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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Senam Aerobik Low impact 

1. Definisi Senam Aerobik  

Seseorang yang menderita hipertensi tentunya harus lebih selektif dalam 

memilih jenis latihan jasmani apa yang sebaiknya di lakukan untuk menjaga tubuh 

tetap bugar. Latihan jasmani yang dapat diaplikasikan pada penderita hipertensi 

adalah latihan dengan intensitas yang sedang. Senam aerobik low impact dapat 

dijadikan salah satu pilihan bagi penderita hipertensi. 

Latihan aerobik adalah latihan kardio yang dilakukan terus-menerus, tanpa 

henti, dengan bantuan oksigen selama 30-60 menit (Yudha, 2006). Kebugaran 

aerobik sendiri diperkenalkan kepada masyarakat dunia oleh Dr. Kenneth Cooper ada 

tahun 1960-an . Pada mulanya, gerakan senam aerobik lebih menekankan gerakan 

high impact yang ekslusif. Gerakan tersebut menekan pada kuatnya telapak kaki, 

tumit, pergelangan kaki, lutut, dan pinggul. Akibatnya banyak peserta senam yang 

mengalami cedera. Hal ini tentunya menggugah para ahli senam aerobik untuk dapat 

menciptakan variasi dan kreativitas senam aerobik yang lebih aman dan efektif 

terhindar dari cedera (Irwansyah, 2007).  

Seiring dengan perkembangan ilmu pegetahuan dan teknologi olahraga yang 

semakin canggih maka senam aerobik pun mengalami perkembangan pesat. Aerobik 

melahirkan variasi-variasi yang beragam, mulai dari mengikutsertakan unsur musik, 

koreografi, sampai gerakan-gerakan bela diri. Namun dari sifat dan kelasnya, secara
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garis besar aerobik dibagi dalam tiga macam, yakni high impact, mix impact dan low 

impact (Yudha, 2006).  

Senam aerobik high impact adalah gerakan yang sangat berat untuk 

dilakukan, karena itensitasnya yang tinggi dan gerakannya yang sulit serta banyak 

disertai lompatan-lompatan. Hal ini menyebabkan sistem kardiovaskuler bekerja 

lebih ekstra dan banyak menguras energi yang akan menyebabkan kelelahan 

(Haryanto & Ibrahim, 2012). Metode senam ini tidak dapat dilakukan oleh semua 

orang karena rentan terjadi cedera, sehingga muncul lah tipe senam baru yaitu 

aerobik mix impact. Aerobik mix impact adalah gerakan aerobik yang 

mengombinasikan jenis high impact dan low impact. Gerakan ini dimaksudkan untuk 

memberi variasi latihan agar tidak jenuh dan cepat lelah karena tubuh terus menerus 

dipacu dengan gerakan-gerakan high impact. Sedangkan yang terakhir yaitu aerobik 

low impact yaitu gerakan yang memiliki intensitas yang lebih rendah, antara lain 

dengan hentakan-hentakan ringan, dalam posisi kaki tetap di lantai (Yudha, 2006). 

Biasanya, salah satu kaki masih berada di lantai dan gerakannya relatif tidak 

membutuhkan kekuatan dan kekerasan serta gerakannya relatif lebih lambat 

(Irwansyah, 2007).  

2. Senam Aerobik Low Impact 

Senam aerobik low impact adalah gerakan aerobik yang dilakukan dengan 

intensitas rendah, antara lain dengan hentakan-hentakan ringan, dalam posisi kaki 

tetap di lantai. Pada senam aerobik, ketukan-ketukan musik biasanya lebih lembut. 

Pada saat jogging, kaki tidak terangkat tinggi. Cara ini yang biasa dilakukan oleh 

kalangan pemula, usia lanjut, dan orang yang memiliki kasus obesitas (Yudha, 2006). 

Senam aerobik low impact merupakan suatu aktivitas fisik aerobik yang 

terutama bermanfaat untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan dan daya 
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tahan jantung, paru, peredaran darah, otot dan sendi. Senam ini dapat dilakukan 

dengan frekuensi latihan 3-5 kali dalam satu minggu dan dengan lama latihan 30-60 

menit. Kowalkski (2010) menyebutkan dalam menurunkan tekanan darah, 

berolahraga tiga kali seminggu selama 30-60 menit sehari sama efektifnya dengan 

berolahraga lima kali seminggu. Senam aerobik low impact akan berpengaruh pada 

penurunan denyut jantung yang akan berimplikasi pada penurunan tekanan darah.  

3. Manfaat Senam Aerobik Low impact 

Latihan aerobik memiliki efek signifikan pada kesehatan otak, dalam hal ini 

aerobik dapat memperbaiki kemampuan memori atau daya ingat dan meningkatkan 

kemampuan fungsi-fungsi organ tubuh. Banyak orang yang berusia lanjut melakukan 

latihan aerobik low impact agar terlihat muda. Ketika mereka melakukan senam 

aerobik, tubuh akan memanas dan denyut jantung akan meningkat serta semua otot 

tubuh akan bergerak. Hal ini akan mengakibatkan darah mengalir lebih cepat ke 

dalam otot, kemudian kembali ke paru-paru. Selain itu, senam aerobik yang 

dikombinasikan dengan tarian dan musik akan membuat efek rileksasi pada tubuh 

serta menimbulkan perasaan bahagia. Hal tersebut akan berdampak pada pencegahan 

stress, kecemasan, kegelisahan ataupun depresi yang kerap terjadi terutama pada 

mereka yang menderita hipertensi (Wong & Rusdiansari, 2011).  

