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BAB I 

PENDAHULUAN

 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan menurut WHO diartikan sebagai keadaan baik secara 

menyeluruh termasuk kondisi fisik, mental dan sosialnya, tidak sekedar ketiadaan 

suatu penyakit atau kecacatan. Hal ini menandakan bahwa seseorang dapat dikatakan 

sehat apabila memiliki kondisi fisik yang dapat mendukung jalannya aktivitas sehari-

hari tanpa adanya gangguan suatu penyakit. Aktivitas sehari-hari telah menjadi faktor 

utama yang dapat memperparah kondisi tubuh seseorang dan menjadi penyebab 

utama kelelahan bagi sebagian masyarakat modern saat ini. Aktivitas yang berat akan 

berkorelasi dengan meningkatnya metabolisme tubuh yang secara langsung juga 

akan mengakibatkan meningkatnya tekanan darah. Hipertensi atau tekanan darah 

tinggi inilah yang menjadi penyebab utama munculnya berbagai penyakit lanjutan 

yang lebih serius.  

Hipertensi bukanlah suatu penyakit, melainkan kelainan dengan gejala 

gangguan pada mekanisme regulasi tekanan darah. Hipertensi atau tekanan darah 

tinggi merupakan suatu gangguan atas sistem peredaran darah yang cukup banyak 

mengganggu dan meresahkan semua kalangan masyarakat (Rismayanthi, 2011). 

Seseorang dapat dikatakan memiliki hipertensi jika memiliki tekanan darah diatas 

140/90 mmHg yang diukur dalam selang waktu lima menit pada keadaan istirahat 
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(Infodatin, 2014).  Tekanan darah yang cukup tinggi tersebut akan menyebabkan 

beberapa gangguan seperti perasaan tegang, pusing, sulit tidur, kaku pada otot-otot 

leher bagian belakang, serta mudah lelah dan cepat marah (Sudewo, 2009). Jika 

gangguan tersebut tidak tertangani dengan baik maka akan memunculkan gangguan 

yang lebih parah lagi seperti gangguan jantung dan stroke. Beberapa faktor seperti 

umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, genetik, merokok, konsumsi garam, konsumsi 

lemak jenuh, alkohol, stress dan kurang aktifitas fisik menjadi aspek yang dapat 

memperparah gangguan hipertensi.  

Gangguan yang dijuluki sebagai the silent killer ini menjadi permasalahan 

yang paling disoroti oleh dunia. Bahkan Direktur WHO, Margaret Chan mendesak 

semua orang dewasa di seluruh dunia agar memeriksakan tekanan darah mereka. Hal 

itu dilakukan guna mempermudah para tenaga medis untuk mengambil langkah-

langkah untuk mengatasinya (Lisa, 2013, www.voaindonesia.com, diperoleh tanggal 

27 Maret 2017). 

Menurut WHO dan the International Society of Hypertension (ISH), saat ini 

terdapat 600 juta penderita hipertensi di seluruh dunia, dan 3 juta diantaranya 

meninggal setiap tahunnya. Tujuh dari setiap 10 penderita tersebut tidak 

mendapatkan pengobatan yang adekuat (Rahajeng & Tuminah, 2009). Sejalan 

dengan hal tersebut WHO juga menyimpulkan bahwa hipertensi merupakan 

penyebab nomor 1 kematian di dunia (www.sanglahhospitalbali.com, diperoleh 

tanggal 27 Maret 2017). Sebagai mana di Indonesia sendiri 25,8% dari total 

keseluruhan penduduk Indonesia mengalami hipertensi (Infodatin, 2014).  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui observasi dan 

pengambilan data di Puskesmas Karangploso, Kabupaten Malang terkait penderita 

hipertensi pada tanggal 26 April 2017 ditemukan hasil: 1) Data penderita hipertensi 

http://www.voaindonesia.com/
http://www.sanglahhospitalbali.com/
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di Desa Ngijo pada bulan April 2017 berjumlah 59 orang; 2) Penderita hipertensi 

tersebut secara rutin mengukur tekanan darahnya di Puskesmas Karangploso 3) Guna 

membantu menurunkan tekanan darah, keseluruhan penderita tersebut 

mengkonsumsi obat-obatan yang di sediakan di Puskesmas Karangploso.  

