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Abstrak  

 
Orang Lanjut usia sering sering kali mengeluhkan masalah kesehatannya, 

salah satu keluhan adalah tekanan darah yang tinggi atau yang disebut hipertensi.  
Senam aerobic low impact adalah salah satu cara pengobatan non farmakologik 
agar tekanan darah lansia dapat stabil. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
pengaruh senam aerobik low impact intensitas sedang terhadap penurunan 
tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di posyandu lansia  Desa 
Wironanggan Sukoharjo. Jenis penelitian adalah quasi eksperimen dengan 
rancangan penelitian pretest-posttest with control group. Sampel penelitian adalah 
lansia yang menderita hipertensi yang terdaftar di 7 posyandu Desa Wironaggan, 
Sukoharjo sebanyak 38 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
total populasi. Instrument penelitian berupa terapi senam aerobic low impact 
sebanyak  4 kali seminggu selama 2 minggu. Setiap terapi senam dilakukan 
selama 30 menit. Pengukuran tekanan darah dilakukan sebelum dilakukan senam 
dan hari terakhir sesudah responden senam. Analisis data menggunakan Wilcoxon 
Signed Ranks Test. Hasil penelitian diketahui rata-rata tekanan darah sistolik 
kelompok perlakuan sebelum senam aerobik low impact intensitas sedang sebesar 
159.22 mmHg, dan tekanan darah diastolic diatas 91.11mmHg. Rata-rata Tekanan 
darah kelompok perlakuan setelah  dilakukan senam aerobik low impact intensitas 
sedang diatas 128.33mmHg, dan tekanan darah diastolik diatas 82.77mmHg. 
Terdapat pengaruh senam aerobik low impact intensitas sedang terhadap  
penurunan tekanan darah pada lansia dengan Hipertensi di Posyandu lansia Desa 
Wironanggan, Sukoharjo. 

 
Kata kunci: senam aerobik low impact intensitas sedang,  tekanan darah, lansia 
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Abstract 

 
Elderly people often complain about their health problems, and one of the 
problems is over pressure in their blood called hypertension. Low impact aerobics 
is one treatment alternative using non-pharmacologic medical treatment in order 
to stabilize their blood pressure. The aim of this research is to find out the 
influence of low impact aerobic in decreasing blood pressure of the elderly to the 
hypertension in the elderly medical center in Wironanggan, Sukoharjo. The type 
of this research is quation experiment using pre-test post-test design to the control 
group. This research takes sample of 38 elderly people having hypertension listed 
in 7 elderly medical center of Wironangan,  Sukoharjo and uses total population 
as the sampling techniques.  The research instrument is low impact aerobic 
therapy as many as 4 times/week for 2 weeks long. Each therapy takes 30 minutes. 
The blood pressure measurement is taken before the therapy session is given and 
in the final day of the treatment after the gym. Data analysis uses Wilcoxon Signal 
Rank test. The result of the research shows that the average rate of systolic blood 
pressure of group taken before the low impact aerobic using mid intensity is 
159.22 mmHg and the diastolic blood pressure is higher than 91.11mmHg.  The 
average rate of blood pressure of the group taken after low impact aerobic 
treatment is higher than 128.33mmHg and dialostic blood pressure is higher than 
82.77mmHg. There is influence of low impact aerobic using medium intensity in 
decreasing blood pressure of the elderly with the hypertension in elderly health 
center in Wironanggan Sukoharjo 
 
Key words: low impact aerobic using medium intensity, blood pressure, elderly   
 
PENDAHULUAN 
 
LATAR BELAKANG 

Seiring bertambahnya usia 
fungsi fisiologis lansia akan menurun. 
Perubahan fisiologis pada lansia 
meliputi penurunan kemampuan saraf, 
dimana pada indra pendengaran, 
peraba, perasa, dan penciuman 
mengalami penurunan. Penyakit 
kardiovaskular merupakan suatu 

penyakit yang sering dialami oleh 
negara maju. Seperti penyakit 
hipertensi, jantung koroner, jantung 
pulmonik, kardiomiopati, dan 
sebagainya. (Fatmah, 2010) 

Hipertensi merupakan kenaikan 
tekanan darah diastolik maupun 
sistolik yang intermiten atau berlarut-
larut. (Williams & Wilkins, 2011). 
Menurut Townsend (2010), hipertensi 
merupakan suatu keadaan dimana 
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tekanan darah seseorang pada angka di 
atas 140/90 mmHg. Berdasarkan 
penyebab dari hipertensi di bagi 
menjadi dua, yaitu hipertensi primer 
dan hipertensi sekunder. (Udjianti, 
2010).  

Senam aerobik low impact 
merupakan salah satu jenis olahraga 
yang dirokemendasikan untuk lansia 
dengan intensitas ringan-sedang, 
dengan durasi 20-50 menit, dan 
frekwensi tiga kali perminggu. 
(McArdle, 2001). 