Kowalksi (2010) mengemukakan bahwa satu sesi senam dengan 40% 

kapasitas maksimal, ekuivalen dengan berjalan dengan kecepatan sedang, dapat 

menurunkan tekanan darah secara signifikan selama kurang lebih 24 jam. Tekanan 

darah akan turun selama beberapa hari, dan kembali ke tingkat pra-latihan hanya 

setelah seminggu atau dua minggu tidak berlatih. Hal ini terjadi apabila seseorang 

telah melakukan senam selama tiga periode berturut-turut.  
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Pada penderita hipertensi penurunan tekanan darah akan lebih besar 

daripada orang dengan tekanan darah normal atau prehipertensi. Rata-rata, penderita 

hipertensi akan mengalami penurunan tekanan sistolik dan diastolik sebanyak 11 dan 

8 poin. Fakta lainnya, olah raga dengan intensitas ringan seperti aerobik low impact 

dapat mengurangi risiko “dalam 10 tahun mengalami serangan jantung atau stroke” 

sebanyak 25% pada penderita hipertensi, karena efeknya pada tekanan darah dan 

faktor resiko kardiovaskuler yang lain (Kowalski, 2010).  

4. Teknik Senam Aerobik Low impact 

Senam aerobik dilakukan selama 3 kali dalam satu minggu dan dilakukan 

selama empat  minggu. Satu sesi senam terdiri dari beberapa gerakan yang meliputi 

gerakan pemanasan, gerakan inti dan gerakan pendinginan. Gerakan pemanasan dan 

pendinginan berupa peregangan statis dan dinamis dan gerakan-gerakan yang 

menyerupai gerakan senam aerobik (Sari, Indrawati & Djing, 2008). Adapun 

penjelasan dari gerakan senam aerobik low impact tersebut meliputi: 

a. Gerakan pemanasan 

Gerakan pemanasan dilakukan pertama kali dan bertujuan untuk 

menghindari terjadinya cedera ataupun kelelahan selama sesi senam. Gerakan 

dilakukan selama 10 menit yang berupa gerakan peregangan statis, gerakan-

gerakan yang menyerupai gerakan senam aerobik. Gerakan dimulai dengan 

pemanasan, yang meliputi latihan kepala dan bahu serta memutar lengan 

(Nenggala, 2007).   

b. Gerakan Inti 

Gerakan inti merupakan gerakan dasar dari senam aerobik meliputi 

gerakan dengan intensitas ringan yang memadukan gerakan leher, pinggang, 

kaki dan tangan. Gerakan inti dilakukan selama 15 – 20 menit (Haryanto & 
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Ibrahim, 2012). Gerakan kaki merupakan gerakan utama dalam senam seperti 

yang disebutkan oleh Haryanto dan Ibrahim (2012) bahwa dalam senam 

aerobik terdapat 3 macam gerakan kaki.  

Pada gerakan senam aerobik low impact salah satu kaki selalu berada 

dan menapak di lantai setiap waktu. Haryanto & Ibrahim (2012) membagi 

gerakan kaki selama senam aerobik low impact menjadi beberapa bagian yaitu: 

1) Single step (langkah tunggal) 

Langkahkan kaki kanan kea rah kanan lanjutkan dengan membawa kaki 

kiri ke arah kaki kanan dan menutup langkah (hitungan 1). 

2) Double step (langkah ganda) 

Langkahkan kaki kanan kea rah kanan, lanjutkan dengan membawa kaki 

kiri kea rah kaki kanan dan menutup langkah (hitungan 1). Lakukan 

hitungan 1 sekali lagi / ke arah kanan (hitungan 2).  

3) V step (langkah segitiga) 

a) Langkahkan kaki kanan ke arah diagonal kanan depan 

b) Langkahkan kaki kiri ke arah diagonal kiri depan 

c) Bawa kembali kaki kanan ke posisi awal 

d) Bawa kaki kiri kembali ke posisi awal 

4) Berjalan 

a) Melangkah maju dan mundur 

b) Sentuh langkah 

c) Mambo 

d) Grapevine (langkah ganda) 
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Hampir sama dengan double step, hanya dalam penggunaan langkah kaki 

kiri tidak menutup langkah ke kaki kanan (pada hitungan 1) melainkan 

bawa kaki kiri di sisi belakang kaki kanan.  

(1) Cha-cha-cha 

(2) Mengangkat lutut 

Salah satu kaki menapak di lantai, kaki lainnya di gunakan untuk 

mengangkat lutut.  

c. Gerakan pendinginan (Cooling Down) 

Pada fase ini gerakan dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan 

denyut nadi hingga mendekati denyut nadi awal latihan. Pemilihan gerakan 

pendinginan ini harus merupakan gerakan penurunan dari intensitas tinggi ke 

gerakan intensitas rendah. Ditinjau dari segi faal, perubahan dan penurunan 

intensitas secra bertahap tersebut berguna untuk menghindari penumpukan 

asam laktat yang akan menyebabkan kelelahan dan rasa pegal pada bagian 

tubuh/ otot tertentu (Haryanto & Ibrahim, 2012).  

 

B. Yoga 

1. Definisi Yoga 

Yoga merupakan sistem kesehatan menyeluruh (holistik) yang terbentuk 

dari kebudayaan India kuno sejak 3000 SM. Yoga berasal dari bahasa Sanskerta 

“yuj” yang berarti union  atau penyatuan. Penyatuan antara atman (diri) dan brahman 

(Yang Mahakuasa) (Sindhu, 2015). Menurut kitab-kitab kuno, yoga adalah ilmu yang 

memungkinkan kita menjalani kehidupan yang harmonis melalui pengendalian 

pikiran dan tubuh (Lalvani, 2005).  
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Menurut Pedro, seorang Yogi dari The Theosophical Society yoga 

merupakan suatu studi dan praktik transformasi diri dan pertumbuhan spiritual dalam 

filsafat agama manapun. Transformasi diri dan pertumbuhan spiritual ini melibatkan 

integrasi dan harmonisasi antara aspek emosional, mental dan spiritual dari hakikat 

hidup seseorang (Rohimawati, 2008). Aspek emosional, mental dan spiritual tersebut 

direalisasikan dengan berbagai gerakan yang penuh dengan ketenangan. Secara garis 

besar yoga menerapkan latihan fisik yang berfokus pada ketenangan dan pengaturan 

nafas (Wiadnyana, 2010). Berbagai macam gerakan yang disertai cara bernafas yang 

benar dipercaya dapat meningkatkan kekuatan dan kelenturan, meredakan 

ketegangan, serta memberikan energi baru.  