Fisioterapi sebagai salah satu tenaga kesehatan, memiliki tugas dan peran 

yang penting dalam melakukan tindakan promotif ataupun preventif terkait kejadian 

hipertensi. Fisioterapis dapat melakukan edukasi dan menganjurkan penderita 

hipertensi untuk melakukan latihan fisik yang bersifat ringan. Latihan fisik tersebut 

dilakukan sebagai upaya untuk mencegah peningkatan tekanan darah sekaligus 

sebagai bentuk terapi pada penderita hipertensi. Sebagian besar penderita disarankan 

untuk tidak melakukan aktifitas yang akan memperberat kerja jantung dan 

menghindari stress. Beberapa bentuk latihan fisik ringan tersebut antara lain dengan 

melakukan latihan pernafasan, latihan aerobik ataupun senam dengan intensitas 

sedang, latihan meditasi ataupun yoga.  

Senam aerobik low impact merupakan suatu aktivitas fisik yang bermanfaat 

untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan dan daya tahan jantung, paru, 

sirkulasi darah, otot dan sendi (Fetriwahyuni, Rahmalia & Herlina, 2015). Senam 

aerobik low impact menggunakan gerakan yang ringan dan dapat dilakukan dengan 

frekuensi latihan 3-5 kali dalam satu minggu dengan lama latihan 20-60 menit dalam 

satu kali latihan. Harber dan Scoot (2009, dalam Fetriwahyuni, Rahmalia & Herlina, 

2015) mengatakan bahwa senam aerobik low impact dapat menyebabkan penurunan 

denyut jantung yang akan menurunkan cardiac output dan akan berimplikasi pada 

penurunan tekanan darah.  

Yoga adalah suatu bentuk latihan fisik yang berfokus pada ketenangan dan 

pengaturan nafas. Yoga berasal dari bahasa Sanskerta “yuj” yang berarti union  atau 
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penyatuan. Teknik yoga dirancang untuk mempertahankan dan memaksimalkan 

keadaan sehat, bugar dan awet muda. Latihan yoga apabila dilakukan secara teratur 

dan benar dapat menjadikan tubuh sehat baik secara fisik, mental, sosial dan 

spiritual. Yoga akan berpengaruh secara sistematis terhadap saluran napas, 

kardiovaskuler, dan mental sehingga hal ini akan berimplikasi pada penurunan 

tekanan darah pada penderita hipertensi (Wiadnyana, 2010). Sebuah penelitian 

menunjukkan bahwa sekelompok orang penderita hipertensi yang mengikuti latihan 

yoga secara teratur, sebanyak 84 persen dari jumlah penderita tersebut mengalami 

kesembuhan (Yulianti & Sitanggang, 2006).   

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Efektifitas Senam Aerobik Low Impact dan Yoga 

terhadap penurunan Tekanan Darah Penderita Hipertensi di Desa Ngijo Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan 

masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini antara lain:  

1. Bagaimana efektifitas senam aerobik low impact terhadap penurunan tekanan 

darah penderita hipertensi di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang? 

2. Bagaimana efektifitas yoga terhadap penurunan tekanan darah penderita 

hipertensi di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang? 

3. Manakah yang paling efektif antara senam aerobik low impact dan yoga 

terhadap penurunan tekanan darah penderita hipertensi di Desa Ngijo 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui efektifitas senam  aerobik low impact dan yoga terhadap 

penurunan tekanan darah penderita hipertensi di Desa Ngijo Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang.  

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendeskripsikan efektifitas senam aerobik low impact terhadap 

penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. 

b. Untuk mendeskripsikan efektifitas terapi yoga terhadap penurunan tekanan 

darah pada penderita hipertensi. 

c. Untuk menganalisis efektifitas senam aerobik low impact dan terapi yoga 

terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

a. Mengetahui sejauh mana efektifitas senam aerobik low impact dan yoga 

terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di Desa Ngijo 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 

b. Menambah pengalaman peneliti terkait penanganan hipertensi pada 

penderita hipertensi. 

