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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

3.2 Kerangka Teori 

Hipertensi atau istilah umum disebut darah tinggi adalah dimana terjadi 

peningkatan tekanan darah sistolik  >140mmHg dan tekanan darah diastolik  

>90mmHg pada dua kali pengukuran  dalam selang waktu lima menit saat istirahat. 

Hipertensi disebabkan oleh kurangnya aktifitas atau olahraga, pola makan yang saah, 

keturunan, kondisi lingkungan, stres, penyakit ginjal, kelainan hormonal, serta 

penggunaan obat tertentu. Kemudian, hipertensi akan menimbulkan gejala seperti 

sakit kepala/ berat di tengkuk, jantung berdebar-debar, vertigo, mudah lelah, 

penglihatan kabur, mimisan dan telinga berdering. Apabila Hipertensi dibiarkan tanpa 

pengontrolan tekanan darah dalam waktu lama maka akan menimbulkan penyakit 

kronis. Menurut penelitian sebelumnya, seseorang dengan penyakit kronis akan 

menurunkan kualitas hidup mereka. 

 Senam jantung sehat merupakan senam aerobic yang disusun dengan 

mengutamakan kemampuan jantung, gerakan otot besar dan kelenturan sendi, serta 

upaya untuk memasukkan suplai oksigen sebanyak mungkin yang dapat dilaksanakan 

secara mudah, murah, meriah, massal dan sangat bermanfaat serta aman Penderita 

hipertensi yang mengikuti Senam jantung sehat dapat memasukkan supai oksigen 

sebanyak mungkin kedalam jantung. Senam ini akan meningkatkan perasaan sehat 

dan meningkatkan kemampuan seseorang mengatasi stres. Keuntungan latihan 

aerobic yang dilakukan secara teratur adalah meningkatkan kadar HDL-C , 

menurunkan kadar LDL-C , menurunkan tekanan darah, megurangi obesitas, 

berkurangnya frekuensi denyut jantung pada saat istirahat dan konsumsi oksigen 

miokardium (MVO2) serta menurunkan resistensi insulin, Namun peserta yang jarang 

mengikuti senam maka akan meningkatkan risiko komplikasi 
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Penderita hipertensi yang mengikuti kegiatan senam, mereka akan memiliki 

kualitas hidup yang lebih baik dari peserta yang kurang/ tidak aktif. Peningkatan 

kualitas hidup bagi peserta PROLANIS dapat dilihat pada aspek Fisik; (Tidur lebih 

nyaman, memiliki kesehatan yang lebih baik, memiliki energi yang baik, rasa sakit 

hilang), Psikologi; ( memiliki konmsentrasi yang baik, merasa senang atau gembira, 

menghilangkan depresi), Sosial; ( memiliki interaksi sosial yang baik dengan 

masyarakat), Lingkungan (memiliki keaamanan lingkingkungan, dan memiliki 

kesehatan lingkungan yang baik). 

 


