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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lansia 

A. Definisi Lansia 

Lansia adalah mereka yang telah berusia 60 tahun ke atas 

baik pria maupun wanita, yang masih aktif dalam beraktivitas dan 

bekerja maupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah 

sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi 

dirinya (Ineko et al., 2012). 

Seseorang dikategorikan sebagai lansia adalah orang dewasa 

yang telah mencapai usia lanjut yaitu 60 atau 65 tahun (WHO , 

2010), Stanley dan Beare (2007) menyatakan, lansia bila didasarkan 

karakteristik social masyarakat yang telah tua jika menunjukkan 

ciri fisik seperti rambut beruban, kerutan kulit dan hilangnya gigi. 

Perannya di dalam masyarakat tidak bisa lagi melaksanakan fungsi 

peran orang dewasa, seperti pria yang tidak lagi terikat dalam 

kegian ekonomi produktif dan untuk wanita tidak dapat memenuhi 

tugas rumah tangga.  

Penuaan merupakan suatu proses menghilangnya kemampuan 

jaringan dalam memperbaiki dan mempertahankan fungsi normal 

sehingga tubuh dapat bertahan terhadap infeksi serta dapat 

memperbaiki kerusakan yang diderita, seiring dengan berjalannya 

proses penuaan tubuh akan mengalami berbagai masalah kesehatan atau 

dikenal sebagai penyakit degeneratif. Lansia dikatakan sebagai tahap 
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akhir karena terdapat perkembangan pada daur kehidupan manusia 

(Keliat, 1999 dalam Laksono, 2016). Berdasarkan pasal 1 ayat (2), (3), 

(4) UU No 13 Tahun 1998 tentang kesehatan dikatakan bahwa usia 

lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun 

(Laksono, 2016). Lansia merupakan sebuah istilah dari tahap akhir 

proses penuaan, dalam mendefinisikan batasan penduduk lansia ada tiga 

aspek yang harus diperhatikan berdasarkan Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional yaitu aspek ekonomi, sosial dan biologis (BKKBN, 

1998 dalam Wijayanti, 2008).  

Lanjut usia atau sering disebut senescence merupakan suatu 

periode dimana rentang kehidupan yang ditandai dengan perubahan 

atau penurunan fungsi tubuh, biasanya mulai pada usia yang berbeda 

untuk individu yang berbeda (Wolman, 1982 dalam wijayanti 2008). 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memahami lansia, 

antara lain (papalia dkk, 2001 dalam wijayanti 2008):  

a. Primary aging  

Merupakan suatu proses penurunan atau kerusakan fisik yang 

terjadi secara bertahap dan bersifat inevitable (tidak dapat 

dihindarkan). 

b. Secondary aging 

Proses aging yang merupakan hasil dari penyakit, abuse, dan 

disuse pada tubuh yang sering kali lebih dapat dihindari dan 

dikontrol oleh individu dibandingkan dengan primary aging, 

misalnya pola makan teratur dan baik, menjaga kebugaran fisik, dll. 
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Usia 65 tahun adalah batas minimal seseorang untuk dikatakan 

lansia, proses penuaan biasanya tidak memiliki banyak keterkaitan 

dengan kategori usia. Setiap orang memiliki proses penuaan yang 

berbeda-beda, sesuai dengan waktu dan riwayat hidupnya. Seorang 

lansia memiliki keunikan masing-masing, oleh karena itu peneliti harus 

memberikan pendekatan yang berbeda antara satu lansia dengan yang 

lainnya (Potter, et. al 2009 dalam Jazmi, 2016) 

B. Batasan Usia Lansia 

Berdasarkan pendapat para ahli dalam Efendi (2009), batasan-batasan 

umur lansia adalah sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 2 

berbunyi “Lansia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 

tahun ke atas”. 

b. World Health Organization (WHO), lansia dibagi menjadi empat 

kriteria yaitu usia pertengahan (middle age) dengan rata usia 45-59 

tahun, lanjut usia (elderly) dengan kriteria umur 60-74 tahun, lanjut 

usia tua (old) yaitu 75-90 tahun dan usia sangat tua (very old) dengan 

kriteria umur diatas 90 tahun. 

C. Tipe Lanjut Usia 

a. Tipe arif bijaksana : lansian yang penuh hikmah , pengalaman, 

mampu mengikuti perubahan zaman, biasanya memiliki kesibukan, 

sederhana, dermawan, rendah hati dan menjadi panutan. 

b. Tipe mandiri : mampu memilih apa yang bisa dikerjakan dan menjaga 

pergaulan. 
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c. Tipe tidak puas : belum menerima proses penuaan, sehingga menjadi 

stress yang memunculkan sifat pemarah, tidak sabar, mudah 

tersinggung, sulit dilayani, pengkritik, dan banyak menutut. 

d. Tipe pasrah : menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti kegiatan 

agama dan melakukan pekerjaan apa saja 

e. Tipe bingung : mudah kaget, kehilangan kepribadian, mengasingkan 

diri, minder, menyesesal, pasif dan tidak peduli dengan yang ada di 

sekitarnya. 

D. Penurunan Fungsi pada Lanjut Usia 

a. Fungsi Fisiologi 

Perubahan sistem tubuh lansia Nugroho (2000) dalam Effendi (2009) 

yaitu : 

1) Sel 

Pada lansia, jumlah selnya akan lebih sedikit dan ukurannya 

akan lebih besar. Cairan tubuh dan cairan intraseluler akan 

berkurang. Proporsi protein di otak, otot, ginjal, darah dan juga 

hati akan ikut berkurang. Jumlah sel otak akan menurun, 

mekanisme perbaikan sel akan terganggu, dan otak akan menjadi 

atrofi 

2) Sistem Syaraf 

Hubungan persyarafan cepat menurun, lamban dalam merespon 

baik dari pergerakan maupun jarak waktu, khususnya dengan 

stress, mengecilnya saraf panca indra serta menjadi kurang 

sensitive terhadap sentuhan. 
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3) Sistem Dengar 

Gangguan pada pendengaran membrane timpani mengalami 

atrofi, terjadi pengumpulan dan pengerasan serumen karena 

peningkatan keratin, pendengaran menurun pada lansia yang 

mengalami ketegangan jiwa dan stress. 

4) Sistem Penglihatan 

Timbuk sclerosis pada sfingter pupil dan hilangnya respon 

terhadap sinar, kornea lebih terbentuk seperti bola (sferis), lensa 

lebih suram (keruh) dapat menyebabkan katarak, meningkatnya 

ambang pengamatan sinar dan daya adaptasi terhadap kegelapan 

menjadi lebih lambat dan sulit untuk melihat kedalam. Keadaan 

gelap, hilangnya daya akomodasi, menurunnya lapang pandang, 

dan menurunnya daya untuk membedakan antara warna biru 

dengan hijau pada skala pemeriksaan. 

5) Sistem Jantung 

Elastisitas dinding aorta menurun, katup jantung menebal dan 

menjadi kaku, kemampuan jantung memompa darah menurun 1% 

setiap tahun sesudah berumur 20 tahun, hal ini menyebabkan 

menurunnya kontraksi dan volumenya. Kehilangan elastisitas 

pembuluh darah, kurangnya efektivitas pembuluh darah perifer 

untuk oksigenasi, sering terjadi postural hipotensi, tekanan darah 

meningkat diakibatkan oleh meningkatnya resistensi dari 

pembuluh darah periver. 