2. Bagi Ilmu Fisioterapi 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi ataupun 

sumbangsih dalam hal pengembangan ilmu fisioterapi/kesehatan 

terkhususnya dalam penanganan hipertensi pada penderita hipertensi.  
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3. Bagi penderita hipertensi 

a. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penanganan kasus hipertensi 

terkhususnya pada penderita hipertensi stadium ringan.  

b. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu pedoman dalam penanganan 

hipertensi dengan senam aerobik low impact ataupun yoga.  

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang efektifitas senam aerobik low impact dan yoga terhadap 

penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi sejauh penelusuran peneliti belum 

pernah ada. Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait efektifitas senam 

aerobik dan terapi yoga terhadap penurunan tekanan darah antara lain :   

1. Pengaruh Pemberian Meditasi terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lansia 

dengan Hipertensi di Unit Sosial Rehabilitasi Pucang Gading Semarang.  

Penelitian dilakukan pada tahun 2014 oleh Jeri Hermanto di Unit Sosial 

Rehabilitasi Pucang Gading Semarang. Penelitian ini membahas terkait pengaruh 

pemberian meditasi yang merupakan bagian dari yoga terhadap penurunan tekanan 

darah pada lansia dengan hipertensi. Desain penelitian menggunakan quasi-

eksperiment dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.  

Jumlah peserta penelitian sebanyak 30 orang berusia 60 – 76 tahun yang 

dikelompokkan menjadi dua kelompok yang masing masing dibagi ke dalam 

kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Teknik meditasi dilakukan selama satu 

minggu dengan lama latihan 2 x 15 menit dengan frekuensi 3 kali/seminggu.   

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa terdapat penurunan tekanan darah 

sebesar 12,93 mmHg pada tekanan darah sistolik dan penurunan sebesar 3,8 mmHg 
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pada tekanan darah diastolik. Hal ini menandakan bahwa meditasi (yoga) dinilai 

efektif dalam menurunkan tekanan darah pada lansia yang memiliki hipertensi.  

Hal yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah terapi yoga akan dibandingkan efektifitasnya dengan senam aerobik low 

impact. Intervensi akan dilakukan selama satu bulan penuh dengan pengukuran 

tekanan darah menggunakan sphygmomanometer dan dilakukan di awal serta diakhir 

intervensi.  

2. Pengaruh Latihan Yoga terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lanjut Usia 

(Lansia) di Panti Wreda Pengayoman “PELKRIS” dan Panti Wreda Omega 

Semarang. 

Penelitian dilakukan oleh Devi Oktavia, Indriati & Supriadi pada tahun 

2012 bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan yoga terhadap penurunan tekanan 

darah pada lansia di Panti Wreda Pengayoman “PELKRIS” dan Panti Wreda Omega 

Semarang. Desain penelitian menggunakan quasi eksperimental dengan jumlah 

sampel sebanyak 30 responden, yang terdiri dari 15 orang lansia dari panti Wreda 

Pengayoman “PELKRIS” dan 15 orang dari panti Wreda Omega dengan teknik 

purposive sampling.  

Hasil yang didapat dari latihan yoga yang dilakukan selama 6 hari berturut-

turut adalah penurunan yang signifikan terhadap tekanan darah. Rata-rata penurunan 

tekanan darah sistolik yaitu sebesar 32,4 mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 

13,38 mmHg dengan nilai p < 0,005 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara tekanan darah sebelum dan sesudah melakukan latihan yoga selama 6 hari 

berturut-turut.  

Hal yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah adanya variabel pembanding yaitu yoga dibandingkan efektifitasnya dengan 
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senam aerobic low impact. Penelitian akan dilakukan menggunakan desain pretest-

posttest two group design. Kedua perlakuan dilakukan untuk melihat pengaruhnya 

terhadap penurunan tekanan darah.  

3. Pengaruh Senam Aerobik terhadap Tekanan Darah Ibu-ibu Penderita Hipertensi 

di Desa Kwarasan Nogotirto Sleman Yogyakarta 

Penelitian dilakukan oleh Desy Puspita Anggraini pada tahun 2015. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam aerobik terhadap tekanan 

darah ibu-ibu penderita hipertensi di Desa Kwarasan Nogotirto Sleman Yogyakarta. 

