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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lansia adalah seorang pria dan wanita yang telah memasuki usia 60 tahun 

keatas. Klasifikasi usia menurut WHO terdiri dari usia 45-59 tahun termasuk 

dalam klasifikasi usia pertengahan (middle), usia 60-74 tahun masuk kedalam 

klasifikasi lanjut usia (elderly), usia 75-90 tahun termasuk usia lanjut tua (old), 

dan klasifikasi usia sangat tua (very old) yaitu usia >90 tahun (Azizah, 2011). 

Lansia adalah tahap lanjut dari proses kehidupan bukan merupakan suatu 

penyakit, tetapi pada lansia biasanya ditandai dengan menurunnya kemampuan 

tubuh (Utomo, 2010). Kesehatan pada lansia secara fisiologis semakin 

bertambahnya usia mengalami perubahan dan penurunan secara degeneratif 

sehingga penyakit menular dan tidak menular banyak terjadi pada lansia. 

Penyakit-penyakit yang diderita seperti tuberkulosis, pneumonia, hepatitis, 

hipertensi, stroke, diabetes melitus dan rematik (Abikusno et al, 2013). 

Perubahan terbanyak yang terjadi pada lansia salah satunya yaitu pada 

sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah penyakit yang sering terjadi 

dan memakan korban di negara-negara maju karena dapat mengakibatkan 

terjadinya hipertensi, kardiomiopati, stroke dan gagal ginjal (Agustina et al, 

2014). Hipertensi merupakan penyakit yang memiliki angka kerjadian terbanyak 

mencapai 60%-80% dari populasi lansia. Hipertensi dapat dikatakan sebagai 

“silent killer” karena tidak menunjukkan gejala. Hipertensi adalah kondisi dimana 

terjadinya peningkatan darah arteri yang abnormal dimana terjadi terus menerus 
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dan mengakibatkan tekanan darah lebih dari 120/80 mmHg (Siyad, 2011). 

Penyakit degeneratif pada lansia yang menempati urutan pertama yaitu 

hipertensi dengan prevalensi 45,9% pada usia 55-64 tahun, 57,6% pada usia 65-74 

tahun dan 63,8% pada usia >75 tahun (Putri et al, 2016). Insiden hipertensi di 

Indonesia sebesar 29% pada usia 25-44 tahun, sebesar 51% pada usia 45-64 tahun 

dan usia >65 tahun sebasar 65% (Arifin et al, 2016). Hipertensi di Provinsi Jawa 

Timur mencapai angka kejadian 26,2% (Zaenurrohmah & Riris, 2017). Hasil dari 

pengukuran tekanan darah pada penduduk Kota Malang dari 43.885 orang 

didapatkan yang menderita hipertensi sebanyak 15.765 dengan presentase 35,92% 

yang mayoritas merupakan perempuan sebanyak 11.762 orang dan laki-laki 

sebanyak 4.003 orang (Depkes, 2014). 

Hipertensi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua, terdiri dari 

hipertensi yang dapat dikontrol yaitu merokok, obesitas, gaya hidup, stress dan 

hipertensi yang tidak dapat dikontrol yaitu usia, jenis kelamin dan faktor 

keturunan (Agustina et al, 2014). Penyebab terbesar terjadinya hipertensi salah 

satunya yaitu usia karena semakin meningkatnya usia terjadi perubahan secara 

fisiologis, dimana terjadi peningkatan resistensi perifer dan aktivitas simpatis. 

Perubahan juga terjadi pada sensitivitas dari reflek baroresptor yang mengalami 

penurunan sedangkan peran dari reflek baroresptor yaitu sebagai pengatur tekanan 

darah (Sylvestris, 2014). 

Hipertensi apabila tidak diobati dan dibiarkan begitu saja akan 

mengakibatkan timbulnya macam-macam komplikasi seperti penyakit jantung, 

gagal ginjal maupun stroke dan juga dapat menimbulkan kematian (Sartik et al, 

2017). Komplikasi dari hipertensi dapat menyebabkan kematian sekitar 4,9% di 

seluruh dunia setiap tahunnya. Komplikasi dari hipertensi dapat menyebabkan 



3 
 

 
 

kematian yang diakibatkan karena penyakit jantung dengan presentase 45% dan 

stroke dengan presantase 51%. Angka kematian yang diakibatkan karena penyakit 

jantung dan stroke akan terus meningkat sampai tahun 2030 yang mencapai angka 

23,3 juta jiwa (Zaenurrohmah & Riris, 2017). 