6) Sistem Pengaturan Suhu 
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Suhu tubuh menurun (hipotermia) secara fisiologis akibat 

metabolism yang menurun, keterbatasan reflek menggigil dan 

tidak dapat memproduksi panas akibatnya aktivitas otot menurun. 

7) Sistem Pernapasan 

Otot – otot pernapasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku, 

menurunnya aktivitas dari silia , paru–paru kehilangan elastisitas 

sehinggan kapasitas residu meningkat, menarik nafas lebih berat, 

kapasitas pernapasan maksimum menurun dan kedalaman 

bernafas menurun. Ukuran alveoli  melebar dari ukuran normal 

dan jumlahnya berkurang, kemampuan untuk batuk berkurang, 

kemampuan kekuatan oto pernafasan akan menurun seiring 

dengan pertambahan usia. 

Dalam penelitian Santoso dan Ismail (2009) terdapat beberapa 

penurun fisiologi tertama komponen dasar kebugaran : 

1) Daya tahan : Terjadi penurunan akibat berkurangnya massa otot, 

bila lansia kurang beraktivitas maka akan meningkatkan terjadi 

penurunan yaitu dua kali lipat. 

2) Kekuatan : Pada proses penuaan, serabut otot berkurang yang 

berakibat pada penurunan kekuatan otot, Penurutan massa otot 

kaki lebih cepat dibandingkan dengan otot lengan, sehingga sangat 

terlihat ketika melakukan aktivitas berjalan , terlihat tidak stabil 

karena lemahnya otot paha depan berkurangnya koordinasi antar 

otot. Tidak hanya massa otot yang berkurang namun massa tulang 

juga ikut berkurang dan mudah terjadi osteoporosis membuat 

kekuatan juga berkurang. 
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3) Kelenturan : Pada proses penuaan hal ini adalah yang pertama 

dirasakan. Mengerutnya kapsul sendi, semakin menipis jarak antar 

persendian, terutama pada sendi bahu, sehingga terjadi 

pembatasan lingkup gerak sendi pada lansia. Contohnya pada 

kekuatan otot betis memperlambat gerak berjalan pada lansia dan 

oto tersebut gampang mengalami cidera. 

4) Koordinasi dan Keseimbangan : Gangguan Koordinasi dan 

keseimbangan akan menjadi penyebab utama lansia menjadi 

mudah jatuh. Hal ini diakibatkan oleh proses penuaan yang 

berkaitan dengan fungsi sensorik dan kekuatan otot. 

5) Perubahan Mental 

Effendi (2009) menyatakan, faktor – faktor yang mempengaruhi 

perubahan mental adalah : 

a) Perubahan fisik, khususnya organ perasa 

b) Kesehatan umum 

c) Tingkat Pendidikan 

d) Keturuan (hereditas) 

e) Lingkungan 

f) Tingkat kecerdasar (IQ – Intelligence Quotient) 

g) Tidak berubah informasi matematika dan perkataan verbal, 

berkurangnya penampilan, persepsi dan keterampilan 

psikomotor, terjadi perubahan pada daya membayangkan 

karena tekanan – tekanan dari faktor waktu 

h) Kenangan (Memory) 

Kenangan dibagi menjadi dua yaitu : 
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i. Kenangan jangka Panjang  

ii. Kenangan jangka pendek  

6) Perubahan Psikososial 

Dalam penelitian Effendi (2009) terjadi perubahan yaitu secara 

ekonomi akibat pemberhentian dari jabatan. Nilai seseorang sering 

diukur oleh produktivitasnya dan identitas dikaitkan dengan 

peranan dalam pekerjaan. Bila seseorang pension, ia akan 

mengalami kehilangan – kehilangan antara lain : 

a) Kehilangan finansial (pemasukan berkurang). 

b) Kehilangan status (dulu mempunyai jabatan posisi yang cukup 

tinggi, lengkap dengan segala fasilitasnya). 

c) Kehilangan teman atau relasi 

7) Problematika Pada Lansia 

Penuaan atau proses terjadinya tua adalah suatu proses 

menghilangnya secara perlahan – laham kemampuan jaringan 

untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan 

fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi 

serta memperbaiki kerusakan yang di derita. Seiring dengan 

proses menua tersebut, tubuh akan mengalami berbagai masalah 

kesehatan atau yang biasa disebut sebagai penyakit degenerative 

(Maryam et al ., 2008) 

Wahyunita, Fitrah. 2010 penyakit degenerative yang sering muncul pada 

lanjut usia diantaranya yaitu : 
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1. Osteoarthritis (OA) 

Peradangan sendi atau yang sering disebut dengan istilah OA, 

di sebabkan karena pengapuran atau tidak stabilnya sendi. 

2. Osteoporosis 

Osteoporosis atau yang sering disebut dengan istilah tulang 

keropos ini biasanya sering menyertai individu yang kurang asupan 

Vitamin D ataupun kurangnya beraktivitas selama mudanya. 

3. Tekanan Darah Tinggi 

Kebanyakan lansia biasanya sering menderita penyakit 

tekanan darah tinggi atau lebih dikenal dengan nama hipertensi yang 

merupakan kondisi dimana tekanan darah sistolik sama atau lebih 

tinggi dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih tinggi dari 

90 mmHg, yang terjadi karena elastisitas arteri pada proses menua. 

Apabila penyakit ini tidak ditangani secara cepat dapat menyebabkan 

gangguan pada jantung, ginjal, dan pembuluh darah. 

4. Kencing Manis (Diabetes Mellitus) 

Lansia biasanya menderita penyakit diabetes mellitus hal ini 

dikarenakan karena sudah berkurangnya aktivitas tubuh, obesitas dan 

pola makan yang salah. 

5. Pikun atau Sering Lupa (Demensia) 

Demensia atau yang sering disebut dengan istilah sering lupa 

sebenarnya adalah masalah yang berhubungan dengan susunan saraf 

pusat atau penyakit vascular. 
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6. Penyakit Jantung 

Penyakit kardio rentan sekali menyerang lansia, penyakit 

jantung yang biasanya kita kenal diantaranya yaitu penyakit jantung 

koroner, serangan jantung dan lainnya.  

B. Tekanan Darah 

1. Pengertian Tekanan Darah 

Tekanan darah adalah gaya (dorongan)darah kedinding arteri saat darah 

dipompa keluar dari jantung keseluruh tubuh. Sebagai analogi, bayangkan 

saja kran air, apabila suplai air  terganggu dan ‘tekanan air rendah’, maka 

aliran air di kran air menjadi lamban dan hanya berupa tetesan air saja. 

Tekanan darah berperan penting karena tanpanya darah tidak akan mengalir 

(Palmer & William , 2008) 

Istilah “tekanan darah” berarti tekanan pada pembuluh nadi dari 

peredaran darah sistemik didalam tubuh manusia. Tekanan darah sendiri 

dibedakan menjadi dua yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah 

diastolik. Tekanan darah sistolik merupakan tekanan darah pada waktu 

menguncup (kontraksi) sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan 

darah pada saat mengendor kembali ke semula (relaksasi). Tekanan darah 

manusia dapat diukur secara tidak langsung dengan menggunakan alat yaitu 

Sphygmomanometer , dibagi menjadi tiga kategori atau kelompok yaitu 

tekanan darah rendah (hipotensi), tekanan darah normal (normotensi) dan 

tekanan darah tinggi (hipertensi) (Gunawan et al 2008). 