Berdasarkan studi pendahuluan 
di Puskesmas Gatak Kabupaten 
Sukoharjo pada tanggal 30 Oktober 
2012 di peroleh data terakhir jumlah 
lansia yaitu 18034 orang, terbagi 
dalam 14 desa.  Menurut bagian 
pelaksana kegiatan kesehatan lansia di 
Puskesmas Gatak Kabupaten 
Sukoharjo mengatakan bahwa ada 
program wajib senam kebugaran untuk  
lansia satu bulan sekali di masing-
masing posyandu lansia disetiap desa. 
Diperoleh data dari Puskesmas Gatak 
ada 9 Desa yang tidak melaksanakan 
program wajib senam kebugaran 
lansia.  

Dari data diperoleh jumlah 
penyakit yang paling banyak dialami 
lansia adalah hipertensi, dan dari 9 
Desa yang tidak melaksanakan 
program wajib senam kebugaran lansia  
menunjukkan bahwa jumlah lansia 
yang mengalami hipertensi paling 
banyak adalah Desa Wironanggan. 
Tujuan Penelitian mengetahui 
pengaruh senam aerobik low impact 
intensitas sedang terhadap penurunan 
tekanan darah pada lansia dengan 
Hipertensi. 

 
 
 

LANDASAN TEORI 
 

Lansia (Lanjut Usia) 
Menurut Hawari (2007), lansia 
merupakan suatu keadaan yang 
ditandai dengan kegagalan seseorang 
untuk mempertahankan keseimbangan 
terhadap stres fisiologis.  
 
Perubahan Fisiologis Pada Lansia 
Menurut Fatmah (2010), perubahan 
fisiologis pada lansia seperti: 
Penurunan Sistem Tubuh, Sistem 
kardiovaskular : bertambahnya usia 
tidak mempengaruhi penurunan organ 
jantung seperti organ tubuh lainnya, 
bahkan jantung pada lansia biasanya 
membesar. Penyakit yang berkaitan 
dengan kardiovaskular adalah 
hipertensi, penyakit jantung koroner, 
jantung pulmonik, kardiomiopati, dan 
sebagainya 
 
Hipertensi  
Hipertensi merupakan kenaikan 
tekanan darah diastolik maupun 
sistolik yang intermiten atau berlarut-
larut. (Williams & Wilkins, 2011). 
Menurut Smeltzer & Bare (2002), 
hipertensi merupakan kondisi tekanan 
darah diatas normal, diatas 140/90 
mmHg. 
Senam Aerobik Low Impact 
Menurut Sharkey (2002), aerobik 
merupakan kapasitas maksimal untuk 
menghirup, mengeluarkan, dan 
menggunakan oksigen.  
 
Senam Aerobik low impact 

Senam aerobik low impact 
merupakan salah satu jenis olahraga 
yang dirokemendasikan untuk lansia 
dengan intensitas ringan-sedang, 
dengan durasi 20-50 menit, dan 
frekwensi 3 kali perminggu. (McArdle, 
2001). Aerobik bisa dilakukan 
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berkelompok atau  secara individu, dan 
dapat dilakukan dirumah atau tempat 
kebugaran. Aerobik bukanlah sejenis 
tarian, gerakan-gerakannya tersusun. 
(Brick, 2001). 

Menurut Fatmah (2010), untuk 
meningkatkan latihan fisik harus 
berdasarkan rumus FIT yaitu 
Frekuensi (berapa hari dalam 
seminggu), Intensitas (berat latihan 
yang dilakukan ; ringan, sedang, atau 
sangat aktif), Time (waktu) (berapa 
lama latihan dilakukan). Dalam 
melakukan latihan fisik perlu 
diperhatikan beberapa hal diantaranya 
adalah frekuensi 3-5 kali seminggu, 
intensitas 70-85% denyut nadi 
maksimum (DNM), waktu sesuai 
kemampuan, kemudian ditambah 
secara perlahan atau bertahap selama 
30 menit. 
 
Metode Penelitian 
Jenis dan Rancangan Penelitian 

Rancangan ini menggunakan 
jenis penelitian quasi eksperimen 
dengan rancangan penelitian pretest-
posttest with control group yang 
menggunakan dua kelompok, satu 
kelompok sebagai kelompok perlakuan 
sedangkan kelompok yang satu sebagai 
kelompok kontrol. Penentuan 
kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol tidak menggunakan 
randomisasi sampel. (Sugiyono, 2010).  

 
Tempat dan Waktu  

Lokasi penelitian adalah di 
Posyandu Lansia Desa Wironanggan, 
Sukoharjo. Pelaksanaan penelitian 
pretest dan intervensi dilakukan pada 
bulan Maret 2013 dan posttest bulan 
April 2013  
Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah 
semua lansia yang menderita hipertensi 

berjumlah 38 orang yang terdaftar di 7 
Posyandu Desa Wironanggan, 
Sukoharjo.  Sampel dalam penelitian 
ini adalah semua lansia yang menderita 
hipertensi sebanyak 38 orang yang 
terdaftar di 7 posyandu Desa 
Wironaggan, Sukoharjo dan sudah 
memenuhi kriteria sampel, sebagai 
berikut: 
1) Lansia yang tinggal di Desa 

Wironanggan, Sukoharjo dan 
terdaftar di posyandu lansia 

2) Lansia sehat jasmani dan rohani 
3) Usia ≥ 50 tahun 
4) Lansia yang menderita hipertensi 
5) Lansia belum pernah mengikuti 

senam aerobik/kebugaran 
6) Lansia dapat bergerak aktif 
7) Lansia bersedia mengikuti jalannya 

penelitian. 
Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 
total populasi.  