Berdasarkan kejadian diatas, maka pengobatan pada penderita hipertensi 

perlu dilakukan. Pengobatan pada penderita hipertensi yang dapat dilakukan 

dibagi menjadi dua, terdiri dari pengobatan farmakologi yaitu dengan 

mengkonsumsi obat-obatan dan pengobatan non-farmakologi yaitu dengan 

menurunkan kelebihan berat badan, mengurangi asupan garam, menciptakan 

keadaan rileks dan melakukan exercise seperti senam yoga (Namuwali, 2017). 

Pengobatan non-farmakologi dapat dilakukan sebagai pelengkap dari pengobatan 

farmakologi sehingga dapat diperoleh pengobatan yang lebih baik (Dewi & Ni, 

2016). 

Senam yoga merupakan jenis aktivitas fisik yang cocok untuk lansia karena 

dapat menyesuaikan dengan kemampuan tubuh dan yoga merupakan altenatif 

aerobik yang tidak memiliki efek samping yang berbahaya untuk lansia 

(Panggraita et al, 2017). Menurut Sindhu (2014) mengatakan bahwa senam yoga 

merupakan aktivitas fisik yang sangat bermanfaat bagi penderita hipertensi karena 

dapat menghasilkan rasa rileks dan memperlancar peredaran darah. Senam yoga 

adalah suatu bentuk latihan yang menggabungkan antara teknik bernafas, 

relaksasi, meditasi dan peregangan, sehingga seseorang dapat memusatkan pikiran 

untuk dapat mengontrol panca indra dan tubuh secara keseluruhan (Sari & Netty, 

2018). Penelitian yang dilakukan Ovianasari & Wantonoro (2015) didapatkan 

hasil yaitu ada pengaruh senam yoga terhadap perubahan tekanan darah lansia 

penderita hipertensi. Stimulus yang dihasilkan dari senam yoga yaitu relaksasi 
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yang dapat meningkatkan produksi hormon endorfin dan sehingga kerja saraf 

simpatis menurun dan terjadi vasodilatasi pembuluh darah maka tekanan darah 

akan menurun (Sari & Netty, 2018). 

Berdasarkan studi pendahuluan berupa wawancara pada lansia yang 

dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2018 di Aula Puskesmas Arjuno Malang. 

Data yang diperoleh banyak masalah yang dikeluhkan oleh lansia di Puskesmas 

Arjuno, salah satunya yaitu banyaknya lansia yang mengalami hipertensi. Sesuai 

dari hasil wawanacara dan data yang diperoleh dari puskesmas didapatkan hasil 

yaitu lansia yang menderita hipertensi berkisar 60%-70% dari populasi lansia. 

Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti tertatik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh senam yoga terhadap tekanan darah pada lansia dengan 

riwayat hipertensi di Puskesmas Arjuno Malang.” 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh senam yoga terhadap tekanan darah pada lansia 

dengan riwayat hipertensi di Puskesmas Arjuno Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh senam yoga terhadap tekanan darah pada lansia 

dengan riwayat hipertensi di Puskesmas Arjuno Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi rata-rata tekanan darah sebelum dilakukan senam yoga 

terhadap tekanan datah pada lansia dengan riwayat hipertensi di 

Puskesmas Arjuno Malang. 
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b. Mengidentifiksi rata-rata tekanan darah sesudah dilakukan senam yoga 

terhadap tekanan darah pada lansia dengan riwayat hipertensi di 

Puskesmas Arjuno Malang.  

c. Menganalisis perubahan tekanan darah sebelum dan sesudah dilakukan 

senam yoga terhadap tekanan darah pada lansia dengan riwayat hipertensi 

di Puskesmas Arjuno Malang. 

D. Manfaat Penilitian 

1. Bagi Institusi Pelayanan 

Menambah wawasan, pengetahuan dalam memberikan pelayanan 

fisioterapi tentang pengaruh senam yoga terhadap tekanan darah pada lansia 

dengan riwayat hipertensi. 