2. Pengukuran Tekanan Darah 

Menurut Susilo tahun 2013 rosedur pengukuran tekanan darah 

menggunakan alat Sphygmomanometer  manual adalah sebagai berikut : 
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a. Responden duduk dengan rileks dan tenang sekitar kurang lebih 5 

menit 

b. Pemeriksan menjelaskan manfaat dari rileks , agar nilai tekanan 

darah saat pengukuran dihasilkan nilai yang stabil 

c. Pasangkan manset pada salah satu lengan dengan jarak sisi manset 

paling bawah 2,5 cm dai siku dan rekatkan dengan baik 

d. Tangan responden diposisikan diatas meja telapak tangan terbuka 

ke atas dan sejajar dengan jantung 

e. Lengan yang terpasang manset harus terbebas dari lapisan apapun 

f. Raba nadi pada lipatan lengan, pompa alat hiingga denyut nadi 

tidak teraba kemudian di pompa lagi sampai tekanan meningkat 

30 mmHg 

g. Tempelkan stetoskop pada perabaan denyut nadi, lepaskan 

pemompa perlahan – lahan dan dengarkan bunyi denyut nadi 

h. Catat hasil tekanan darah sistolik yaitu nilai tekanan ketika denyut 

nadi yang pertama terdengar dan tekanan darah diastolik ketika 

bunyi denyut nadi tidak terdengar 

i. Pengukuran sebaiknya dilakukan 2x dengan selang waktu 2 

sampai 3 menit 

j. Jika terdapat perbedaan hasil pengukuran sebesar 10 mmHg atau 

lebih, lakukan pengukuran ke 3 

k. Apabila responden tidak mampu duduk, pengukuran dapat 

dilakukan dengan posisi berbaringg dan catat kondisi tersebut di 

lembar catatan. 
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Gambar 2.1 : Alat ukur tekanan darah Sphygmomanometer 

      Sumber :  Ditjenpktn.kemendag.go.id/ap/respiratory 

C. Hipertensi 

 

1. Definisi Hipertensi 

Hipertensi merupakan pembunuh tersembunyi “Silent Killer” dan 

perannya terhadap gangguan jantung dan otak tidak diragukan lagi (Budisetio 

, 2011). Seseorang dikatakan mengalamai hipertensi atau tekanan darah tinggi 

yaitu apabila tekanan darah sistolik >140mmHg dan tekanan diastolik 90 

mmHg (Rachman , 2011). Hipertensi atau sering dikenal dengan tekanan 

darah tinggi adalah suatu keadaan peningkatan tekanan darah yang memberi 

gejala berlanjut pada suatu target organ tubuh sehingga timbul kerusakan 

lebih berat seperti stroke, penyakit jantung coroner, serta penyempitan 

ventrikel kiri / bilik kiri yang biasanya terjadi pada otot jantung (Profil 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2012). 

2. Faktor Resiko Hipertensi 

Faktor resiko yang relevan terhadap mekanisme terjadinya hipertensi 

yaitu  

a. Gen 

Hipertensi bersifat diturunkan atau bersifat genetik, individu 

dengan riwayat keluarga hipertensi mempunyai resiko 2 kali lebih 

besar untuk menderita hipertensi primer daripada orang yang tidak 

mempunya keluarga dengan riwayat hipertensi. 

http://eprints.polsri.ac.id/2809/3/BAB%20II.pdf
http://eprints.polsri.ac.id/2809/3/BAB%20II.pdf
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b. Jenis Kelamin 

Menurut Sutomo tahun 2009, hipertensi banyak ditemukan 

pada laki – laki dewasa muda dan paruh baya. Sebaliknya, hipertensi 

sering terjadi pada sebagian besar wanita setelah berusia 55 tahun 

yang mengalami menopause. Hipertensi primer lebih jarang 

ditemukan pada perempuan pra menopause dibandingkan pria karena 

pengaruh hormone. Wanita yang belum mengalami menopause 

dilindungi oleh hormone estrogen yang berperan dalam meningkatkan 

kadar High Density Lipoprotein (HDL). Kadar kolesterol HDL yang 

tinggi merupakan factor pelindung dalam mencegah terjadinya proses 

aterosklerosis. 

c. Usia 

Insiden hipertensi primer meningkat seiring dengan 

pertambahan usia. 50 – 60 % pasien dengan umur lebih dari 60 

tahun memiliki tekanan darah lebih dari 140 / 90 mmHg. 

d. Obesitas 

Obesitas dapat meningkatkan kejadian hipertensi. Hal ini 

disebabkan lemak dapat meninmbulkan sumbatan pada pembuluh 

darah sehingga dapat meningkatkan tekanan darah ( Anggraini et 

al., 2009) 

e. Asupan Garam 

Aspun garam yang tinggi dapat meningkatkan sekresi 

hormone natriuretic. Hormon tersebut menghambat aktivitas sel 

pompa natrium dan mempunyai efek penekanan pada sistem 
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pengeluaran natrium sehingga terjadi peningkatan volume plasma 

yang mengakitbatkan kenaikan tekanan darah. 

f. Hiperaktivitas Simpatis 

Pada hipertensi primer, sekresi katekolamin yang meningkat 

akan memacu produksi renin dan menyebabkan kontriksi arteriol dan 

vena sehingga meningkatkan curah jantung ( Gray et al., 2008). 

g. Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan 

pengeluaran tenaga ataupun energi dan pembakaran energi. Aktivitas 

fisik dikategorikan cukup apabila seseoang melakukan latihan fisik 

atau olahrga selama kurang lebih 30 menit setiap harinya atau 

minimal 3 sampai 5 hari dalam satu minggu (Mukti K et al., 2012) 

3. Patofisiologi Hipertensi 

Mekanisme yang mengontrol kontriksi dan relaksasi pembuluh 

darah terletak pada pusat vasomotor, pada medulla di otak. Dari pusat 

vasomotor ini bermula jaras saraf simpatis, yang berlanjut kebawah korda 

spinalis dan keluar dari kolumna medulla spinalis ganglia simpatis di 

toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam 

bentuk impuls yang bergerak kebawah melalui sistem saraf simpatis ke 

ganglia simpatif. Pada titik ini, neron preganglion melepaskan asetilkolin 

yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah. 

Dimana dengan dilepaskannya noreepineprin mengakitbatkan kontriksi 

pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat 

mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokontriksi. 
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Individu dengan hipertensi sangat sensitive terhadap norepinefrin. 

Meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi. 

Sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respon 

rangsang emosi, kelenjar adrenalin juga terangsang, mengakitbatkan 

tambahan aktivitas vasokontriksi. Korteks adrenal mensekresi kortisol 

dan steroid lainnya, yang dapat memperkuat respon vasokontrikstor 

pembuluh darah. Vasokontrikstor ini yang menyebabkan penurunan aliran 

ke ginjal, menyebabkan pelepasan renin. Renin merangsang pembentukan 

angiotensin I yang kemudian diubah menjadi angiotensin II, suatu 

vasokontriksi kuat, yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosterone 

oleh korteks adrenal. Hormone ini menyebabkan retensi natrium dan air 

oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume intra vaskuler. 

