat 

dari 

perbedaan 

tekanan darah 

sebelum dan 

sesudah 

diberikan 

latihan yoga 

terhadap 

Sampel yang 

digunakan 

peneliti adalah 

lansia di 

posyandu 

lansia Dusun 

Junwatu Kota 

Batu. 

Penelitian 

dilakukan 

tahun 2018. 
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perubahan 

tekanan darah 

lansia 

terdapat nilai 

yang 

signifikan. 

5. Dian 

Prawesti, 

Rimawati dan 

Ade Sylvia 

(2015). 

The Yoga 

Therapy 

Decrease 

Blood 

Pressure to 

Elderly with 

Hypertention 

Based 

Hypertension 

Variabel 

independen (X1) 

: terapi yoga. 

Variabel 

dependen (Y1) : 

lansia dan 

hipertensi.  

Sampel 33 orang 

sebagai 

responden dan 

dilakukan 3 hari 

dalam satu 

minggu. 

Rancangan 

penelitian ini 

menggunakan 

pra experimen 

design dengan 

bentuk 

pendekatan 

one group 

pretest post 

tests design. 

Pengambilan 

sampel 

menggunakan 

teknik 

purposive 

sampling. 

Hasil 

menunjukkan 

setelah 

melakukan 

terapi yoga, 

tekanan darah 

sistolik nilai 

p=0,000 

(<0,05) dan 

tekanan darah 

diastolik nilai 

p=0,048 

(<0,05).  

Kesimpulan 

dari 

penelitian ini 

bahwa terapi 

yoga 

berpengaruh 

terhadap 

penurunan 

tekanan darah 

secara 

signifikan. 

Variable 

independen 

senam yoga 

dan variable 

dependen 

tekanan darah 

(sistolik & 

diastol).  

Rancangan 

penelitian 

menggunakan 

pre 

eksperimental. 

 

 

 


