
1 

 
 
 
 
 
 

BAB.I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Gerontologi merupakan studi ilmiah tentang efek penuaan dan 

penyakit yang berhubungan dengan penuaan pada manusia, meliputi aspek 

biologis, fisiologis, psikososial, dan aspek rohani dari penuaan. Penuaan 

merupakan proses yang normal, dengan perubahan fisik dan tingkah laku 

yang dapat terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai tahap 

perkembangan kronologis tertentu. (Stanley, 2007). 

Lanjut usia yaitu suatu anugerah yang dapat di alami oleh 

seseorang apabila orang tersebut memiliki umur panjang.(Tamher, 2009) 

Menurut  UU NO.13 Tahun 1998 disebutkan bahwa seseorang 

dikatakan lanjut usia apabila mereka mencapai umur 60 Tahun ke atas.      

(Maryam,dkk 2008). Setiap orang akan mengalami proses menjadi tua dan 

masa tua merupakan masa hidup terakhir, dimana pada masa ini seseorang 

akan mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial sedikit demi sedikit 

tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari lagi. ( Nugroho, 2000 ) 

Jumlah lansia di Amerika sejak tahun 1950 yang berusia 65 tahun 

keatas telah bertambah dua kali, dan penduduk lansia yang lemah berusia 

85 tahun ke atas telah bertambah lebih dari empat kali lipat. Pada tahun 

2035, seperlima, bahkan mungkin seperempat dari seluruh penduduk 
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Amerika akan berusia 65 tahun atau lebih. Pada tahun 2050 kemungkinan 

1 dari 3 penduduk  Amerika akan berusia lebih dari  55 tahun, dan 1 dari 5 

orang akan berusia di atas 65 tahun. Pertumbuhan yang paling cepat di 

Amerika adalah kelompok umur 85 tahun ke atas. (Stanley, 2007). 

Penduduk Indonesia pada tahun 1994 jumlah lansia yang berusia 

65 tahun ke atas sebesar 7,5 juta, sedangkan pada tahun 2010 meningkat 

menjadi 11 juta jiwa. (Tamher, 2009 ). 

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. Penurunan ini akan mengakibatkan penurunan pula 

pada sistem pencernaan, saraf, pernapasan, endokrin, kardiovaskular, 

hingga kemampuan muskuluskeletal. 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 

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).  
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Hipertensi tingkat satu sistolik 140-159 mmHg, diastolik 90-99 

mmHg, sedangkan hipertensi tingkat dua sistolik >160 mmHg dan 

diastolik >100 mmHg. (JNC7) (Joint National Committe, 2003). Menurut 

Smeltzer & Bare (2002), hipertensi merupakan tekanan darah diatas 

normal, dimana tekanan darahnya diatas 140/90 mmHg. 

Memodifikasi gaya hidup bagi seseorang dengan hipertensi seperti; 

menurunkan berat badan, membatasi asupan alkohol, melakukan latihan 

fisik secara teratur merupakan penanganan untuk penyakit hipertensi 

primer. (Williams & Wilkins, 2011). Menurut Fatmah (2010), aerobik 

merupakan aktivitas yang banyak menggunakan otot lengan dan otot paha, 

sehingga akan membuat kerja jantung lebih efisien, baik saat olahraga 

maupun istirahat. Latihan fisik ini juga bermanfaat untuk menjaga tekanan 

darah tetap stabil dalam batas normal. 

 Aerobik adalah latihan fisik dengan kapasitas maksimal untuk 

menghirup, mengeluarkan, dan menggunakan oksigen. (Sharkey, 2003). 

Menurut Brick (2001), aerobik dikategorikan sebagai berikut : aerobik 

kursi, aerobik low impact, aerobik moderate impact, aerobik higt impact, 

aerobik dengan dingklik, dan latihan meluncur. 

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). 
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Menurut (Sudibdjo, 2001), Senam aerobik low impact merupakan 

salah satu senam yang gerakannya menggunakan seluruh otot, terutama 

otot-otot besar , sehingga memacu kerja jantung-paru, dan gerakan badan 

secara berkasinambungan pada bagian-bagian badan, bentuk gerakan-

gerakan dengan satu atau dua kaki tetap menempel pada lantai. Latihan 

aerobik dalam beberapa minggu dapat menurunkan tekanan darah, jantung 

akan lebih banyak memompa banyak darah untuk mentrasfer oksigen pada 

otot-otot yang sedang bekerja. (Brick, 2001). 

Menurut Prasetyo (2007), olahraga aerobik dengan intensitas 

sedang dapat dilakukan dengan frekuensi latihan 3 - 5 kali seminggu, 

dengan lama latihan 20 - 60 menit sekali latihan. Latihan olahraga tersebut 

dapat menurunkan tekanan darah karena latihan tersebut bisa merilekskan 

pembuluh-pembuluh darah. Lama-kelamaan, latihan olahraga dapat 

melemaskan pembuluh-pembuluh darah, sehingga tekanan darah menurun. 