Semua factor ini cenderung mencetuskan keadaan darah tinggi. 

Untuk pertimbangan gerontology, perubahan struktural dan 

fungsional pada sistem pembuluh perifier bertanggung jawab pada 

perubahan tekanan darah yang terjadi pada usia lanjut. Perubahan tersebut 

meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat dan penurunan 

dalam relaksasi otot polos pembuluh darah yang pada gilirannya 

menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh darah. 

Konsekuensinya,  aorta dan arteri besar berkurang kemampuannya dalam 

mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung (volume 

sekuncup, yang mengakibatkan penurunan curah jantung dan peningkatan 

tahanan perifer (Brunner & Suddart tahun 2008) 
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4. Tanda dan Gejala Hipertensi 

sutarni tahun 2010 menyatakan, gejala – gejala hipertensi antara 

lain sakit kepala , jantung berdebar – debar , sulit bernafas setelah bekerja 

keras atau mengangkat beban kerja, mudah lelah, penglihatan kabur, 

wajah memerah , hidung berdarah, sering buang air kecil terutama malam 

hari, telinga berdering (tinnitus) dan dunia terasa berputar. Menurut 

Crowin tahun 2010 menyebutkan bahwa sebagian besar gejala klinis 

timbul setelah mengalami hipertensi bertahun tahun berupa ; nyeri kepala 

saat terjaga, kadang kadang disertai mual dan muntah. akibat peningkatan 

tekanan darah intra kranial, penglihatan kabur akibat kerusakan retina 

akibat hipertensi, ayunan langkah yang tidak mantap karena kerusakan 

susunan saraf pusat, nocturia karena peningkatan aliran darah ginjal dan 

filtrasi glomerulus, edema dependen dan pembengkakan akibat 

peningkatan tekanan kapiler. 

5. Komplikasi Hipertensi 

Komplikasi akibat hipertensi Palmer & William tahun 2007 

menyatakan antara lain yaitu :  

a. Gagal Jantung 

Gagal jantung adalah istilah untuk suatu keadaan dimana 

secara progresif jantung tidak dapat memompa darah keseluruh tubuh 

secara efisien 

b. Angina 

Angina adalah nyeri dada atau rasa tidak nyaman yang 

biasanya disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke jantung. 
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c. Serangan Jantung 

Serangan Jantung ata sering disebut dengan infark miokardium 

karena terjadi saat sebagian otot jantung mengalami infark atau mati 

d. Stroke  

Tekanan darah tinggi akan menyebabkan dua jenis stroke yaitu 

stroke iskemik dan hemoragik 

e. Gagal Ginjal 

Gagal ginjal kronik biasanya berakhir pada gagal ginjal 

terminal. Keadaan ini bersifat fatal kecuali jika penderitanya 

menjalani dialysis atau transpalntasi ginjal. 

f. Ganggun Sirkulasi 

Gangguan sirkulasi akan merusak atau menyerang bagian 

tungkai dan mata. Pada tungkaiakan menyebabkan nyeri tungkai dan 

kaki sehingga akan menjadikan sulit untuk berjalan. Sedangkan pada 

mata dapat menyebabkan kebutaan atau retinopati. 

6. Klasifikasi Hipertensi 

Hipertensi dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu hipertensi 

sistolik, hipertensi diastolik, dan hipertensi campuran. Hipertensi sistolik 

(isolated systolic hypertension) merupakan peningkatan tekanan sistolik 

tanpa diikuti peningkatan tekanan diastolik dan umumnya ditemukan 

pada usia lanjut. Tekanan sistolik berkaitan dengan tingginya tekanan 

pada arteri apabila jantung berkontraksi (denyut jantung). Tekanan 

sistolik merupakan tekanan maksimum dalam arteri dan tercermin pada 

hasil pembacaan tekanan darah sebagai tekanan atas yang nilainya lebih 

besar. 
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Hipertensi diastolik (diastolic hypertension) merupakan 

peningkatan tekanan diastolik tanpa diikuti peningkatan tekanan sistolik, 

biasanya ditemukan pada anak-anak dan dewasa muda. Hipertensi 

diastolik terjadi apabila pembuluh darah kecil menyempit secara tidak 

normal, sehingga memperbesar tahanan terhadap aliran darah yang 

melaluinya dan meningkatkan tekanan diastoliknya. Tekanan darah 

diastolik berkaitan dengan tekanan arteri bila jantung berada dalam 

keadaan relaksasi di antara dua denyutan. Hipertensi campuran 

merupakan peningkatan pada tekanan sistolik dan diastolik 

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu:  

a. Hipertensi esensial atau hipertensi primer  

Hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya, disebut 

juga hipertensi idiopatik. Terdapat sekitar 95 % kasus. Banyak 

faktor yang mempengaruhinya seperti genetik, lingkungan, 

hiperaktivitas susunan saraf simpatis, sistem renin-angiotensin, 

defek dalam ekskresi Na, peningkatan Na dan Ca intraselular, 

dan faktor-faktor yang meningkatkan risiko, seperti obesitas, 

alkohol, merokok, serta polisitemia. 

b. Hipertensi sekunder atau hipertensi renal  

Terdapat sekitar 5% kasus. Penyebab spesifiknya 

diketahui, seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, 

hipertensi vaskular renal, hiperaldosteronisme primer, dan 

sindrom Cushing, feokromositoma, koartasio aorta, hipertensi 

yang berhubungan dengan kehamilan, dan lain-lain 
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Menurut The Seventh Report of The Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 

(JNC VII), klasifikasi hipertensi pada orang dewasa dapat dibagi menjadi 

kelompok normal, prehipertensi, hipertensi derajat I dan derajat II.  

Tabel 2.2 : Klasifikasi tekanan darah menurut JNC VII 

Klasifikasi Tekanan 

Darah 

Tekanan Darah Sistolik Tekanan Darah Diastolik 

Normal <120 <80 

Prehipertensi 120 – 139 80 – 89 

Hipertensi Derajat I 140 – 159 90 – 99 

Hipertensi Derajat II ≥160 ≥100 

Tabel 2.3 : Klasifikasi tekanan darah menurut WHO / ISH 

Klasifikasi Tekanan Darah 

Tekanan darah 

sistolik (mmHg) 

tekanan darah diastolik 

(mmHg) 

Hipertensi berat ≥ 180 ≥ 110 

hipertensi sedang 160 - 179 100 - 109 

hipertensi ringan 140 - 159 90 - 99 

hipertensi perbatasan 120 - 149 90 - 94 

hipertensi sistolik perbatasan 120 - 149 <90 

hipertensi terisolasi >140 <90 

normotensi  <140 <90 

optimal <120 <80 

 

7. Hipertensi Pada Lanjut Usia 

Orang tua adalah orang dengan usia diatas 60 tahun, pada usia ini 

lebih dari separuh populasinya mempunyai tekanan darah yang lebih dari 

normal hal ini yang mempermudah terjadinya resiko penyakit 

kardiovascular. Kenaikan tekanan darah pada orang tua dipandang 

sebagai konsekuensi dari proses penuaan. Hipertensi pada orang tua 

adalah seseorang dengan usia lebih dari 60 tahun yang mempunyai 

tekanan daah sistolik konsisten tinggi yaitu 140 mmHg atau lebih dengan 
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tekanan diastolik dalam batas normal yaitu lebih rendah dari 85mmHg. 