Praktik yoga mengedepankan kombinasi dari aktivitas yang mengandung 

unsur-unsur peregangan (stretching), menekuk (bending), fokus, penekanan 

(pressing), pernapasan (breathing), kekuatan (strength), ketahanan (endurance), 

keseimbangan (balancing), dan penghayatan (Widya, 2015).  

Yoga dapat diaplikasikan pada semua kalangan usia terutama pada lansia. 

Hal ini didasari dari gerakan yoga yang terbilang ringan. Gerakan yoga berfokus 

pada peregangan tubuh dan pengaturan nafas yang baik. Peregangan merupakan cara 

paling alami untuk melepaskan ketegangan dalam kelompok otot yang berbeda. 

Peregangan yang dikombinasikan dengan teknik bernafas yang benar maka akan 

berdampak pada pengurangan stress pada sistem syaraf dan dapat meningkatkan 

energi. 

2. Manfaat Yoga 

Dalimarta, et.al (2008) menyebutkan bahwa yoga memberikan dua disiplin 

praktik, yakni gerak dan diam. Disiplin gerak bermanfaat menguatkan fisik, 

menghilangkan kekakuan sendi dan otot, serta mengontrol kesehatan saraf dan 
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kelenjar tubuh. Disiplin gerak ini banyak membantu keseimbangan energi dan 

kenyamanan tubuh untuk kehidupan sehari-hari, bahkan penting untuk peremajaan 

sel-sel tubuh. Sedangkan disiplin diam dalam yoga memberikan relaksasi, 

ketenangan, kejernihan pikiran, keceriaan, rasa percaya diri, dan berkembangnya 

intuisi. Hal ini dapat diraih melalui meditasi yoga yang dilakukan dengan pengaturan 

nafas dan sikap yang sempurna.  

Pengaturan nafas dalam yoga akan menjadikan kapasitas paru-paru kita 

meningkat. Hal ini akan merangsang respons relaksasi yang akan berlawanan dengan 

peningkatan respons dari stres. Stres yang berkepanjangan akan menimbulkan 

dampak yang buruk bagi jantung. Melalui terapi yoga pikiran para yogi akan menjadi 

lebih tenang. Gaya yoga lainnya juga tergantung pada teknik bernafas yang 

mendalam untuk memfokuskan pikiran, yang berdampak pada ketenangan pikiran. 

Yoga juga berhubungan dengan penurunan beberapa hormon meliputi 

neurotransmitter, dopamine, norepinephrine, dan epinephrine.  

Ketenangan dan penurunan stress juga berdampak pada kinerja jantung. 

Yoga telah lama dikenal untuk menurunkan tekanan darah dan memperlambat 

denyut jantung. Manfaat dari perlambatan denyut jantung ini sangat berarti bagi 

penderita hipertensi, penyakit jantung dan stroke. Bahkan yoga lebih dipilih oleh 

beberapa tenaga kesehatan sebagai program yang lebih efektif untuk penanganan 

penyakit jantung dengan gaya hidup melalui diet dibandingkan dengan operasi 

(Malahayati, 2010).  

3. Jenis – Jenis Yoga 

Grave, Utoyo & Ananda (2011) menyebutkan bahwa terdapat empat jenis 

yoga yang diterapkan oleh sebagian besar masyarakat, keempat jenis yoga tersebut 
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antara lain bakti yoga, karma yoga, jnana yoga dan raja yoga. Keempat jenis yoga 

tersebut di uraikan sebagai berikut: 

a. Bakti yoga 

Bakti yoga adalah jenis yoga yang cenderung bernuansa religi. Jenis 

yoga ini dilakukan dengan berbakti kepada Tuhan, yaitu melaksanakan 

perintah dan menjauhi larangan-Nya. Kecintaan praktisi bakti yoga (Bakta) 

bermakna luas, yaitu bukan hanya berbakti kepada Tuhan, tetapi juga pada 

semua makhluk ciptaan-Nya (Wong, 2011). 

b. Karma yoga 

Jenis yoga ini memakai konsep karma yang selalu memandang segala 

persoalan sebagai akibat dari karma, sehingga harus diterima dan dihadapi. 

Karma yoga mengajarkan pada manusia untuk menghadapi dan menyelesaikan 

persoalan, bukan melarikan diri dari persoalan (Wong, 2011). Inti dari ajaran 

karma yoga adalah kita harus konsekuen dalam hidup. Melalui karma yoga, 

seseorang akan belajar untuk dapat menerima keadaan meskipun sulitnya 

keadaan tersebut (Grave, Utoyo & Ananda, 2011).  

c. Jnana yoga 

Jnana yoga adalah jenis yoga yang menjunjung tinggi pengetahuan 

dan ilmu. Praktisi jnana yoga memahami bahwa dengan ilmu pengetahuan, 

seseorang akan lebih menyadari hakikatnya sebagai manusia. Ungkapan bahwa 

ilmu pengetahuan dapat lebih memanusiakan manusia, yang bermakna bahwa 

pengetahuan dapat merubah kualitas hidup seseorang. Para praktisi jnana yoga 

berharap bahwa dengan memahami hakikat dari jana, akan terwujud kehiduan 

yang damai dan sejahtera (Grave, Utoyo & Ananda, 2011).  
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d. Raja yoga  

Raja yoga adalah yoga yang dilakukan dengan cara mempraktikkan 

secara langsung tata cara pengendalan pikiran dan kesadaran indra-indra 

manusia. Raja yoga memuat berbagai disiplin fisik dan pikiran, semua 

dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penyatuan seorang hamba dengan 

Tuhan. Praktisi raja yoga juga menerapkan ketiga jenis yoga lainnya yaitu 

bakti, karma dan jnana. Raja yoga merupakan jenis yoga dengan tingkatan 

tertinggi, dalam raa yoga terdapat mantra yoga, japa yoga, hatha yoga, 

kundalini yoga, kriya yoga dan lain-lain (Wong, 2011).  

Sementara sumber lain menyebutkan terdapat tiga jenis yoga lagi yang 

memiliki karakteristik lain yaitu tantra yoga, kundalini yoga dan hatha yoga. Tantra 

yoga adalah jenis yoga yang berorientasi pada membangkitkan energi cakra di dalam 

tubuh. Kedua kundalini yoga yaitu jenis yoga yang berorientasi pada upaya 

membangkitkan dan mengendalikan pusat-pusat energi di dalam tubuh. Terakhir 

hatha yoga yaitu jenis yoga yang berorientasi pada penyatuan latihan fisik dan 

pernafasan (Widya, 2015).  

