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Bertambahnya usia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya hipertensi, 

hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya usia fungsi organ tubuh 

menurun ditandai dengan penurunan elastisitas arteri dan terjadi kekakuan 

pembuluh darah sehingga rentan sekali terjadi peningkatan tekanan darah pada 

lansia. Senam ergonomik adalah teknik senam yang mengembalikan posisi dan 

kelenturan sisten syaraf dan aliran darah serta suplai oksigen ke otak. Senam 

ergonomik ini merupakan kegiatan fisik yang memadukan beberapa gerakan yang 

bertujuan  untuk menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL), menguatkan jantung, 

peredaran darah, otot, denyut nadi meningkat dan membakar lemak. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam ergonomik terhadap penurunan 

tekanan darah dengan hipertensi derajat I pada lansia di Desa Wironanggan 

Kecamatan Gatak Sukoharjo. Desain penelitian adalah dengan metode Quasi 

Eksperiment Desaign dengan rancangan Non Equivalent Control Group Desaign. 

Subyek penelitian lansia yang menderita hipertensi derajat I yang terdaftar di 7 

posyandu lansia di Desa Wironanggan dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan total sampling adalah 40 lansia berusia 55 tahun ke atas yang 

terbagi dalam 2 kelompok, kelompok yang tidak mengikuti senam ergonomik 

sebanyak (n=20) dan kelompok yang mengikuti senam ergonomik sebanyak 

(n=20). Instrument penelitan berupa senam ergonomik sebanyak 3 kali berturut-

turut selama seminggu. Senam dilakukan ± 45-60 menit. Pengukuran tekanan 

darah pre test dilakukan hari pertama sebelum senam dan pengukuran tekanan 

darah post test dilakukan hari ke empat tanpa senam. Analisis data menggunakan 

Wilcoxon Signed Rank Test dan uji T-test (T-independent). Hasil Kelompok yang 

mengikuti senam ergonomik memiliki rata-rata tekanan darah sistolik 

(119,00mmHg) dan diastolik (80,00 mmHg) lebih rendah dibandingkan kelompok 

yang tidak mengikuti senam ergonomik (sistolik 152,00 mmHg) dan diastolik 

(95,50 mmHg). Hasil uji statistik menunjukkan terdapat perbedaan yang 

bermakna tekanan darah sistolik (p=0,027) dan diastolik (p=0,026) antara kedua 

kelompok tersebut.Terdapat pengaruh senam ergonomik terhadap penurunan 

tekanan darah dengan hipertensi derajat I pada Lansia 

 

Kata Kunci: Tekanan Darah, Senam Ergonomik, Lansia 
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Abstract 

 

Getting older is one of many factors which caused hypertension, in other words, 

the older of people’s age causes the function of organs decrease which  

characterized by the decreasing arteries elasticity and arteriosklerosis so that it 

makes them tend to increase their blood pressure especially for those who are 

elderly.  Ergonomic calisthenics is an exercise techinque which can restore the 

position, flexibility ofthe nerves systems,bloodstreamas well as it can supply 

oxygen to the brain. This calisthenics is a physic exercise which combines many 

movements that have many aims such as lowering the bad cholesterol (LDL), 

strengthening the heart, bloodcirculation, muscle tone,increasing thepulse 

andburning thefat. This research is aimed to find the influence of ergonomics 

calisthenics to the decreasing blood pressure with hypertension’s degree I to the 

eldery in Wironanggan, Gatak Sukoharjo. The design of this research uses Quasi 

Experiment Design method with Non Equivalent Control Group Design’s draft. 

The subject of this research are the elderies who suffer from hypertension’s 

degree I who are listed in the 7 health centers of elderly in Wironanggan village 

and the technique of collecting data of this research uses a sampling technique 

which has a total sampling for 40 elderies whose age 55 years old and older who 

are divided into 2 groups.  The first one is a group which does not follow the 

exercise (n=20) and the second group is a group that follow the exercise (n=20). 

Research instrument is a bunch of ergonomic calisthecnics for 3 times 

successively in a week. The calisthenics is done for about 45-60 minutes. The pre-

test of blood measurement is done in the first day before the calisthenics and a 

post-test one is done in the fourth day without calisthenics. The data analysis uses 

Wilcoxon Signed Rank Test. The result shows that the elderies in a group who 

follows the exercise, they have an average of systolicbloodpressure(119.00 

mmHg) anddiastolic(80.00 mmHg) lower than the groupwho does notfollow the 

ergonomics(152.00 mmHgsystolic) anddiastolic(95.50 mmHg). The statistics test 

shows that there is a meaningful difference between systolic blood pressure 

(p=0,027) and diastolic one (p=0,026). As the result, it is true that there is an an 

influence of ergonomics calisthenics to the decreasing blood pressure with the 

hypertension’s degree I to the eldery. 