Kondisi ini umum disebut dengan isolated systolic hypertension (ISH) 

menurut Santoso tahun 2010. 

ISH dipahami sebagai akibat penuaan yang tidak berbahaya 

namun, dekade belakangan ini banyak penelitian menunjukkan 

bahwasannya tekanan darah yang lebih dari normal akan mudah 

mengalami resiko penyakit kardiovascular. Resiko hipertensi meningkat 

seiring adanya peningkatkan tekanan darah dan meningkatnya jangka 

waktu seseorang mempunyai hipertensi menurut Santoso tahun 2010. 

8. Penatalaksanaan Hipertensi pada Lanjut Usia 

Semua pasien Hipertensi harus melakukan perubahan pola hidup 

(Therapuetic lifestile changes), seperti berolahraga teratur, menurunkan 

berat badan, berhenti merokok, mengurangi asupan garam dan lain lain. 

Pasien hipertensi dengan resiko kardiovascular tinggi harus lebih 

diperhatikan dan ditangani secara intensif dapat melalui pemberian obat 

dengan target tekanan darah yang lebih rendah dibandingkan dengan 

mereka yang memiliki resiko kardiovascular lebih rendah. Obat anti 

hipertensi perlu dimulai berdasarkan pada 2 kriteria yaitu : 

1) Tingkatan tekanan darah sistolik dan diastolik 

2) Tingkatan resiko kardiovaskular (Tedjasukmana tahun 2012) 

D. Senior Elastic Band Exercise 

1. Definisi Senior Elastic Band Exercise 

SEB exercise adalah salah satu program latihan ketahanan gerak 

tubuh atau bagian tubuh lainnya untuk melakukan gerakan bebas sebagai 

tanda berfungsinya pergerakan dan merangsang fungsi berbagai organ 
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dan sistem tubuh. SEB exercise terdiri dari 20 gerakan yang dapat 

digunakan pada lansia (Chen et al., 2013). SEB exercise merupakan suatu 

gerakan beirama dengan menggunakan alat bantu yaitu elastic band 

(Chen et al., 2013). 

2. Manfaat Senior Elastic Band Exercise 

Senam lansia adalah olahraga ringan dan mudah dilakukan, tidak 

memberatkan yang diterapkan pada lansia. Aktifitas olahraga ini akan 

membantu tubuh agar tetap bugar dan tetap segar karena melatih tulang 

tetap kuat, mendorong jantung bekerja optimal dan membantu 

menghilangkan radikal bebas yang berkeliaran di dalam tubuh.   

Menurut peneltiain yang dilakukan oleh Chen et al pada tahun 

2013 dan pada tahun 2014, terdapat manfaat dari melakukan SEB 

exercise sebagai terapi komplementer yaitu : 

a. Mencegah resiko mengalami penyakit kronis 

b. Membantu dalam manajemen penyakit kronis 

c. Memperbaiki kemampuan aktifitas fisik secara mandiri 

d. Meningkatkan kapasitas paru 

e. Meningkatkan rentang gerak atau fleksibilitas pada tubuh 

f. Meningkatkan ketahanan dan kekuatan pada tubuh  

g. Melancarkan sirkulasi darah 

3. Kontra Indikasi Senior Elastic Band Exercise 

Menurut Chen et al tahun 2013 menyebutkan kontra indikasi dari 

SEB exercise sebagai berikut :  
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a. Pasien menderita dementia yang penilaiannya berdasarkan 

Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) ≥ 8 

yaitu kerusakan intelektual berat  

b. Pasien yang menggunakan kursi roda 

c. Pasien yang menderita penyakit kardiovascular berat, 

gangguan musculoskeletal atau menderita penyakit paru paru 

4. Peralatan Pendukung Senior Elastic Band Exercise 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chen et al tahun 

2013 alat yang digunakan untuk melakukan latihan SEB termasuk dalam 

golongan flat type resistance band  jenis therapy band yang diamana 

merupakan jenis elastic band  yang direkomendasikan untuk kegiatan 

latihan fisik. Pada umumnya elastic band  jenis therapy band memiliki 

Panjang 150 cm, lebar 15 cm dan ketebalan nya yaitu 0,2 mm. SEB 

exercise jika diberikan kepada lansia direkomendasikan untuk 

menggunakan elastic band berwarna kuning yang merupakan level extra 

– light dan di design bagi pemula,  yang memiliki beban 3 lbs atau ± 1,4 

kg (Resistrack ; 2017). 

 

Gambar 2.2 Elastic Band Jenis Therapy Band 

Sumber : www.Enablemart.com 

 

 

http://www.enablemart.com/
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5. Teknik Pelaksanaan SEB Exercise Pada Lansia 

Menurut Chen et al tahun 2013 SEB exercise dilakukan oleh 

lansia dengan frekuensi tiga kali dalam seminggu selama sebulan 

lamanya, yang sebelumnya telah dilakukan pengkajian tingkat 

kemampuan lansia terhadap penggunaan elastic band. Menurut Ho et al 

tahun 2011 olahraga jenis resistensi jika dilakukan dalam 8 – 12 repetisi 

gerakan dapat menurunkan tekanan darah dan resiko penyakit 

kardiovascular. SEB exercise terdiri dari 3 tahapan yaitu warming up, 

aerobic motion, static stretching. SEB exercise dilakukan selama kurang 

lebih 40 menit dengan rincian kegiatan 12 menit untuk gerakan warming 

up, 10 menit untuk gerakan aerobic motions dan 18 menit untuk gerakan 

static stretching. 

SEB exercise terdiri dari 20 gerakan dengan rincian 7 gerakan 

warming up , 7 gerakan aerobic motion dan 6 gerakan static stretching ( 

Chen et al 2013). Detail latihan SEB exercise adalah sebagai berikut : 

a. Warming Up (Pemanasan) 

Tujuh gerakan di desain untuk meregangkan tubuh dan 

meningkatkan tenaga agar aman menuju fase selanjutnya, terdiri 

dari : 1) memutar pergelangan tangan, 2) menarik lengan, 3) 

gerakan mandi, 4) menekuk lutut, 5) memutar pantat, 6) 

mengangkat satu kaki, dan yang terakhir 7) memutar pinggang. 