Widya (2015) juga menambahkan bahwa saat ini 80 % aliran yoga yang 

banyak dipraktikkan di dunia adalah Hatha Yoga. Perkembangan sejarah juga 

mengungkapkan bahwa hatha yoga menjadi kiblat dari beberapa aliran yang 

kemudian tercipta lewat penekanan dan teknik yang dikembangkan.  

Hatha yoga dinilai paling efektif dalam penanganan kasus hipertensi karena 

lebih menekankan pada pengaturan nafas dan latihan fisik yang akan berpengaruh 

pada ketenangan diri. Keselarasan antara napas dan gerakan akan memberikan 

oksigen pada seluruh tubuh. Hal ini akan berdampak pada timbulnya ketenangan 

pikiran dan cadangan oksigen di seluruh tubuh berada di puncak maksimal. Jika yoga 
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dilakukan di pagi hari maka akan diperoleh energi maksimal sehingga bisa 

melakukan aktivitas fisik seharian tanpa rasa lelah dan kantuk (Widya, 2015).  

4. Teknik Yoga 

Spesifikasi yoga yang akan diaplikasikan dalam penelitian ini adalah Hatha 

Yoga. Hatha yoga merupakan yoga yang berfokus pada gerakan fisik dan pengaturan 

napas (pranayama). Terdapat banyak sekali gerakan yoga pada jenis hatha yoga 

yang dapat di aplikasikan. Beberapa gerakan yoga sebagaimana dikemukakan oleh 

Sindhu (2015) meliputi: 

a. Adho Mukha Svanasana 

Postur ini berfungsi untuk menghangatkan tubuh, menguatkan lengan, 

dan menenangkan jantung. Hal ini akan berimplikasi pada penurunan tekanan 

darah pada penderita hipertensi. Adapun langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk mencapai postur Adho Mukha Svanasana antara lain: 

1) Posisi seperti merangkak, kedua pergelangan tangan di bawah bahu dan 

lutut sejajar dengan panggul. Jari-jari kaki menjejak pada atas. 

2) Tarik napas, angkat lutut ke langit-langit. Jari-jari kaki berjinjit dan jari-

jari tangan terentang. 

3) Sambil membuang napas, perlahan turunkan tumit hingga telapak kaki 

menempel ke alas. Tarik perut kea rah dalam dan arahkan pinggul agar 

lebih tinggi mengarah ke atas. Beban tubuh bertumpu pada telapak 

tangan dan kaki. Kepala lururs sejajar dengan tulang punggung. Bernapas 

normal dan tahan selama 15-30 detik. 

4) Lakukan beberapa kali. 
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Gambar 2.1. Postur Adho Mukha Svanasana (Sumber: Sindhu, 2015) 

b. Virabhadrasana 

Postur virabhadrasana melatih dan menguatkan pergelangan kaki, 

lutut, pinggang dan pundak, serta menguatkan tungkai, pinggul, dada, 

punggung, dan leher. Dada/paru-paru akan terbuka sehingga kapasitas bernapas 

bisa optimal. Postur ini juga meningkatkan energi dan konsentrasi, serta 

memperhalus keseimbangan (Sindhu, 2015). Adapun langkah-langkah yang 

harus dilakukan untuk mencapai postur virabhadrasana antara lain: 

1) Berdiri tegak seperti postur gunung. 

2) Renggangkan kedua kaki hingga lebih lebar daripada bahu, dan 

rentangkan kedua lengan sejajar dengan bahu. Kaki kanan diputar 90 

derajat kea rah luar dan kaki kiri 30 derajat ke arah dalam namun kedua 

tumit dalam posisi sejajar.  

3) Arahkan telapak tangan menghadap ke atas, dan sambil menarik napas, 

kedua tangan saling menempel dan tubuh dalam posisi tegak.  

4) Hadapkan tubuh ke kanan. Buang napas, tekuk lutut kanan sehingga 

sejajar dengan tumit. Jaga agar lutut kiri tidak tertekuk. Tahan selama 15-

30 detik sambil bernapas normal. 

5) Tarik napas dan kembali berdiri tegak 
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6) Ulangi dengan sisi lainnya. 

 

Gambar 2.2. Postur Virabhadrasana (Sumber: Sindhu, 2015) 

 

c. Virasana 

Postur ini merupakan gerakan duduk di atas tumit dengan kedua lutut 

dilipat, kedua ibu jari kaki saling menempel, dan kedua lutut diregangkan lebih 

lebar sedikit daripada panggul.  
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Gambar 2.3. Postur Virasana (Sumber: Sindhu, 2015) 

d. Trikonasana 

Postur ini bermanfaat untuk meregangkan tubuh bagian samping, 

melancarkan sirkulasi darah, serta meredakan sakit punggung. Lakukan 

beberapa seri (kiri dan kanan) dan tahan dalam posisi akhir selama 15-30 detik. 

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai postur 

trikonasana antara lain: 

1) Berdiri tegak seperti postur gunung 

2) Renggangkan kedua kaki lebih lebar daripada bahu dan rentangkan kedua 

lengan sejajar dengan bahu. Kaki kanan diputar 90 derajat kearah luar 

dan kaki kiri 15 derajat kea rah dalam dan kedua tumit sejajar. 

3) Buang napas, turunkan tangan kanan hingga menggapai sejauh mungkin 

pergelangan kaki. 

4) Rentangkan tangan kiri sejajar vertikal dengan tangan kanan. Wajah 

menengadah lalu bernapas normal serta tahan selama 15 – 30 detik. 

5) Kembali berdiri tegak dan ulangi dengan sisi lainnya. 
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Gambar 2.4. Postur Trikonasana (Sumber: Sindhu, 2015) 

e. Garudasana 

Postur ini bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan pada kaki dan 

bahu, menguatkan lutut, pergelangan kaki, dan otot betis, mengembangkan 

koordinasi dan keseimbangan tubuh, serta meningkatkan konsentrasi. Adapun 

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai postur garudasana 

antara lain: 

1) Berdiri seperti postur gunung. 