 
Instrumen Penelitian 
1. Jenis alat 

Instrumen dalam penelitian 
ini menggunakan alat ukur 
spigmomanometer dan stetoskop, 
alat ini merupakan alat untuk 
mengukur tekanan darah. 

Pengukuran tekanan darah 
dilakukan dengan cara 2 tahap, 
pertama sebelum lansia dilakukan 
latihan senam aerobik dan 
pengukuran kedua setelah lansia 
dilakukan latihan senam aerobik. 

2. Instrumen senam aerobik low 
impact 

Instrumen ini dengan 
pelaksanaan latihan senam aerobik 
low impact sebanyak 4 kali dalam 
seminggu selama 2 minggu. 
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Analisis Data Analisis bivariat, menggunakan uji 
komparatif parametric dengan 
signifikansi nilai p<0,05  

 
HASIL PENELITIAN 
 
Karakteristik Responden 
Tabel 5. Distribusi responden menurut usia dan jenis kelamin pada penelitian di 
posyandu Lansia Desa Wironanggan, Sukoharjo 
Usia Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Jumlah % Jumlah % 
45-59 tahun 8 44,4 13 72,2 
60-74 tahun 10 55,6 5 27,8 

Jenis kelamin     
Laki-laki 5 27,8 3 16,7 

Perempuan 13 72,2 15 83,3 
 

Berdasarkan Tabel 5 
menunjukkan responden kelompok 
perlakuan banyak   pada usia 60-74 
tahun, sedangkan kelompok kontrol 
banyak pada usia 45-59 tahun.   
 

 
berjenis kelamin perempuan baik 
kelompok perlakuan maupun 
kelompok kontrol. 
Analisis Univariat 
Tekanan darah responden kelompok 
perlakuan 

Tabel 6. Nilai  tekanan darah sistolik dan diastolik kelompok perlakuan di 
posyandu Lansia Desa Wironanggan, Sukoharjo 

 
Tabel 6 memperlihatkan data 

nilai tekanan darah  pre test sistolik 
rata-rata sebesar 152.22, diastolik pre 
test sebesar 91,11. Responden yang 
telah  menerima senam aerobik low 
impact intensitas sedang selama 8 kali 
menjadikan rata-rata tekanan darah 
sistolik menjadi 128,33 dan rata-rata 

diastolik sebesar 82,77. Data ini 
menunjukkan adanya penurunan 
tekanan darah responden yang 
melakukan senam aerobik low impact  
 
intensitas sedang. Nilai tekanan darah 
responden kelompok perlakuan 
kemudian dibuat kategori penilaian 
yaitu responden menderita hipertensi 

Nilai Sistolik   
pre test  

Diastolik  
pre test  

Sistolik  
post  test  

Diastolik   
post test  

Rata-rata 159,22 91,11 128,33 82,77
Median 160 90 130,00 80,00
Std. Deviasi 10,80 7,38 30,53 5,74513
Minimum 146 80 100 70
Maksimum 180 110 150 90
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dan responden tidak hipertensi. 
Distribusi responden menurut kejadian 
hipertensi ditampilkan dalam Tabel 8.  

 
 
 

Tabel 7 Distribusi responden kelompok perlakuan menurut kategori hipertensi di 
posyandu Lansia Desa Wironanggan, Sukoharjo 
Kejadian hipertensi Pre test Post test 

Jumlah % Jumlah % 
Hipertensi  18 100 2 88,9 
Tidak hipertensi 0 0 16 11,9 
Total 18 100 18 100 

 
Tabel 7 memperlihatkan semua 

responden yang menderita hipertensi 
dan setelah menerima perlakuan senam 
aerobik low impact intensitas sedang, 
sebanyak 16 responden yang  tidak 

menderita hipertensi, dan hanya 2 
responden yang tetap  mengalami 
hipertensi. 
 