Pada saat melakukan gerakan memutar pinggang tidak boleh 

terlalu cepat , harus pelan pelan dan di tahan selama 5 detik untuk 

mencegah cidera pada bagian pinggul. Pada saat melakukan 

gerakan menekuk lutut dan siku juga harus secara perlahan lahan 
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agar tidak menyebabkan cidera pada sendi. Deskripsi gerakan 

pertama pada tahap warming up ini adalah berdiri dengan kaki 

terbuka selebar bahu, lutut ditekuk sedikit, angkat tangan ke 

depan setinggi bahu dan sedikit menekuk siku, putar lengan dan 

pergelangan tangan kiri dari dalam keluar selama 10 kali 

hitungan, ulangi pada tangan kanan selama 10 kali hitungan, putar 

kedua lengan dan tangan dari dalam ke luar selama 10 kali 

hitungan 

b. Aerobic Motion ( Gerakan Aerobik ) 

Tujuh gerakan dari kecepatan rendah ke sedang ada dalam fase 

ini utuk meningkatkan latihan kardiovaskular, yang terdiri dari : 

1) merentangkan tangan, 2) gerakan meninju, 3) gerakan 

memanah, 4) mengangkat lengan, 5) melepaskan pedang, 6) 

menggetarkan badan, dan yang terakhir 7) berdiri dan mendorong. 

Para ahli menyarankan agar lansia menekuk lutut dan siku secara 

perlahan di setiap gerakan guna untuk melindungi sendi. 

Deskripsi gerakan pertama pada fase ini adalah berdiri dengan 

kaki rapat, letakkan kedua tangan di sisi tubuh, tekuk siku dengan 

derajat ± 900 dan pegang elastic band dengan tengan di depan 

dada, kaki kiri maju ke depan dan tumit kaki kiri menyentuh 

lantai, angkat lengan ke sisi tubuh setinggi bahu dan tarik elastic 

band kearah luar secara bersamaan, kembali ke posisi awal. 

Lakukan gerakan yang sama secara bergantian pada kaki kiri dan 

kanan dengan hitungan 4 x 8. 
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c. Static Stretching  

Enam gerakan perlahan, latihan peregangan yang lembut ada 

dalam fase ini dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan atau 

daya tahan otot dan meningkatkan fleksibilitas ROM yang terdiri 

dari gerakan : 1) gerakan mengatur lampu lalu lintas, 2) gerakan 

memetic apel, 3) menyerang kea rah depan, 4) meregangkan 

bagian sisi, 5) membuka lengan, 6) menyentuh lutut. Deskripsi 

gerakan pertama pada fase ini adalah berdiri dengan kaki rapat, 

angkat kedua tangan setinggi mungkin, buka lengan dengan posisi 

lebih lebar dari bahu, pegang elastic band dengan tangan, 

langkahkan kaki kiri ke kiri depan dengan sudut 450, posisikan 

lengan kanan diatas kepala dan lengan kiri ke kiri sehinggi 

membentuk sudut 900, putar tubuh ke kiri dan kebelakang sambal 

membuang nafas. Tahan posisi selama kurang lebih 6 detik, tarik 

nafas, putar badan kembali ke depan dan letakkan kaki kiri 

kembali ke posisi semula, lakukan gerakan yang sama pada sisi 

kanan. 

6. Fisiologi Latihan SEB Exercise 

Pada saat seseorang melakukan latihan sistem saraf simpatis 

mengalami peningkatan modulasi dan system parasimpatis mengalami 

penurunan modulasi yang di tandai dengan peningkatan heart rate. 

Kondisi tersebut disebabkan oleh peningkatan konsumsi oksigen oleh 

tubuh dalam pembentukan adenosin trifosfat (ATP) untuk energi ( 

Mohebbi et al tahun 2016), yang selanjutnya hal tersebut di tangkap oleh 

Autonomic Nervous System (ANS) yang berdampak pada penurunan 
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tekanan darah ( Carlson et al tahun 2014 ; Mohebbi et al tahun 2016). 

Latihan secara teratur berperan sebagai vasokontriktor yang kuat dan 

meningkatkan produksi Nitrit Oxide (NO) dalam pembuluh darah ( 

Maeda et al tahun 2002, Maeda et al 2005, Pal et al tahun 2013) NO 

dalam berbagai studi mampu mengembalikan elastisitas pembuluh darah, 

meningkatkan diameter pembuluh darah, dan menurunkan peripheral 

arterial stiffness ( Carlson et al tahun 2014, Zeiger & Swan tahun 2015, 

Ladawan et al 2017, Mohebbi et al tahun 2016). Plasma ET – 1 

merupakan vasokonstriktor yang kuat yang di produksi oleh endothelium 

pembuluh darah. ET – 1 secara biologis merespon terjadi nya 

vasokontriksi, modulasi sistem renin angiotensin, peningkatan fungsi 

inotropika miokardium, dan strimulasi proliferasi otot polos pembuluh 

darah dan hipertrofi jantung. Penelitian lain juga melaporkan 

bahwasannya peningkatan plasma ET – 1 banyak ditemukan pada pasien 

denga penyakit kardiovaskuler ( Fan et al tahun 2016, Zhou et al 2016, 

Wang et al 2017). 
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7. Pengaruh Senior Elastic Band (SEB) Exercise Terhadap Tekanan Darah 

Senior Elastic Band (SEB) exercise merupakan program latihan 

ketahanan atau resistance yang dapat digunakan oleh lanjut usia dalam 

mengelola kesehatannya tetapi juga mengandung beberapa tantangan 

sehingga lansia memiliki kesempatan untuk memperbaiki fungsi tubuh, 

mengatasi tantangan dan memiliki kesempatan dalam melakukan self 

effeciacy. SEB exercise telah diuji oleh 11 ahli yang terdiri dari 3 pelatih 

senior, 2 akademisi pendidikan jasmani, 2 praktisi keperawatan gerontik, 

2 dokter spesialis geriatrik, dan 2 orang terapis fisik, yang kemudia mea 

semua merkeomendasikan SEB exercise memenuhi 4 kriteria olahraga 

untuk lansia yaitu ; 1) kesederhanaan, bahwasannya gerakan tidak 

menyulitkan lansia, 2) keamanan, bahwasannya gerakan aman dan tidak 

membahayakan bagi lansia, 3) kesesuaian, yaitu gerakan memungkinkan 

untuk dilakukan oleh lansia, 4) membantu, yang artinya gerakan dari 

SEB exercise ini dapat membantu lansia dalam menjaga dan 

memningkatkan derajat kesehatannya ( Chen et al tahun 2013)  

Gerakan – gerakan dalam olahraga dapat meningkatkan 

kemampuan aktivitas fisik sehari hari, meningkatkan kapasistas paru paru 

, meningkatkan rentang gerak atau fleksibilitas tubuh, meningkatkan 

kekuatan dan ketahanan otot, dan memperlancar sirkulasi darah ( Chen et 

al 2014 , Ladawan et al tahun 2017). Aktivitas fisik dapat meningkatkan 

kebugaran kardiovascular, memperbaiki tekanan darah dan menurunkan 

prevalensi hipertensi dan penyakit jantung coroner, juga dapat mencegah 

kekakuan arteri yang disebabkan oleh usia yang semakin lanjut. Latihan 

aerobik, latihan resistensi atau latihan kombinasi dari keduanya memiliki 
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efek yang lebih baik bagi tekanan darah dan fungsi vascular ( Pal et al 

tahun 2013). 

Chen et al tahun 2013 menyatakan bahwa SEB exercise 

merupakan latihan yang terdiri dari 3 gerakan utama yaitu warming up, 

aerobic motion, static stretching. Menurut beberapa risaet aerobic 

exercise maupun resistance exercise  terbukti secara klinis mampu 

menurunkan dan mestabilkan tekanan darah ( Pal et al., tahun 2013, 

Zeigler & Swan tahun 2015, Ladawan et al tahun 2017, Mohebbi et al 

tahun 2016, Maeda et al tahun 2002, Maeda et al tahun 2004). 