2) Perlahan, tekuk kedua lutut, bebankan tubuh pada kaki kiri dan 

tumpangkan paha kanan di atas paha kiri, kemudian punter hingga 

punggung kaki kanan mengait pada otot betis kiri. 

3) Silangkan kedua tangan di depan bahu, dengan posisi lengan kiri lebih 

bawah. Posisi siku dan tangkupkan kedua telapak tangan. Bernapas 

normal dan tahan selama 30-60 detik. Perlahan, lepaskan tangan dan 

kaki. Lakukan dengan sisi lainnya. 
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Gambar 2.5. Postur Garudasana (Sumber: Sindhu, 2015) 

f. Bhujangasana (Postur membuka dada) 

Postur membuka dada akan dengan kuat menarik tubuh bagian depan, 

menguatkan jantung, membuka dada, serta menguatkan tubuh bagian belakang, 

lengan, dan kaki. Postur ini menyegarkan tubuh dan pikiran, meningkatkan 

semangat, meredekan ketegangan emosi, serta takut. Adapun langkah-langkah 

yang harus dilakukan untuk mencapai postur bhujangasana antara lain: 

1) Berbaring menelungkup dengan kaki merapat. Kedua telapak tangan di 

samping dada dengan jari-jari tangan di bawah bahu. Wajah menempel 

pada alas. 

2) Tarik napas, perlahan angkat wajah, dada, dan perut dari alas. Buka dada 

dan menengadah. Wajah menatap satu titik terjauh di atas kepala. Jaga 

agar kaki tetap rapat, lengan sedikit tertekuk, bahu tidak terangkat, otot 

bokong kuat, dan tubuh bagian bawah tidak terangkat. Bernapas normal 

dan tahan selama 15-30 detik. 



27 

 

 

3) Buang napas dan perlahan turunkan kembali tubuh ke alas.  

 

Gambar 2.6. Postur Bhujangasana (Sumber: Sindhu, 2015) 

g. Janu Sirsasana 

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai postur janu 

sirsasana antara lain: 

1) Duduk dalam posisi kedua kaki membuka.  

2) Tekuk lutut kanan dan tempelkan telapak kaki kanan ke paha kiri bagian 

dalam atas (seperti postur pohon). Jaga agar punggung kaki dalam posisi 

tegak lurus terhadap tulang kering 

3) Tarik napas dan rentangkan kedua tangan diatas kepala dalam posisi 

punggung tetap tegak. 

4) Buang napas dan bergerak dari pinggul ke arah kaki. Pegang pergelangan 

kaki, telapak kaki, atau bawah lutut apabila tubuh masih belum terlalu 

lentur. Dekatkan wajah ke kaki dan usahakan agar punggung tidak 

membungkuk. Bernapas normal dan tahan selama 15-30 detik.  

5) Tarik napas dan kembali duduk tegak. Ulangi dengan kaki lainnya. 
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Gambar 2.7. Postur Janu Sirsasana (Sumber: Sindhu, 2015) 

h. Viparita Karani 

Postur ini melepaskan beban di kaki, melancarkan sumbatan-sumbatan 

pada pembuluh darah di kaki penyebab varises, juga memberikaan rasa tenang 

dan damai. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai 

postur viparita karani antara lain: 

1) Duduk menyamping pada dinding. 

2) Berputar dan arahkan bokong sedekat mungkin menempel pada dinding, 

kedua tangan menahan tubuh di belakang. 

3) Luruskan kaki dan perlahan turunkan punggung hingga berbaring di alas. 

Renggangkan kaki sejajar dengan pinggul. Kedua tangan tergeletak di 

sisi tubuh atau di atas kepala saling memeluk siku. Relaks dan bernapas 

dalam. Lakukan selama yang diinginkan. 

4) Untuk kembali, perlahan tekuk lutut ke dada, dan berguling ke samping 

kanan.  
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Gambar 2.8. Postur Viparita Karani (Sumber: Sindhu, 2015) 

i. Savasana 

Savasana merupakan postur terpenting dari semua postur relaksasi. 

Postur inimemakan waktu 10-15 menit untuk playing dead, dengan berbaring 

diam dan tidak bergerak dalam postur ini. Inti dari penguasaan postur savasana 

adalah kita belajar bagaimana cara menguasai pikiran.  

Saat melakukan savasana, kelenjar yang tertekan lembut selama 

melakukan asana akan mulai mengeluarkan produksi hormonnya dengan lebih 

stabil, sirkulasi darah menjadi lancar, relaksasi pada otot akan terjadi, pikiran 

menjadi tenang, perasan jadi lebih tenteram. Postur ini juga sangat bermanfaat 

untuk menghilangkan sakit kepala, menenangkan aktivitas pikiran, dan 

menstabilkan detak jantung.  

Cara mempraktikkannya yaitu dengan berbaring telentang dengan 

kedua kaki sedikit direnggangkan, kedua tangan diletakkan di samping tubuh 

dengan posisi telapak tangan membuka ke atas. Posisi kepala dan leher lurus 

dengan tulang punggung. Bebankan seluruh tubuh pada alas. Akan lebih baik 

apabila berbaring di atas lantai hanya dengan beralaskan karpet. Bernapaslah 

perlahan dan lembut dengan pernapasan perut. Saat mengembuskan napas, 

rasakan tubuh semakin berat dan mulai tenggelam ke arah lantai. Perhatikan 

irama dan bunyi napas. 
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Gambar 2.9. Postur Savasana (Sumber: Sindhu, 2015) 

 

C. Tekanan Darah 

Tekanan darah adalah gaya (dorongan) darah ke dinding arteri saat darah di 

pompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Tekanan darah memegang peranan 

penting atas cepat lambatnya suplai darah ke seluruh tubuh (Palmer & Williams, 

2007). Ukuran tekanan darah dinyatakan dengan mmHg. Hg merupakan singkatan 

dari  hydragyrum, yakni air raksa yang berada pada tabung tensimeter yang biasa 

digunakan untuk mengukur tekanan (Palmer & Williams, 2007). 