Penelitian Novi (2011), membuktikan bahwa latihan fisik; senam 

aerobik intensitas ringan dan sedang efektif untuk menurunkan kadar 

kolesterol dalam darah. Tujuan senam aerobik adalah meningkatkan dan 

mempertahankan kesegaran tubuh. 

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 
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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. 

Pada tanggal 12 Desember 2012 di peroleh data bahwa posyandu 

Desa Wironanggan  mempunyai  7 posyandu lansia, antara lain posyandu 

dahlia, mawar, melati, kenanga, flamboyan, anggrek, kerantil. Dari 7 

posyandu lansia semua  tidak melaksanakan program wajib senam 

kebugaran lansia. Pada tanggal 5 Januari 2013 diperoleh data bahwa 

jumlah lansia yang terdaftar di 7 posyandu Desa Wironanggan  yaitu 117 

orang. Dari observasi di 7 posyandu terdapat 38 orang yang mengalami 

hipertensi, dan diperoleh data bahwa tekanan darah lansia yang mengalami 

hipertensi pada 3 bulan terakhir (Oktober, November, Desember) berkisar 

antara 150/90 mmHg sampai 170/100 mmHg. 

Pada bulan Januari 2013 dilakukan pemeriksaan tekanan darah 

secara langsung menggunakan spigmomanometer  pada 38 lansia yang 

mengalami hipertensi dimana tekanan darah berkisar antara 150/90 mmHg 

sampai 180/120 mmHg. 
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Peneliti merasa tertarik untuk mengajarkan senam aerobik low 

impact intensitas sedang untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya 

terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan Hipertensi. 

Berdasarkan data di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh senam aerobik low impact intensitas sedang terhadap  

penurunan tekanan darah pada lansia dengan Hipertensi di Posyandu 

lansia Desa Wironanggan, Sukoharjo.’’ 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menetapkan 

rumusan masalah yaitu “Apakah senam aerobik low impact intensitas 

sedang mempunyai pengaruh terhadap penurunan tekanan darah pada 

lansia dengan Hipertensi di Posyandu lansia Desa Wironanggan, 

Sukoharjo.” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh senam aerobik low 

impact intensitas sedang terhadap penurunan tekanan darah pada 

lansia dengan Hipertensi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengajarkan senam aerobik low impact intensitas 

sedang. 
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b. Untuk mengetahui perbedaan tekanan darah pree test pada 

lansia dengan Hipertensi pada kelompok perlakuan. 

c. Untuk mengetahui perbedaan tekanan darah post test pada 

lansia dengan Hipertensi pada kelompok perlakuan. 

d. Untuk membedakan tekanan darah kelompok perlakuan dengan 

kelompok kontrol. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan literatur dalam kegiatan proses belajar 

mengajar mengenai pengaruh senam aerobik low impact 

intensitas sedang terhadap penurunan tekanan darah pada 

lansia dengan Hipertensi. 

b. Sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

dampak senam aerobik low impact intensitas sedang 

terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan 

Hipertensi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Posyandu Lansia  Desa Wironanggan. 

Sebagai bahan pertimbangan bagi posyandu lansia 

untuk mengajarkan senam  pada lansia dengan Hipertensi 

maupun yang sehat secara efektif dan efisien. 

b.  Bagi Klien Lansia 
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Di harap klien lansia yang mengalami  Hipertensi 

dapat melakukan senam sesuai kemampuan. 

E.  Penelitian Sejenis 

Penelitian dititik beratkan pada pengaruh senam aerobik low 

impact intensitas sedang terhadap penurunan tekanan darah pada lansia 

dengan Hipertensi. Penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti antara lain : 

a. Margiyati (2010), melakukan penelitian tentang pengaruh senam 

lansia terhadap penurunan tekanan darah pada lansia penderita 

hipertensi. Hasil menunjukkan ada pengaruh antara pelaksanaan 

senam lansia terhadap penurunan tekanan dan yang membedakan 

penelitian ini adalah desain penelitian menggunakan pre 

eksperimental one group pre test-post test design dengan sampel 

sebanyak 12 responden. 

b. Sinta (2012), meneliti tentang pengaruh senam aerobik intensitas 

ringan terhadap kecemasan pada lansia. Menggunakan quasi 

eksperimen dengan desain pre-post test with kontrol. Jumlah 

responden 60 dengan sampel 30 untuk  kelompok perlakuan dan  

30 kelompok kontrol. Hasil didapatkan ada pengaruh antara senam 

aerobik intensitas ringan terhadap kecemasan, sedangkan yang 

membedakan penelitian ini adalah untuk mengetahui kecemasan 

pada lansia. 
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c. Penelitian yang dilakukan oleh Novi (2011), tentang pengaruh 

pemberian latihan aerobic intensitas ringan dan sedang terhadap 

penurunan kadar kolesterol dalam darah di aerobic and fitness 

center “Fortuna”. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Mann-Withney. Hasil penelitian ada pengaruh antara 

pemberian aerobik intensitas ringan atau sedang terhadap 

penurunan kolesterol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