Jenis Penelitian ini menggunakan pre-eksperiment dengan desain one group pre-test 

and post-test. Subjek penelitian ini adalah ibu-ibu di Desa Kwarasan yang 

mengalami hipertensi yaitu sebanyak 27 orang. Analisa data penelitian ini 

menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test.  

Senam dilakukan 3 kali seminggu selama 4 minggu dengan total senam 

sebanyak 12 kali. Sebelum senam aerobik, rerata sistolik 145.18 mmHg, diastolik 

92.60 mmHg dan setelah melakukan senam selama 12 kali dalam sebulan diperoleh 

hasil rerata sistolik 130.67 mmHg, diastolik 84.07 mmHg. Hasil uji analisis dengan 

Wilcoxon Signed Rank Test didapatkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,001 (p<0,05) 

untuk tekanan darah sistolik dan 0,000 (p<0,05) untuk tekanan darah diastolik. Hal 

tersebut menandakan bahwa senam aerobik terbukti efektif dalam menurunkan 

tekanan darah.  

Hal yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah senam aerobik low impact  akan dibandingkan efektifitasnya dengan aktifitas. 

Hal ini menandakan bahwa penelitian dilakukan tanpa adanya kelompok kontrol. 

Intervensi akan dilakukan selama satu bulan penuh dengan pengukuran tekanan 

darah dilakukan di awal dan diakhir intervensi.  
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4. Pengaruh Senam Aerobik Low Impact terhadap Tekanan Darah Penderita 

Hipertensi 

Roza Fetriwahyuni, Siti Rahmalia, dan Herlina melakukan penelitian terkait 

pengaruh senam aerobik low impact terhadap penurunan tekanan darah pada 

penderita hipertensi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 di Puskesmas Tenayan 

Raya, Pekanbaru dan melibatkan 34 penderita hipertensi. Desain penelitian 

menggunakan quasi eksperimental dengan rancangan penelitian non-equivalent 

control group. Intervensi senam aerobik low impact dilakukan selama 30 menit dan 

istirahat selama 10 menit dan intervensi diberikan selama 3 hari berturut-turut.  

Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang signifikan terhadap penurunan 

rata-rata tekanan darah sistolik yaitu 11,53 mmHg dan diastolik 9,58 mmHg. Hal ini 

menandakan bahwa ada pengaruh senam aerobik low impact terhadap tekanan darah 

pada penderita hipertensi.  

Hal yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah penelitian menggunakan jenis penelitian quasi eksperimental dengan pre-test 

and post test two group. Senam aerobik low impact akan dibandingkan efektifitasnya 

dengan terapi yoga. Kedua perlakuan dilakukan untuk melihat pengaruhnya terhadap 

penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi.  

5. Penurunan Tekanan Darah pada penderita Hipertensi melalui Senam Aerobik 

Low Impact.  

Pada tahun 2011 Cerika Rismiyanthi melakukan penelitian terkait pengaruh 

senam aerobic low impact terhadap penurunan tekanan darah pada penderita 

hipertensi ringan. Penelitian tersebut merupakan penelitian eksperimental dengan the 

one group pre test post-test design. Responden penelitian berjumlah 30 orang dan 
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merupakan penderita hipertensi stadium ringan yang berusia 39 tahun yang diambil 

dengan teknik purposive sampling.  

Kelompok objek penelitian diukur tekanan darahnya menggunakan 

sphygmomanometer sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan yaitu diberikan 

latihan senam aerobik low impact. Responden akan diberi latihan senam secara 

teratur 3 kali dalam satu minggu selama 8 minggu atau 24 kali pertemuan.  

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat penurunan 

tekanan sistolik sebesar 3,346 % dan diastolik sebesar 4,273 %. Hal ini menandakan 

bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara latihan senam aerobik low impact 

terhadap penderita hipertensi. 

Hal yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah penelitian menggunakan desain pre-test and post test two group. Senam 

aerobik low impact akan dibandingkan efektifitasnya dengan terapi yoga untuk 

melihat pengaruhnya terhadap penurunan tekanan darah. 