Sitanggang dan Wiryowidagdo (2008) menyebutkan bahwa The Six Report 

of the joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment 

of High Blood Pressure mengklasifikasikan tekanan darah sesuai dengan 

tingkatannya yaitu :  

1. Normal yaitu tekanan darah sistolik berada dibawah 130 mmHg dan tekanan 

darah diastolik berada di bawah 85 mmHg. 

2. Hipertensi perbatasan yaitu dimana tekanan darah sistolik berada diantara 130 - 

139 mmHg dan tekanan darah diastolik berada di antara 85 - 89 mmHg. 

3. Hipertensi ringan (stadium 1) yaitu tekanan darah sistolik berada di antara 140 

– 159 mmHg dan tekanan darah diastolik berada di antara 90 - 99 mmHg. 
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4. Hipertensi sedang (stadium 2) yaitu tekanan darah sistolik berada di antara 160 

- 179 mmHg dan tekanan darah diastolik berada di antara 100 - 109 mmHg. 

5. Hipertensi berat (stadium 3) yaitu tekanan darah sistolik berada di antara 180 - 

209 mmHg dan tekanan darah diastolik berada di antara 110 - 119 mmHg. 

Meskipun batasan tekanan darah sudah jelas, nilai mutlak dari batasan 

hipertensi terus mengalami perubahan. Pengalaman klinis membuktikan bahwa 

tekanan darah “normal” yang dahulu ditetapkan agak tinggi ternyata masih mendapat 

risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah 

 

D. Hipertensi 

1. Definisi Hipertensi 

Tekanan darah tinggi dalam istilah kedokteran dikenal dengan sebutan 

hipertensi. Hipertensi bukanlah suatu penyakit, melainkan kelainan dengan gejala 

gangguan pada mekanisme regulasi tekanan darah. Secara prinsip terjadi akibat 

peningkatan curah jantung atau akibat peningkatan resistansi vaskular karena efek 

vasokonstriksi yang melebihi efek vasodilatasi (Syamsudin, 2011: 22).  

Seseorang dapat dikatakan mengalami hipertensi apabila memiliki tekanan 

darah melebihi batas normal, yakni lebih dari 140/90 mmHg (Sudewo, 2009).  Secara 

teoritis, penyakit tekanan darah tinggi dihubungkan dengan suatu tingkat tekanan 

darah, sehingga komplikasi yang ditimbulkan terlihat nyata. Peningkatan tekanan 

darah yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan 

kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner), dan otak 

(menyebabkan stroke) bila tidak dideteksi secara dini dan mendapat pengobatan yang 

memadai (Infodatin, 2014).  
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Data Joint National Committee on Prevention Detection, Evaluation, and 

Treatment on High Blood Pressure 7 mengungkap, penderita hipertensi di seluruh 

dunia mendekati angka 1 miliar. Artinya, 1 dari 4 orang dewasa menderita tekanan 

darah tinggi. Lebih dari separuh atau sekitar 600 juta penderita, tersebar di negara 

berkembang termasuk Indonesia (Sutomo, 2008). Sutomo (2008) juga menyebutkan 

bahwa WHO menggolongkan hipertensi berdasarkan usia yaitu: 

a. Kelompok usia 20-29 tahun, tekanan darah > 150/90 mmHg. 

b. Kelompok usia 30-64 tahun, tekanan darah 160/95 mmHg, dan 

c. Kelompok usia >65 tahun tekanan darah > 170/95 mmHg.  

2. Etiologi dan Faktor Resiko Hipertensi 

Etiologi hipertensi masih belum jelas. Beberapa faktor diduga memegang 

peranan penting dalam timbulnya gejala hipertensi (Syamsudin, 2011). Terdapat 

beberapa faktor resiko yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menderita 

hipertensi. Faktor resiko pada hipertensi sendiri terbagi menjadi dua yaitu faktor 

resiko yang bisa di modifikasi dan faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi.  

Hipertensi dan penyakit jantung sebagian besar disebabkan oleh gaya hidup 

yang salah. Berbagai faktor penyebab seperti diet yang buruk, merokok, kurang 

olahraga, dan stress, mempunyai hubungan erat dengan kejadian penyakit ini 

(Sitanggang dan Wiryowidagdo, 2008). Disamping itu kerja keras yang penuh 

dengan tekanan dapat menjadi pemicu terjadinya stress yang berkepanjangan. 

Tekanan ataupun stress akan memicu tubuh untuk mengeluarkan hormon adrenalin 

dan kortisol yang akan berimplikasi pada meningkatnya tekanan darah pada 

seseorang.  

Pola makan yang tidak sehat juga menjadi suatu permasalahan yang dapat 

memicu naiknya tekanan darah pada seseorang. Konsumsi junk food dan makanan 
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instan yang mayoritas mengandung banyak garam menjadi salah satu penyebabnya. 

Garam mengandung banyak natrium yang memang dibutuhkan oleh tubuh untuk 

menjaga keseimbangan cairan dan mengatur tekanan darah. Tetapi bila asupannya 

berlebihan, maka tekanan darah akan meningkat dan berakibat pada bertambahnya 

volume darah akibat adanya retensi cairan (Sutomo, 2008). Tubuh memiliki sistem 

keseimbangan yang akan menormalkan kelebihan darah tersebut dengan mencoba 

menaikkan tekanan darah. Hal inilah yang menyebabkan naiknya tekanan darah pada 

seseorang. Pola makan tidak sehat bukan hanya mempengaruhi tekanan darah tetapi 

juga proses metabolisme dalam tubuh. Obesitas menjadi komplikasi yang sangat 

serius atas pengaruh dari pola makan yang tidak sehat ini. Berat badan yang berlebih 

membuat aktivitas fisik menjadi berkurang, akibatnya jantung akan bekerja lebih 

keras untuk memompa darah (Sutomo, 2008).  Beberapa faktor tersebut merupakan 

hal-hal yang dapat dikendalikan, maka dari itu penting bagi kita untuk dapat terus 

mengontrol segala aktifitas, asupan makanan dan berat badan.  