Berdasarkan penelitian Ladawan et al tahun 2017 exercise mampu 

menstabilkan tekanan darah sistolik dengan nilai sekitar 126,6 mmHg 

sampai 105,2 mmHg dan tekanan darah diastolik menjadi lebih baik dan 

optimal dengan nilai sekitar 83 mmHg sampai 66,8 mmHg. Penelitian 

Zeigler & Swan tahun 2015 juga menyatakan bahwa exercise atau latihan 

mampu menstabilkan darah secara optimal dengan nilai tekanan darah 

sistolik sebesar 124,2 mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 72,6 

mmHg, sedangkan menuru Carlson et al tahun 2014 menyatakan bahwa 

exercise atau latihan mampu menurunkan tekanan  darah sistolik sekitar 

7,93- 5,62 mmHg dan tekanan darah diastolik sekitar 4,80 – 3,12 mmHg 

E. Chair Exercise 

1. Definisi Chair Exercise 

Chair Exercise modifikasi dari senam lansia low impact yang 

bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot dan tulang, untuk 

menghindari trauma bisa dilakukan modifikasi aktifitas seperti latihan 

keseimbangan dan jalan santai. Senam tersebut dapat dilakukan dengan 
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bantuan kursi sehingga keseimbangan dari lansia lebih terjaga karena 

dengan duduk di atas kursi atau berpegangan dengan kursi, tumpuan 

tubuh dari lansia tidak terlalu berat dibandingkan dengan berdiri sehingga 

pergerakannya lebih leluasa dan lansia lebih seimbang. Latihan ini juga 

bisa untuk memperkuat kegiatan sehari hari para lansia seperti 

berpakaian dan berjalan ( Dr D Skelteon et al., 2009) 

2. Manfaat Chair Exercise 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr D Skelton tahun 2009 

terdapat beberapa manfaat dari melakukan Chair exercise untuk lansia 

sebagai terapi komplementer yaitu : 

a. Peningkatan strengthening 

b. Peningkatan power 

c. Peningkatan fleksibilitas  

d. Peningkatan untuk melakukan aktivitas sehari hari 

e. Peningkatan keseimbangan 

f. Penurunan tingkat depresi 

g. Penurunan tingkat lemak tubuh 

h. Penurunan tingkat nyeri arthritis 

i. Penurunan tingkat postural hipotensi 

j. Penurunan resiko jatuh 

3. Teknik Chair Exercise 

Chair exercise terdiri dari 7 tahapan yaitu warming up / get 

moving, mobility, muscle warming, stretches, re – warmer, strengthening 

exercise, cooling down yang dimana setiap gerakan memiliki waktu dan 
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jumlah gerakan dan waktu masing masing per tahapan. Detail Chair 

exercise adalah sebagai berikut :  

a. Warming up / get moving 

Dalam tahapan warming up atau get moving terdapat beberapa 

gerakan – gerakan untuk pemanasan, berikut detail gerakan warming 

up :  

1) Sitting posture atau Posture check 

Pada fase sitting posture terdapat beberapa langkah 

langkah yang harus di lakukan seperti posture check, toe taps, 

leg marches, rowing, chair marching, berikut detail gerakan 

pada sitting posture : 

a) Posture Check : Responden duduk di kursi dengan posisi 

tidak menyandar pada bagian sandaran kursi 

b) Pastikan bahwa kaki responden rata dengan lantai dan 

tidak terselip di bawah kursi  

c) Kaki dan lutut selebar pinggul 

d) Cobalah untuk memposisikan tulang punggung belakang 

untuk tegak  

e) Posisikan dagu sejajar dengan lantai dan pandangan lurus 

ke depan 

f) Lakukan latihan pernapasan 

g) Toe Taps : Gerakan pertama Ketuk jari-jari kaki Anda ke 

atas dan ke bawah dengan kecepatan yang nyaman bagi 

pasien dengan waktu 20 – 30 detik. 
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h) Leg March : Gerakan kedua lakukan seperti orang 

berjalan di tempat dengan waktu 20 – 30 detik. 

i) Rowing : Gerakan ketiga lakukan gerakan kedepan dan 

tarik kebelakang pada sisi lainnya seperti mengayuh 

kano menyusuri sungai dengan waktu 20 – 30 detik. 

j) Chair Marching : Gerakan keempat lakukan seperti jalan 

di tempat dengan kedua tangan di ayunkan ke depan dan 

ke belakang sesuai dengan kesesuaian kecepatan dengan 

waktu 20 – 30 detik 

 

 

 

 

 

 (a) (b) (c) 

 

 

 

 

 (d) (e) 

Gambar 2.3 : (a) Posture Check, (b) Toe Taps,(c) Leg Marches, (d) Rowing, (e) 

Chair Marching 

Sumber : Hanna Simon et al., Chair Exercise, 2010 

 

2) Mobility 

Pada fase Mobility terdapat beberapa langkah langkah 

yang harus di lakukan seperti shoulder mobility, leg mobility, 
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side band, ankle mobility, waist twist, berikut detail 

penjelasan: 

a)  Shoulder Mobility : Pertama lakukan pemeriksaan 

postur setelah itu lakukan gerakkan mengangkat bahu 

ke atas dan menurunkan lagi ke posisi semula, ulangi 4 

– 5 kali pengulangan. 

b) leg mobility  : Kedua luruskan salah satu kaki dan 

letakkan tumit ke lantai secara perlahan dengan posisi 

kaki yang satunya menekuk, selanjutnya lakukan secara 

bergantian antara kaki kanan dan kiri, ulangi 4 – 5x 

pengulangan. 

c) side band  : Ketiga miringkan badan ke salah satu sisi 

dengan tetap menjaga kepala dan leher sejajar dengan 

badan, ulangi 4 – 5x setiap sisinya. 

d) ankle mobility  : Keempat posisikan tumit ke lantai 

dengan jari jari kaki mengarah ke atas, lakukan secara 

bergantian, ulangi 4 – 5x. 

e) waist twist : Kelima lakukan gerakan memutar dengan 

lembut pada bagian badan dan kepala lalu kembali ke 

posisi awal (berikan jeda untuk memeriksa posture) dan 

ulangi di sisi lain , ulangi 4 – 5x pengulangan. 
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 (c) (d) 

 

 

 

 

 

(e) 

Gambar 2.4 : (a) Shoulder Mobility, (b) Leg Mobility, (c) Side Ban, (d) Ankle 

Mobility, (e) Waist Twist 

Sumber : Hanna Simon et al., Chair Exercise, 2010 

 

3) Muscle Waming  

Pada fase ini pastikan pasien sudah merasakan 

kesiapan dalam peregangan, lakukan pengulangan pada fase 

Get Moving Exercise pada sesi 1 selama 30 – 40 detik. 
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4) Stretches 