 
 
Tekanan darah responden kelompok kontrol 
Tabel 8.  Nilai  tekanan darah sistolik dan diastolik responden kelompok kontrol 

di posyandu Lansia Desa Wironanggan, Sukoharjo 
Nilai Sistolik   

pre test  
Diastolik  
pre test  

Sistolik  
post  test  

Diastolik   
post test  

Rata-rata 162,77 158,88 91,11 91,66
Median 160 160 90,00 90,00
Std. Deviasi 12,27 11,82 7,58 7,07
Minimum 150 130 80 80
Maksimum 190 180 100 100

Tabel 8 memperlihatkan data 
nilai tekanan darah  pre test sistolik 
rata-rata sebesar 162.77, diastolik pre 
test sebesar 158.88. Pengukuran kedua 
berselang 1 hari. Nilai tekanan darah 
responden kelompok perlakuan 
kemudian dibuat kategori penilaian 
yaitu responden menderita hipertensi 
dan responden tidak hipertensi. 
Distribusi responden menurut kejadian 
hipertensi ditampilkan dalam Tabel 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



7 

 

Tabel 9.  Distribusi responden kelompok kontrol menurut kategori hipertensi di 
posyandu Lansia Desa Wironanggan, Sukoharjo 

Kejadian hipertensi Pre test Post test 
Jumlah % Jumlah % 

Hipertensi  18 100 16 11,9 
Tidak hipertensi 0 0 2 88,9 
Total 18 100 18 100 

 
Tabel 9 memperlihatkan semua 

responden yang menderita hipertensi 
dan setelah pengukuran tekanan darah 
pada hari kedua dikatahui 16 

responden yang  menderita hipertensi, 
dan hanya 2 responden yang tidak  
hipertensi. 

 
 
Analisis Bivariat 
Uji normalitas data 
Tabel 10. Hasil uji  normalitas data penelitian 

Data penelitian Z p Kesimpulan  
Kelompok perlakuan    

Tekanan Sistolik  pre test  0,857 0,011 Tidak normal  
Tekanan Sistolik  post  test  0,476 0,000 Tidak normal 
Tekanan Diastolik pre test  0,849 0,008 Tidak normal 
Tekanan Diastolik  post  test  0,741 0,000 Tidak normal 

Kelompok kontrol  
Tekanan Sistolik  pre test  0,878 0,024 Tidak normal 
Tekanan Sistolik  post test  0,910 0,086 Normal  
Tekanan Diastolik pre test  0,814 0,002 Tidak normal 
Tekanan Diastolik post test  0,807 0,002 Tidak normal 
 

Tabel 10 mempelihatkan data, 
dari data tekanan darah sistolik dan 
diastolik kelompok  perlakuan 
mempunyai nilai signifikansi kurang 
dari 0,05, sehingga data berdistribusi 
tidak normal. Data kelompok kontrol 
menunjukkan data sistolik untuk post 
test yang mempunyai  nilai signifikansi 
lebih dari 0,05 dan disimpulkan data 
berdistibusi normal, sedangkan data 
lainnya mempunyai signifikansi  
 

 
kurang dari 0,05 dan berdistrbusi tidak 
normal. Data yang berdistribusi tidak 
normal dan jumlah sampel kurang dari 
30, maka uji hipotesa penelitian 
menggunakan uji  non parametric 
yaitu Wilcoxon Signed Ranks Test.  
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Uji beda rata-rata tekanan darah sitolik pre test dan post test kelompok 
perlakuan 
Tabel 11. Hasil beda rata-rata tekanan darah sistolik pre test dan post test 

kelompok perlakuan di posyandu Lansia Desa Wironanggan, 
Sukoharjo 

Tekanan darah Mean Z p 
 Sistolik  pre test - Sistolik  post  test 9,50 -3,750 0,001 

0,00 
 
Tabel 11 menunjukkan nilai Z = -

3.750 dengan p = 0,001, (p<0,05) 
sehingga disimpulkan terdapat 
perbedaan rata-rata tekanan darah 

sitolik pre test dan post test kelompok 
perlakuan di posyandu Lansia Desa 
Wironanggan, Sukoharjo. 
 

 
Uji beda rata-rata tekanan darah diastolik pre test dan post test kelompok 
perlakuan 
Tabel 12. Hasil beda rata-rata tekanan darah diastolik kelompok perlakuan  di 

posyandu Lansia Desa Wironanggan, Sukoharjo 
Tekanan darah       Mean Z p 

 Diastolik  pre test - Diastolik  post  test 6,77 -2,835 0,005 

 3,50   
 
Tabel 12 menunjukkan nilai Z = -2,835 
dengan p = 0,001, (p<0,05) sehingga 
disimpulkan terdapat perbedaan rata-
rata tekanan darah diastolikk pre test 
dan post test kelompok perlakuan di 

posyandu Lansia Desa Wironanggan, 
Sukoharjo. 
 
 

 
Uji beda rata-rata sistolik pre test tekanan darah dan post test tekanan darah 
kelompok kontrol 
Tabel 13. Hasil beda rata-rata tekanan darah sistolik kelompok kontrol  di 
posyandu Lansia Desa Wironanggan, Sukoharjo 

Tekanan darah Mean  Z P 
 Sistolik  pre test - Sistolik  post  test 5,75 -1,469 0,142 

3,50 
 
Tabel 13 menunjukkan nilai Z = -1.469 
dengan p = 0,142, (p>0,05) sehingga 
disimpulkan tidak terdapat perbedaan 
rata-rata tekanan darah sitolik 

kelompok kontrol  di posyandu Lansia 
Desa Wironanggan, Sukoharjo. 
 