 

Key Words: Blood pressure, Ergonomic Calisthenics, Eldery 
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PENDAHULUAN 

Struktur penduduk dunia 

termasuk negara Indonesia saat ini 

menuju proses penuaan yang ditandai 

dengan meningkatnya jumlah dan 

proporsi penduduk lanjut usia 

(lansia). Jumlah lansia di Indonesia 

berjumlah 19,3 juta (8,37%  dari total 

keseluruhan penduduk Indonesia) 

pada tahun 2009 (Komnas Lansia 

2010). Di mana Jawa Tengah 

11,16%menduduki peringkat ke 2, 

setelah Yogyakarta sebesar 14,04% 

(BPS, 2009). 

Hampir 1 miliar atau sekitar 

seperempat dari seluruh populasi 

orang dewasa di dunia menyandang 

tekanan darah tinggi, dan jumlah ini 

cenderung terus meningkat. Pada 

populasi usia lanjut angka 

penyandang tekanan darah tinggi 

lebih banyak. Pada tahun 2025 

diperkirakan penderita tekanan darah 

tinggi mencapai hampir 1,6 miliar 

orang di dunia (Palmer, 2007). 

Hasil riset kesehatan dasar  

balitbangkes tahun 2007 hipertensi 

secara menunjukkan prevalensi 

hipertensi secara nasional 31,7%. 

Hipertensi ini penyebab kematian 

nomor tiga setelah stroke dan 

tuberculosis, yakni mencapai 6,7 % 

dari populasi kematian pada semua 

umur di Indonesia (Depkes, 2013).  

Kasus tertinggi penyakit tidak 

menular di Jawa Tengah adalah 

penyakit kardiovaskuler atau 

hipertensi dan pembuluh darah. Dari 

total 1.212.167 kasus yang 

dilaporkan sebesar 66,51% (806.208) 

adalah penyakit kardiovaskuler atau 

hipertensi dan pembuluh darah. 

Peningkatan ini disebabkan oleh 

rendahnya kesadaran masyarakat 

untuk memeriksakan tekanan darah 

sejak dini tanpa harus menunggu 

adanya gejala yang muncul, pola 

makan yang tidak sehat dan 

kurangnya olahraga juga dapat 

memicu peningkatan tekanan darah 

(Profil Kesehatan Jawa Tengah, 

2012). 

Menurut data dinas kesehatan 

kabupaten Sukoharjo dilaporkan 

bahwa jumlah penderita hipertensi 

pada tahun 2012 terdapat 37.865 

kasus, untuk lansia dengan hipertensi 

sebanyak 15.250 lansia di seluruh 

wilayah kabupaten Sukoharjo. 

Kejadian hipertensi pada lansia 

yang meningkat menuntut tenaga 

pelayanan kesehatan untuk 
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mencegah dan melakukan promosi 

kesehatan. Adanya semboyan 

SEHAT yaitu seimbang gizi, 

enyahkan rokok, hindari stress, awasi 

tekanan darah, dan teratur olahraga. 

Teratur berolahraga dapat dilakukan 

dengan cara latihan fisik yang sesuai 

dengan lansia diantaranya berjalan-

jalan, bersepeda, berenang, 

melakukan pekerjaan rumah, dan 

senam (Maryam dkk, 2008). 

Latihan fisik seperti senam yang 

teratur juga membantu mencegah 

keadaan-keadaan atau penyakit 

kronis, seperti tekanan darah tinggi 

(hipertensi) (Once, 2011). Senam 

dapat meningkatkan aktivitas 

metabolisme tubuh dan kebutuhan 

oksigen. Jenis latihan fisik yang 

dapat dilakukan oleh lansia adalah 

senam. Beberapa senam yang dapat 

dilakukan oleh lansia yaitu senam 

tera, yoga, senam kegel dan senam 

ergonomik (Mangoenprasodjo, 

2005). Takaran olahraga (senam) 

yang tepat dapat menurunkan 

hipertensi (Soeharto, 2004).  

Menurut Wratsongko (2008) 

senam ergonomik mampu 

mengembalikan posisi dan 

kelenturan system saraf dan aliran 

darah, memaksimalkan suplai 

oksigen ke otak, mampu menjaga 

system kesegaran tubuh serta system 

pembuangan energy negatif dari 

dalam tubuh. Selain itu Senam 

ergonomik juga dapat meningkatkan 

kekuatan otot dan efektivitas fungsi 

jantung, mencegah pengerasan 

pembuluh arteri serta melancarkan 

sistem pernafasan. Senam ergonomik 

bisa dilakukan oleh semua umur. 

Senam ergonomi terdiri dari gerakan 

yang menyerupai gerakan sholat 

sehingga lansia mudah 

mengaplikasikan gerakan senam ini. 