2. Bagi Institusi Pendidikan  

Masukan bagi peserta didik fisioterapi dalam mengatasi masalah 

hipertensi dengan memberikan senam yoga untuk tekanan darah. 

3. Bagi Pembaca 

Menambah wawasan bagi pembaca mengenai penanganan yang tepat 

untuk penderita hipertensi dengan melakukan senam yoga sebagai salah satu 

pengobatan non-farmakologi karena senam yoga merupakan senam yang aman 

untuk lansia, mudah dilakukan dan dapat dilakukan sendiri dirumah. 

4. Bagi Penulis 

Menambah pengatahuan dan pelatihan langsung tentang pengaruh senam 

yoga terhadap tekanan darah pada lansia dengan riwayat hipertensi. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No. Nama, tahun dan 

Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Instrumen 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

penelitian 

1 Elvira, M (2018) 

 

“Influence of yoga 
on the blood 

pressure of eldery 

with hypertension.” 
 

 

a. Variabel 

bebas: 

Yoga 
b. Variabel 

terikat: 

blood 
pressure 

 

SOP 

Sfigmoman

ometer 

Terdapat 

adanya 

pengaruh 
sesudah 

dilakukan 

yoga 
terhadap 

tekanan 

darah. 

 

Dosis 30 menit, 3 

kali seminggu, 

selama 1 bulan. 
 

Sampel yaitu lansia 

di Puskesmas 
Arjuno Malang. 

 

2 Hagins et al (2013) 

 

“Effectiveness of 
yoga for 

hypertension: 

Systematic review 

and Meta-
analisis.” 

 

a. Variabel 

bebas: 

Yoga 
b. Variabel 

terikat: 

Hypertensi

on 
 

Literatur Yoga dapat 

menurunka

n tekanan 
darah 

 

Rancangan 

penelitian Pre-

experimental. 
 

Sampel yaitu lansia 

di Puskesmas 

Arjuno Malang. 
 

3 Sari & Netty (2018) 
 

“Pengaruh senam 

yoga terhadap 

penurunan terkanan 
darah pada lansia di 

kelurahan kampong 

jawa wilayah kerja 
Puskesmas Tanjung 

Paku KTA Solok 

tahun 2017.” 

 

a. Variabel 
bebas: 

Terapi 

senam 

yoga. 
b. Variabel 

Terikat: 

Tekanan 
darah 

 

SOP 
Sfigmoman

ometer 

 

Ada 
perubahan 

terkanan 

darah 

sesudah 
diberikan 

senam yoga 

Dosis 30 menit, 3 
kali seminggu, 

selama 1 bulan. 

 

Rancangan 
penelitian Pre-

experimental. 

 
Sampel yaitu lansia 

di Puskesmas 

Arjuno Malang. 

4 Rahima & Endang 

(2017) 

 
“Adaptasi faal 

tubuh terhadap 

latihan Hatha Yoga 

pada lansia 
penderita 

hipertensi.” 

a. Variabel 

bebas: 

Hatha 
Yoga 

b. Variabel 

Terikat: 

Hipertensi 
 

SOP 

Sfigmoman

ometer  

Hatha yoga 

dapat 

dilakukan 
secara rutin 

untuk 

menurunka

n tekanan 
darah 

 

Dosis 30 menit, 3 

kali seminggu, 

selama 1 bulan. 
 

Rancangan 

penelitian Pre-

eksperimental. 
 

Sampel yaitu lansia 

di Puskesmas 
Arjuno Malang. 

 

5 Pangaribuan & 

Khairunnisa (2016) 
 

“Pengaruh senam 

jantung, yoga, 
senam lansia dan 

a. Variabel 

bebas, 
Senam 

jantung, 

Yoga, 
Lansia dan 

SOP 

Sfigmoman
ometer 

Senam 

jantung, 
yoga, 

senam 

lansia dan 
senam 

Sampel yaitu lansia 

di Puskesmas 
Arjuno Malang. 
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senam aerobik 

dalam penurunan 

tekanan darah pada 

lansia.” 

Aerobik 

b. Variabel

terikat:

Tekanan
darah

aerobik 

apabila 

dilakukan 

rutin dapat 
menurunka

n tekanan 

darah pada 
lansia 