 
 

 

8
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Uji beda rata-rata  tekanan darah diastolik pre test post test tekanan darah 
kelompok kontrol 
Tabel 14. Hasil beda rata-rata tekanan darah diastolik kelompok kontrol di 

posyandu Lansia Desa Wironanggan, Sukoharjo 
 

Tekanan darah Mean  Z P 
diastolik  pre test - Diastolik   post  test 9,14 -0,229 0,819 

8,00 
 

Tabel 14 menunjukkan nilai Z = -
0,229 dengan p = 0,819, (p>0,05) 
sehingga disimpulkan tidak terdapat 
perbedaan rata-rata tekanan darah 
diastolik kelompok kontrol di 
posyandu Lansia Desa Wironanggan, 
Sukoharjo. 

 
PEMBAHASAN 
Karakteristik responden 

Berdasarkan hasil penelitian 
55.6% responden kelompok perlakuan 
berusia 60-74 tahun, sedangkan 
kelompok kontrol terdapat 72,2% 
berusia 45-59 tahun. Perbedaan 
kelompok umur ini lebih disebabkan 
pengambilan sampel penelitian 
sebelum pemberian senam adalah 
anggota posyandu yang mempunyai 
tekanan darah tidak stabil yaitu 
mengalami hipertensi.  Factor lain  
perbedaan usia kelompok perlakuan 
lebih banyak jumlahnya yang  
mempunyai tekanan darah tidak stabil 
dibanding responden kelompok 
control. Berdasarkan jumlah anggota 
poyandu di Desa Wironanggan tercatat 
117   anggota, dengan perincian 
anggota yang berumur diatas 59 tahun 
sebanyak 82 orang sedangkan anggota 
yang berumur dibawah 60 tahun 
sebanyak 35 tahun. 

Jenis kelamin perempuan lebih 
banyak baik dari kelompok perlakuan 
maupun control dikaitkan dengan 
kejadian hipertensi. Hal ini juga tidak 
terlepas dari  jumlah anggota posyandu 

lansia  terbagi atas 93 adalah 
perempuan dan 24 adalah laki-laki. 
Tambayong (2005) menyatakan 
insiden hipertensi pada pria lebih 
tinggi daripada wanita, namun pada 
usia pertengahan dan usia selanjutnya, 
insidens pada wanita mulai meningkat, 
sehingga pada usia di atas 65 tahun. 
Insiden pada wanita lebih tinggi 
dikarenakan fungsi hormon esterogen 
pada wanita usia pertengahan mulai 
menurun, dimana hormon ini berperan 
dalam meningkatkan kadar HDL (High 
Density Lipoprotein), yang merupakan 
faktor pelindung terjadinya 
arterosklerosis. 

Menurut Kuntjoro (2002) proses 
menua pada adalah proses alami yang 
disertai adanya penurunan kondisi 
fisik, termasuk tekanan darah yang 
tidak stabil.  
 
Analisis univariat 

Manfaat senam aerobik low 
impact intensitas sedang yang 
dilakukan oleh responden bertujuan 
untuk mengetahuai ada tidaknya 
penurunan tekanan darah sistolik dan 
tekanan diastolik. Kelompok perlakuan 
sebelum melakukan terapi senam 
aerobik low impact intensitas sedang. 
Pelaksanaan senam aerobik low impact 
intensitas sedang dilakukan  dilakukan 
4 kali seminggu dalam waktu 2 
minggu pada kelompok perlakuan 
menunjukkan adanya penurunan 
tekanan darah baik pada tekanan darah 
sistolik maupun diastolic. 
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Senam aerobik low impact 
adalah suatu bentuk latihan yang terdiri 
dari latihan aerobik berirama dengan 
pelatihan kekuatan dan peregangan 
yang rutin dalam rangka meningkatkan 
sumua unsur-unsur kebugaran 
(fleksibilitas, kekuatan otot, dan 
kebugaran cardio vascular). Senam 
aerobik low impact ini merupakan 
suatu bentuk proses kegiatan fisik yang 
ritmis dilakukan secara terus menerus 
dengan memadukan beberapa gerakan 
yang bertujuan untuk menguatkan 
jantung, peredaran darah, otot dan 
membakar lemak sehingga tubuh 
memerlukan oksigen yang lebih 
banyak dan denyut nadi meningkat 
(Lynne, 2001). Istilah senam aerobik 
low impact sering dikatakan sebagai 
latihan olahraga yang bertujuan untuk 
mencapai kesegaran kardiorespiratori 
atau kesegaran aerobik. Kesegaran 
kardiorespiratori adalah kemampuan 
melepaskan energi metabolisme yang 
ditunjukan dengan kemampuan kerja 
fisiologis tubuh untuk menghasilkan 
efisiensi dari pembuluh darah, jantung 
dan paru dalam periode waktu lama 
(Yesis, 2003). 