Pada fase Stretches terdapat beberapa langkah langkah 

gerakan yang harus dilakukan yaitu hamstring (back of thigh) 

stretch, chest stretch, back of arm (triceps) stretch, calf 

stretch, side stretch, berikut detail penjelasan gerakan : 

a) Hamstring Stretch : Posisikan responden duduk 

senyaman mungkin dan tetap menjaga postur, luruskan 

salah satu kaki hingga tumit bertumpu di lantai, berikan 

tekanan dengan berat badan responden pada kaki yang 

di sisi lain, lakukan selama 6 – 8 detik, ulangi secara 

bergantian 

b)  Chest Stretch : Posisikan pasien duduk senyaman 

mungkin, kedua tangan memegang bagian belakang 

punggung kursi, lalu tangan mendorong dada kearah 

depan dan tetap menjaga punggung tetap lurus, lakukan 

selama 6 – 8 detik 

c) Back Of Arm (Triceps) Stretch : Posisikan pasien 

duduk, letakkan satu tangan di bagian bahu, gunakan 

tangan lainnya untuk mendorong keatas, rasakan suatu 

tarikan pada otot tangan ada, lakukan selama 6 – 8 

detik. 

d) Calf Stretch : Posisikan pasien duduk senyaman 

mungkin, luruskan salah satu kaki dengan posisi tumit 

menyentuh lantai dan jari kaki menghadap ke atas, lalu 

arahkan jari kaki yang di luruskan untuk menarik ke 
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atas, condongkan badan sedikit ke depan, lakukan 

selama 6 – 8 detik. 

e) Side Stretch : Posisikan pasien duduk senyaman 

mungkin, salah satu tangan memegang kursi dan tangan 

yang lain mengarah kea rah langit – langit, lakukan 

selama 6 – 8 detik. 

 

 

 

 

 

 (a) (b) (c) 

 

 

 

 

 

 

 (d) (e) 

Gambar 2.5 : (a) Hamstring (Back Of Thigh) Stretch, (b) Chest Stretch, (c) Back Of 

Arm (Triceps) Stretch, (d) Calf Stretch, (e) Side Stretch 

Sumber : Hanna Simon et al., Chair Exercise, 2010 

 

5) Re – Warmer 

Setelah melakukan peregangan otot dan persendian, 

pasien perlu melakukan warmed – up lagi sehingga pasien 
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bisa melakukan latihan secara aman dan mendapatkan 

manfaat secara maksimal. 

6) Cool Down 

Setelah melakukan latihan, sangat penting melakukan 

waktu istirahat karena ini akan membantu dalam 

merelaksasikan otot otot dan persendian, saat otot dan 

persendian sudah terasa hangat hal ini merupakan waktu yang 

sangat ideal untuk melakukan peregangan lagi yang dimana 

hal ini dapat meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan. 

4. Peralatan Pendukung Chair Exercise 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadoli I et al., 2017 

alat yang digunakan untuk melakukan latihan Chair exercise alat alat 

yang digunakan dalam melakukan exercise ini adalah kursi. Dalam 

melaksanakan latihan ini kursi digunakan sebagai alat bantuan untuk 

aktivitas gerak yang diharapkan lansia mampu bebas beraktivitas 

olahraga dan mengurangi resiko cidera dan dengan adanya kursi (Chair) 

ini dapat membantu memudahkan lansia dalam meningkatkan dan 

menjaga kualitas hidup. 

5. Fisiologi Latihan Chair Exercise 

Pada saat seseorang melakukan latihan sistem saraf simpatis 

mengalami peningkatan modulasi dan sistem parasimpatis mengalami 

penurunan modulasi yang di tandai dengan peningkatan heart rate. 

Kondisi tersebut disebabkan oleh peningkatan konsumsi oksigen oleh 

tubuh dalam pembentukan adenosin trifosfat (ATP) untuk energi ( 

Mohebbi et al tahun 2016), yang selanjutnya hal tersebut di tangkap oleh 
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Autonomic Nervous System (ANS) yang berdampak pada penurunan 

tekanan darah ( Carlson et al tahun 2014 ; Mohebbi et al tahun 2016). 

Latihan secara teratur berperan sebagai vasokontriktor yang kuat dan 

meningkatkan produksi Nitrit Oxide (NO) dalam pembuluh darah ( 

Maeda et al tahun 2002, Maeda et al 2005, Pal et al tahun 2013) NO 

dalam berbagai studi mampu mengembalikan elastisitas pembuluh darah, 

meningkatkan diameter pembuluh darah, dan menurunkan peripheral 

arterial stiffness ( Carlson et al tahun 2014, Zeiger & Swan tahun 2015, 

Ladawan et al 2017, Mohebbi et al tahun 2016). Plasma ET – 1 

merupakan vasokonstriktor yang kuat yang di produksi oleh endothelium 

pembuluh darah. ET – 1 secara biologis merespon terjadi nya 

vasokontriksi, modulasi sistem renin angiotensin, peningkatan fungsi 

inotropika miokardium, dan strimulasi proliferasi oto polos pembuluh 

darah dan hipertrofi jantung. Penelitian lain juga melaporkan 

bahwasannya peningkatan plasma ET – 1 banyak ditemukan pada pasien 

dengan penyakit kardiovaskuler ( Fan et al tahun 2016, Zhou et al 2016, 

Wang et al 2017). 

6. Pengaruh Chair Exercise Terhadap Penurunan Tekanan Darah 

Gerakan – gerakan dalam olahraga dapat meningkatkan 

kemampuan aktivitas fisik sehari hari, meningkatkan kapasistas paru 

paru, meningkatkan rentang gerak atau fleksibilitas tubuh, meningkatkan 

kekuatan dan ketahanan otot, dan memperlancar sirkulasi darah ( Chen et 

al 2014 , Ladawan et al tahun 2017). Aktivitas fisik dapat meningkatkan 

kebugaran kardiovascular, memperbaiki tekanan darah dan menurunkan 

prevalensi hipertensi dan penyakit jantung koroner, juga dapat mencegah 
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kekakuan arteri yang disebabkan oleh usia yang semakin lanjut. Latihan 

aerobik, latihan resistensi atau latihan kombinasi dari keduanya memiliki 

efek yang lebih baik bagi tekanan darah dan fungsi vascular ( Pal et al 

tahun 2013). 

Chair Exercise modifikasi dari senam lansia low impact yang 

bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot dan tulang, untuk 

menghindari trauma bisa dilakukan modifikasi aktifitas seperti latihan 

keseimbangan dan jalan santai. Senam tersebut dapat dilakukan dengan 

bantuan kursi sehingga keseimbangan dari lansia lebih terjaga karena 

dengan duduk di atas kursi atau berpegangan dengan kursi, tumpuan 

tubuh dari lansia tidak terlalu berat dibandingkan dengan berdiri sehingga 

pergerakannya lebih leluasa dan lansia lebih seimbang. 

Penelitian Zeigler & Swan tahun 2015 juga menyatakan bahwa 

exercise atau latihan mampu menstabilkan darah secara optimal dengan 

nilai tekanan darah sistolik sebesar 124,2 mmHg dan tekanan darah 

diastolik sebesar 72,6 mmHg, sedangkan menuru Carlson et al tahun 

2014 menyatakan bahwa exercise atau latihan mampu menurunkan 

tekanan  darah sistolik sekitar 7,93- 5,62 mmHg dan tekanan darah 

diastolik sekitar 4,80 – 3,12 mmHg 

 

 