Penyebab atau faktor resiko selanjutnya adalah faktor yang tidak dapat 

dikendalikan. Hal ini berubungan erat dengan faktor genetik. Sebagian besar kasus 

mendapatkan hasil bahwa bila salah satu atau bahkan kedua orang tua menderita 

hipertensi maka anak-anaknya dapat menderita hipertensi juga (Racun, 2013). 

Palmer & Williams (2007) menyebutkan bahwa usia tua, gender dan etnis juga 

memegang peranan penting terhadap terjadinya tekanan darah Tekanan darah pada 

seseorang cenderung mengalami peningkatan pada usia tua dan banyak diderita oleh 

wanita dari pada pria. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor stress ataupun 

hormon estrogen yang tidak dapat lagi melindungi jantung dan pembuluh darah pada 

wanita yang sudah tidak lagi mengalami menstruasi. Terakhir etnis berpengaruh pada 
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tekanan darah karena menurut penelitian tekanan darah tinggi lebih sering terjadi 

pada orang berkulit hitam.  

3. Gejala Hipertensi 

Secara umum gejala yang dikeluhkan oleh penderita tekanan darah tinggi 

yaitu sakit kepala, rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk, perasaan berputar, 

berdebar dan telinga berdenging. Akan tetapi gejala yang ditimbulkan akibat 

menderita tekanan darah tinggi tidak lah sama pada setiap orang, bahkan kadang 

timbul tanpa gejala (Wijayakusuma & Dalimartha, 2004).  

Pada sebagian besar kasus, hipertensi tidak menunjukkan gejala apapun, 

meskipun secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya 

berhubungan dengan tekanan darah tinggi (Wahdah, 2011). Gejala tersebut meliputi 

pusing, pening, mimisan, mual, sesak nafas dan gelisah. Kowalski (2010) 

mengatakan bahwa sakit kepala biasa, pening dan mimisan bukanlah gejala, 

setidaknya di beberapa tahap awal peningkatan tekanan darah. Kondisi tersebut akan 

muncul menyertai hipertensi yang sudah parah. Uniknya, orang dengan tekanan 

darah sangat tinggi biasanya tidak merasakan gejala apa pun.  

4. Patofisiologi Hipertensi 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi berdasarkan kronologis kejadiannya 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu hipertensi stadium labil dan hipertensi stadium 

menetap. Hipertensi stadium labil memiliki keterkaitan erat dengan tingkat 

emosional seseorang. Tekanan emosi akan meningkatkan aktivasi saraf otonom dan 

menyebabkan kenaikan tekanan darah akibat vasokonstriksi arteriol post-glomerulus. 

Vasokonstriksi yang terjadi akan memicu peningkatan volume plasma, volume 

cairan ekstraseluler dan kenaikan tekanan pengisian atrium, hal tersebut akan 

berimplikasi pada kenaikan volume sekuncup. Kenaikan volume sekuncup 
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menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah tepi dan kemudian akan 

meningkatkan tekanan darah.  

Hipertensi juga dapat disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan struktur 

dinding pembuluh darah yang ireversibel (hyperplasia, hialinisasi, dan fibrinoid). 

Perubahan-perubahan dinding tersebut menyebabkan penyempitan lumen, yang 

selanjutnya akan berimplikasi pada meningkatnya tekanan darah. Pengaruh 

perubahan struktur tersebut yang menyebabkan hipertensi ini disebut sebagai 

hipertensi stadium menetap (Syamsudin, 2011).  

5. Klasifikasi Hipertensi 

Hipertensi memiliki banyak jenis dan ilmuwan membagi klasifikasi tersebut 

berdasarkan penyebab, bentuk, letak dan siapa penderitanya. Adapun pembagian 

hipertensi tersebut antara lain :  

a. Hipertensi berdasarkan penyebab 

Hipertensi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua yaitu 

hipertensi primer (esensial) dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah 

hipertensi yang belum diketahui penyebabnya (idiopatik) dan biasanya selalu 

dikaitkan dengan adanya kombinasi faktor gaya hidup yang tidak sehat 

(Pusdatin, 2014). Palmer & Williams (2007) menyebutkan hipertensi jenis ini 

memegang pengaruh yang sangat tinggi diantara keseluruhan jenis hipertensi, 

sekitar 95% orang mengalami hipertensi primer. 

Hipertensi kedua yaitu hipertensi sekunder (non esensial) yaitu 

hipertensi yang telah diketahui penyebabnya. Tekanan darah jenis ini 

disebabkan oleh kondisi medis, sekitar 5-10% disebabkan oleh penyakit ginjal 

serta adanya reaksi terhadap obat-obatan tertentu yaitu sekitar 1-2% (Pusdatin 

RI, 2014).  
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b. Hipertensi berdasarkan bentuk 

Hipertensi memiliki jenis yang juga dikategorikan berdasarkan 

bentuk, menurut Pusdatin RI (2014) hipertensi jenis ini terdiri dari hipertensi 

diastolik, hipertensi sistolik, dan hipertensi campuran.  

c. Hipertensi berdasarkan letak 

Pusdatin RI (2014) menyebutkan bahwa hipertensi ini merupakan 

hipertensi jenis lain yang hanya terletak pada satu organ saja yaitu paru-paru 

(pulmonal). Penyakit yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah pada 

pembuluh darah paru-paru ini menyebabkan sesak nafas, pusing pada saat 

melakukan aktivitas. Hipertensi pulmonal primer sering dijumpai pada usia 

muda dan usia pertengahan. 