 
Pengaruh Senam Aerobik Low 
Impact Intensitas Sedang terhadap 
Penurunan Tekanan Darah Pada 
Lansia dengan Hipertensi 

Berdasarkan hasil penelitian 
diperoleh menunjukkan semua 
responden penelitian mempunyai 
tekanan darah sistolik diatas 140 
mmHg, sementara tekanan darah 
diastolic menunjukkan  angka 80 
sampai 100 mmHg. Arti dari Sistolik 
sendiri adalah tekanan darah pada saat 
jantung memompa darah ke dalam 
pembuluh nadi (saat jantung 
mengkerut) sedangkan Diastolik 
adalah tekanan darah pada saat jantung 

mengembang dan menyedot darah 
kembali (pembuluh nadi mengempis 
kosong). Menurut WHO, di dalam 
guidelines  tahun 2006, batas tekanan 
darah yang masih dianggap normal 
adalah kurang dari 130/85 mmHg, 
sedangkan bila lebih dari 140/90 
mmHG dinyatakan sebagai hipertensi 
dan di antara nilai tsb disebut sebagai 
normal-tinggi. 

Rata-rata Tekanan darah sistolik 
pre test kelompok perlakuan 
menunjukkan 159,22 mmHg dan  rata-
rata Tekanan darah sistolik post test 
menurun menjadi 128,33 mmHg. 
Terdapat selisih 30,89 mmHg. 
Berdasarkan hasil uji statistic 
menunjukkan adanya perbedaan rata-
rata tekanan darah sistolik kelompok 
perlakuan antara sebelum dan sesudah 
melakukan senam Aerobik Low Impact 
Intensitas Sedang selama 4 kali dalam 
2 minggu. Hal yang sama pada tekanan 
darah diastolik. Rata-rata Tekanan 
darah diastolik pre test menunjukkan 
91,11 mmHg dan  rata-rata Tekanan 
darah diastolik post test menurun 
menjadi 82,77 mmHg. Terdapat selisih 
8,34 mmHg, dan secara uji statistik 
menunjukkan adanya  perbedaan rata-
rata tekanan darah diastolic kelompok 
perlakuan antara sebelum dan sesudah 
melakukan senam aerobik low impact 
intensitas sedang selama 4 kali dalam 2 
minggu.  

Data tekanan darah sistolik 
maupun diastolic pada responden 
penelitian ditinjau dari kategorisasi 
tekanan darah, maka sebelum 
dilakukan terapi enam aerobik low 
impact intensitas sedang menunjukkan 
semua responden mengalami 
hipertensi. Kelompok perlakuan yang 
terdiri dari 18 responden setelah 
menerima senam aerobik low impact 
intensitas sedang selama 4 kali dalam 2 
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minggu menunjukkan adanya 
perubahan yaitu 16 responden tidak 
mengalami hipertensi, sedangkan 2 
responden masih tetap mengalami 
hipertensi. Dua responden yang tetap 
mengalami hipertensi ini dapat 
disebabkan adanya faktor lain yang 
menjadikan tekanan darah responeden 
hanya mengalami penurunan yang 
kecil. Satu responden pada pre test 
tekanan darah sebesar 150/95 mmHg 
dan  post test menjadi 150/80 mmHg. 
Satu responden lain pada pre test 
tekanan darah 180/110 mmHg dan post 
test sebesar 150/90 mmHg.  

Kedua responden ini dapat 
dimasukkan dalam factor penyebab 
hipertensi yaitu hipertensi primer 
(esensial) atau idiopatik yang berarti 
hipertensi yang tidak jelas etiologinya. 
Kelainan hemodinamik utama pada 
hipertensi esensial adalah peningkatan 
resistensi perifer. Penyebab dari 
hipertensi esensial bersifat multifaktor, 
antara lain faktor genetik dan faktor 
lingkungan. Faktor keturunan bersifat 
poligenik dan terlihat dari adanya 
riwayat penyakit kardiovaskuler dalam 
keluarga. Faktor predisposisi genetik 
ini dapat berupa sensitivitas terhadap 
natrium, kepekaan terhadap stress, 
peningkatan reaktivitas vaskuler, dan 
resistensi urin (Price, 2003). Oleh 
karena itu meskipun responden 
mengikuti terapi senam aerobik low 
impact intensitas sedang tetap 
mengalami hipertensi. 

Olahraga seperti senam aerobik 
low impact intensitas sedang 
memberikan pengaruh pada sistem 
kardiovaskuler (peredaran darah) untuk 
memperbaiki kemampuannya. Lebih 
banyak pembuluh darah (saluran darah 
kecil) dibentuk dalam jaringan yang 
aktif untuk memperbaiki penyediaan 
makanan dan oksigen, dan gerak badan 

membakar habis lemak berlebihan 
dalam sistem dan menghambat 
kandungan lemak di pembuluh, 
sehingga mengurangi resiko trombosis 
(Harsuki, 2005).  

Latihan juga telah diketahui 
dapat meningkatkan HDL, yang pada 
gilirannya membantu proses 
metabolisme dan menurunkan kadar 
LDL (Brunner & Suddarth, 2003). 
Senam enam aerobik low impact 
intensitas sedang terdiri dari latihan 
pemanasan, latihan inti, dan latihan 
pendinginan yang mana gerakan-
gerakan didalamnya juga bertujuan 
untuk menurunkan kecemasan, stres, 
dan menurunkan tingkat depresi.  
Penurunan tersebut akan menstimulasi 
kerja sistem saraf perifer (autonom 
nervous system) terutama parasimpatis 
yang menyebabkan vasodilatasi 
penampang pembuluh darah akan 
mengakibatkan terjadinya penurunan 
tekanan darah baik sistolik maupun 
diastotik.  