Kriteria diagnosis untuk hipertensi pulmonal merujuk pada National 

Institute of Health. Kriteria tersebut adalah tekanan darah sistolik arteri 

pulmonalis lebih dari 35 mmHg atau > 25 mmHg pada saat istirahat atau > 30 

mmHg pada aktivitas. Hipertensi pulmonal juga dapat dideteksi apabila 

penderita tidak memiliki kelainan katup pada jantung kiri, penyakit 

myokardium, penyakit jantung kongenital dan tidak adanya kelainan paru-paru 

(Pusdatin RI, 2014).  

d. Hipertensi berdasarkan penderita 

Hipertensi jenis ini hanya terdapat pada wanita yang sedang 

mengandung. Pada dasarnya terdapat 4 jenis hipertensi yang secara umum 

terjadi pada saat kehamilan. Yaitu preeklampsia-eklampsia, hipertensi kronik, 

preeklampsia pada hipertensi kronik dan hipertensi gestasional (Bybee et al, 

2014).  
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Bybee et al (2014) mengemukakan bahwa pre-eklampsia atau disebut 

juga sebagai hipertensi yang diakibatkan oleh keracunan kehamilan. Pre-

eklampsia adalah penyakit yang timbul dengan tanda-tanda hipertensi, edema, 

dan proteinuria yang timbul karena kehamilan (pusdatin, 2014). Hipertensi ini 

dicirikan dengan adanya peningkatan tekanan darah setelah usia kehamilan 

minggu ke-20. Ciri lain adalah adanya kondisi edema di tangan dan/atau wajah 

dan gangguan proteinuria. Hipertensi berat, kejang, sindrom HELLP 

(hemolysis, elevated liver enzyme [peningkatan enzim hati], low platelet 

[platelet rendah]), perdarahan otak, edema paru, perdarahan hati, dan gagal 

ginjal dapat menjadi resiko komplikasi pada ibu. 

Hipertensi kronik yaitu hipertensi yang sudah ada sejak sebelum 

mengandung janin (Pusdatin RI, 2014). Penderita hipertensi kronis memiliki 

tekanan darah >140/90 dan insidensinya pada wanita hamil yaitu 1-5%. Wanita 

berusia lebih tua, berkulit hitam, dan memiliki riwayat obesitas menjadi faktor 

resiko dari gangguan ini. Dokter ataupun bidan dalam mengatasi hipertensi 

jenis ini biasanya melakukan terapi menggunakan obat-obatan yang dinilai 

aman bagi janin. Namun menurut penelitian, hipertensi kronis ringan tidak 

terbukti mendapatkan manfaat dari terapi selama kehamilan (Bybee et al, 

2014).  

Preeklampsia pada hipertensi kronik ini dinilai memiliki tingkat 

keparahan yang lebih besar dibandingkan jenis hipertensi pada kehamilan 

lainnya. Hal ini dikarenakan hipertensi jenis ini merupakan gabungan dari dua 

jenis hipertensi yaitu pre-eklampsia dan hipertensi kronik.  

Hipertensi gestasional (hipertensi sesaat) didefinisikan sebagai 

peningkatan tekanan darah tanpa tanda atau gejala pre-eklampsia lain setelah 
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20 minggu pada pasien yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal. Pada 

hipertensi jenis ini, hipertensi rekuren kemungkinan akan terjadi pada 

kehamilan berikutnya (Bybee et al, 2014).  

6. Pengukuran Hipertensi 

Tekanan darah sistolik maupun diastolik dapat diukur menggunakan alat 

yang dinamakan sphygmomanometer atau yang sering disebut tensimeter. Alat ini 

digunakan untuk mengukur tekanan darah pada pembuluh arteri perifer. Alat 

tensimeter terdiri atas beberapa komponen meliputi manset, manometer air raksa 

(skala 0 mmHg – 300 mmHg), pompa karet, pipa karet atau selang dan ventil putar 

(Gunawan, 2001).  

Gunawan (2001) menyebutkan penggunaan tensimeter dapat dilakukan 

dalam posisi berbaring atau tiduran. Pemeriksa dapat memasang manset tensimeter 

dengan cara diikat pada lengan atas, sekitar 2 jari diatas lipatan siku. Stetoskop 

diletakkan pada arteri brakhialis yang berada pada lipatan siku. Pemeriksa 

mendengarkan denyut nadi, tekanan dalam tensimeter dinaikkan dengan cara 

memompa sampai denyut nadi tidak terdengar lagi, kemudian tekanan dalam 

tensimeter diturunkan secara perlahan. Pada saat denyut nadi mulai terdengar lagi, 

baca tekanan yang terdapat pada batas atau permukaan air raksa yang terdapat pada 

tensimeter. Tekanan inilah yang disebut tekanan sistolik. Selama proses pengukuran, 

tekanan di dalam tensimeter tetap diturunkan perlahan-lahan. Suara denyut nadi 

terdengar lebih jelas sampai suatu saat suara denyutan terdengar melemah dan 

akhirnya tidak terdengar lagi. Saat tekanan terdengar melemah, kembali kit abaca 

tekanan dalam tensimeter yang ditunjukkan oleh batas atas air raksa. Tekanan inilah 

yang disebut tekanan diastolik (tensimeter).  
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Tekanan darah pada penderita hipertensi akan diukur pada dua kelompok 

yang sama-sama merupakan penderita hipertensi stadium ringan. Pengukuran akan 

dilakukan pada sebelum dan sesudah dilakukannya terapi yoga dan senam aerobik 

low impact. Pengukuran tekanan darah akan dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh 

pihak puskesmas di masing-masing daerah.  

 

Gambar 2.10. Pemasangan tensimeter (Sumber: Gunawan, 2001) 
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E. Kerangka Kerja Penelitian 

Kerangka kerja penelitian merupakan langkah dalam aktivitas ilmiah, mulai 

dari penerapan populasi, sampel dan seterusnya yaitu kegiatan sejak awal penelitian 

yang akan dilakukan (Nursalam, 2008). Skema kerangka kerja ditunjukkan pada 

gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11.  Skema Kerangka Kerja Penelitian 

Populasi : Penderita hipertensi di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang 

Teknik sampling: non-probability sampling, purposive sampling 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Senam Aerobik 

Low Impact 

Yoga 

Pre-Post Test 

Tekanan Darah 

Instrumen: 

Sphygmomanometer 

Skala: Ordinal 

Analisa data: Uji Wilcoxon dan 

Mann Whitney 

Hasil: Penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi 

H1:  Senam aerobik low impact lebih efektif dibanding yoga terhadap penurunan 

tekanan darah pada penderita hipertensi di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang 

Jumlah Sampel: 40 penderita hipertensi di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang 