Senam aerobik low impact 
merupakan gerakan senam yang 
gerakannya disesuaikan dengan 
kondisi anatomi dan fisiologi tubuh 
lansia. Selain meningkatkan kebugaran 
senam ini dapat meningkatkan sistem 
imunitas. Pada lansia terjadi 
peningkatan IL-2 (interleukin-2) dan 
molekul CD-4+ baik fungsi dan 
jumlahnya (Guntur, 2005). Jika hal ini 
distimulus dengan senam yang teratur 
diharapkan IL-2 dapat merangsang 
TH-2 untuk mengeluarkan IL-4. IL-4 
akan merangsang B-Cell untuk 
meningkatkan kadar Imunoglobulin 
(Donovan, 2003). 

Bullock (2004) peningkatan 
denyut jantung selama aktivitas fisik 
dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan 
ektrinsik. Faktor intrinsik dimulai dari 
pusat pengatur kardiovaskuler di 
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medulla yang kemudian dijalarkan 
melalui SNS dan parasimpatetik nerves 
sistem pada ANS. Ketika  
cardioaccelerator nerves distimulus, 
katekolamin (epinefrin dan nor 
epinefrin) dilepaskan. Hormon ini 
memacu depolarisasi sinus node, yang 
menyebabkan denyut jantung lebih 
kencang  

Rangsangan pada sistem saraf 
simpatis meningkatkan aktilitas 
jantung, meningkatkan frekuensi 
jantung, dan menaikkan kekuatan 
pemompaan. Peningkatan kemampuan 
jantung dalam memompa darah untuk 
memenuhi kebutuhan tubuh terhadap 
oksigen, menyebabkan jantung tidak 
perlu berdenyut lebih cepat untuk 
dapat memompa darah dalam jumlah 
tertentu seperti sewaktu sebelum 
berolahraga teratur (Sherwood, 2006).   

Terdapat hubungan langsung 
antara peningkatan pemasukan oksigen 
saat mengerahkan tenaga dengan 
peningkatan denyut jantung. Denyut 
jantung meningkat pada saat tubuh 
melakukan aktivitas lebih dan 
pemafasan juga meningkat untuk 
memenuhi kebutuhan oksigen pada 
metabolisme tubuh. Pada prinsipnya 
semakin rendah kecepatan denyut 
jantung waktu istirahat, maka semakin 
baik bentuk jantung. Jadi supaya lebih 
bugar, kecepatan denyut jantung wakhi 
istirahat harus menurun (Powell, 
2000).  

Tekanan darah menggambarkan 
interelasi dari curah jantung, tahanan 
vaskuler perifer, volume darah, 
viskositas darah dan elastisitas arteri. 
Tekanan darah bergantung pada curah 
jantung dan tahanan perifer. Faktor-
faktor yang turut mempengaruhi 
tekanan darah adalah faktor genetik, 
usia, stres, dan gaya hidup. Tekanan 
darah dewasa cenderung meningkat 

dengan pertambahan usia. Ansietas, 
takut, nyeri dan stres emosi 
mengakibatkan stimulasi simpatik, 
yang meningkatkan frekuensi denyut 
jantung, curah jantung, dan tahanan 
vaskuler perifer karena menimbulkan 
stimulasi simpatik sehingga 
meningkatkan tekanan darah (Potter & 
Perry, 2005).  

Senam aerobik low impact  pada 
responden sebelum melakukan latihan, 
denyut jantung meningkat karena  
adanya rangsangan emosional, rasa 
cemas, takut atau bahkan rasa senang. 
Denyut jantung setelah mulai latihan 
lebih cepat dari pada sebelumnya. Hal 
ini disebabkan oleh reflek saraf yang 
berasal dari otot dan atau sendi, 
ditambah rangsangan dari pusat gerak 
di otak. Panas yang terjadi selama 
latihan, juga meningkatkan denyut 
jantung, sewaktu latihan dihentikan, 
denyut jantung melambat secara cepat, 
kemudian perlahan kembali normal. 
Latihan yang dilakukan secara teratur, 
terukur, maju dan berkelanjutan akan 
memberi efek penurunan denyut 
jantung istirahat. Selain itu juga jumlah 
darah yang dikeluarkan dalam sekali 
sedenyut akan bertambah  banyak, 
karena ruang jantung bertambah besar 
dan otot jantung bertambah kuat. 

Terdapat hubungan linier antara 
frekuensi denyut jantung dengan 
intensitas kerja. Makin baik kondisi 
seseorang akan diperoleh  frekuensi 
denyut jantung yang rendah untuk 
beban kerja yang sama. pada suatu saat 
meskipun beban b ertambah tetapi 
frekuensi denyut jantung tetap. 
Frekuensi denyut jantung pada 
keadaan tersebut disebut frekuensi 
maksimal. Respondne terhadapa 
latihan fisik yan gmelibatkan kontraksi 
otot mengakibatkan peningkatan isi 
sekuncup. Selain itu terjadi 
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penurunannetto resistensi perife total 
akibat vasodilatasi dalam otot-otot 
yang berolahraga. Akibat tekanan dara 
sistolik hanya meningkat secara 
sedang, sementara tekanan diastolic 
biasanya tidak  berubah atau turun.  
Terjadi peningkatan mencolok alir 
balik vena, walaupun peningkatan ini 
bukan merupakan penyebab utama 
peningaktan curah jantung. Aliran 
balik vena meningkat akibat 
peningkatan aktivitas otot dan pompa 
thoraks, akibat mobilisasi darah visera, 
akibat peningkatan tekanan darh yagn 
disalurkan melalui arteriol yang 
melebar ke vena, akibat vasokontriksi 
yang diperantarai oleh saraf 
andrenergik, yang menurunkan volume 
darah dalam vena. Jumlah darah yang 
dimobilisai dari pembuluh-pembuluh 
darah otot tetap berdilatasi dalam 
periode singkat. Namun tekanan darah 
akan kembali ke tingkat latihan pra 
latihan fisik. Kecepatan denyut jantung 
kembali menurun (Price, 2003) 

Selama  responden melakukan 
senam terjadi  lebih banyak oksigen 
yang dikirim dari paru-paru  ke otot 
kerja dan banyak CO2 yang harus 
dihilangkan dari otot irama 
pernapasan. Dalam system pernafasan 
terjadi kenaikan ventilasi yang hebat, 
sampai mencapai titik tertentu. Segera 
setelah latihan berakhir, ventilasi 
kembali ke nilai istirahat. Frekwensi 
pernapasan orang terlatih lebih sedikit 
dibandingkan dengan orang tak 
terlatih. Penurunan frekuensi 
diimbangi dengan dalamnya 
pernapasan pada orang terlatih. 

Hasil penelitian Hafiz (2010) 
yang meneliti : Pain Management 
concept of patient with lumbar spine 
intervertebral disc prolapse disorder 
menyimpulkan bahwa manajemen 
nyeri dapat dilakukan dengan 

melakukan latihan secara periodic. 
Hasil dari latihan secara periodic selain 
dapat menurunkan tingkat nyeri, 
bermanfaat  pada peningkatan kinerja 
jantung  dan menjadikan subyek lebih 
stabil dalam tekanan darah.  
 
Simpulan 
1. Rata-rata Tekanan darah sistolik 

responden kelompok perlakuan 
sebelum dilakukan senam aerobik 
low impact intensitas sedang 
sebesar 159.22 mmHg, dan tekanan 
darah diastolik diatas 91.11mmHg.  

2. Rata-rata Tekanan darah responden 
kelompok perlakuan setelah  
dilakukan senam aerobik low 
impact intensitas sedang diatas 
128.33mmHg, dan tekanan darah 
diastolik diatas 82.77mmHg.  

3. Terdapat pengaruh senam aerobik 
low impact intensitas sedang 
terhadap  penurunan tekanan darah 
pada lansia dengan Hipertensi di 
Posyandu lansia Desa 
Wironanggan, Sukoharjo. 

 
Saran 

1. Bagi responden 
Diharapkan responden 

untuk dapat melakukan dan 
mengikuti senam aerobik low 
impact intensitas sedang secara 
teratur sehingga tekanan darah 
tetap dalam kondisi stabil 

2. Bagi institusi pendidikan 
Diharapkan institusi 

pendidikan dapat menambah 
ketrampilan jam pelajaran 
tentang pengaruh senam 
aerobik low impact intensitas 
sedang terhadap  penurunan 
tekanan darah pada lansia 
sehingga mahasiswa memiliki 
banyak keterampilan dalam 
asuhan keperawatan khususnya 
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dalam melakukan terapi 
kesehatan melakui senam 
aerobik low impact. 

3. Bagi peneliti lain 
Bagi peneliti lain, 

penelitian ini dapat menjadi 
bahan referensi serta dapat 
dikembangkan dengan 
menambah variabel lain yang 
berhubungan dengan senam 
aerobik low impact intensitas 
seperti pengukuran denyut 
nadi, kadar immunoglobulin, 
maupun  frekuensi nafas. 

4. Bagi  kader posyandu 
Diharapkan kader 

posyandu dapat memberikan 
latihan senam aerobic low 
impact intensitas sedang 
dengan frekuensi yang rutin, 
sehingga diharapkan lanjut usia 
yang mengalami hipertensi 
dapat terjaga tekanan darahnya 

5. Bagi  puskesmas 
Bagi puskesmas 

diharapkan untuk dapat 
memberikan pelatihan senam 
aerobic low impact intensitas 
sedang bukan hanya kepada 
kader, namun diadakan senam  
bersama yang diadakan di 
halaman puskesmas setiap 
minggunya. 
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