Penelitian Astari (2011) dengan 

judul pegaruh senam lansia terhadap 

penurunan tekanan darah didapatkan 

hasil tekanan darah sistol 140mmHg 

setelah dilatih senam lansia dan nafas 

dalam sistol menjadi 127 mmHg dan 

untuk diastole 90 mmHg setelah 

dilatih senam lansia dan latihan nafas 

dalam menjadi 78,85 mmHg. 

Berdasarkan survey pendahuluan 

pada tanggal 2 januari 2014 di 

puskesmas Gatak Sukoharjo 

diperoleh data bulan Desember 2013 

jumlah lansia yang hipertensi 

sebanyak 257 lansia, terbagi dalam 

14 desa. Desa Wironanggan 
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merupakan urutan pertama kasus 

hipertensi pada lansia yaitu sebanyak 

80 lansia. Pada saat mengikuti 

posyandu pada bulan Januari 2014, 

setelah dilakukan pemeriksaan 

tekanan darah dengan alat 

spigmomanometer terdapat 80 lansia 

yang mengalami hipertensi dari 

jumlah 150 lansia yang terdaftar di 

posyandu dan yang mengalami 

hipertensi derajat I sebanyak 42 

lansia. Di  desa Wironanggan 

jumlah posyandu lansia sebanyak 7 

posyandu lansia. Selain itu, 

berdasarkan data dari puskesmas 

Gatak di Desa Wironanggan 

hipertensi merupakan penyakit 

terbanyak nomor 3 setelah ispa dan 

penyakit otot.  

Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian ”Pengaruh 

senam ergonomik terhadap 

Penurunan tekanan darah dengan 

hipertensi derajat I pada lansia di 

Desa Wironanggan kecamatan Gatak 

Sukoharjo. 

METODE 

Penelitian ini merupakan 

penelitian quasi eksperiment, 

rancangan penelitian nonequivalent 

controlgroupdesign, yaitu mengkaji 

penurunan tekanan darah dengan 

hipertensi derajat I sebelum dan 

sesudah dilakukan senam 

ergonomik.Populasi dalam penelitian 

ini adalah lansia yang mengalami 

hipertensi derajat I di Desa 

Wironanggan, pada bulan januari 

2014 terdapat 40 lansia yang 

mengalami hipertensi derajat 1. 

Teknik pengambilan sampel 

menggunakan total sampling yaitu 

sebanyak 40 lansia. Waktu penelitian 

11 – 18 mei 2014. 

Variabel independen adalah 

pemberian senam ergonomik. 

Variabel dependen adalah tekanan 

darah dengan hipertensi derajat I. 

Analisa data menggunakan uji 

normalitas wilcoxon rank test dan uji 

independent t-test 

HASIL  

A. Analisa Univariat 

1. Usia Responden dan jenis 

kelamin 

Usiaresponden 

dikelompokkan menjadi dua 

dengan mengacu pada 

kelompok usia menurut 

WHO yaitu : usia 

pertengahan (middle 
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age)yaitu usia 45 sampai 59 

tahun, usia lanjut (elderly) 

yaitu usia 60 smpai 74 tahun. 

Distribusi responden menurut 

usia ditampilkan pada Tabel 

1. 

Tabel 1. Distribusi responden menurut usia dan jenis kelamin di posyandu 

lansia Desa Wironanggan Sukoharjo  

Karakteristik Kelompok 

perlakuan 

 Kelompok 

kontrol 

 Jumlah 

 Jumlah % Jumlah %  

Usia     20 

45-59 tahun 7 35 6 30  

60-74 tahun 13 65 14 70  

Jenis kelamin     20 

Perempuan 20 100 20 100  

 

2. Analisa Bivariat. 

1. Tekanan darah responden kelompok perlakuan 

Tabel 2. Nilai tekanan darah sistolik dan diastolik kelompok perlakuan di 

Posyandu Lansia Desa Wironanggan Sukoharjo 

Nilai Sistolik 

pre test 

Sistolik 

post test 

Diastolik 

pre test 

Diastolik 

post test 

Rata-rata 148,00 119,00 96,50 80,00 

Median 150,00 120,00 100,00 80,00 

Std.deviasi 7,678 7,182 4,894 6,489 

Minimum 140 110 90 70 

Maksimum 160 130 100 90 

 

2. Tekanan darah responden kelompok kontrol 

Tabel 3. Nilai tekanan darah sistolik dan diastolik responden kelompok 

kontrol di Posyandu Lansia Desa Wironanggan Sukoharjo  

Nilai Sistolik 

pre test 

Sistolik 

post test 

Diastolik 

pre test 

Diastolik 

post test 

Rata-rata 149,50 152,00 93,00 95,50 

Median 150,00 150,00 90,00 100,00 

Std. Deviasi 5,104 6,959 4,702  5,104 

Minimum 140 140 90 90 

Maksimum 160 160 100 100 
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3. Uji normalitas data 

Tabel 4. Hasil uji normalitas data penelitian 

Data penelitian Z p Kesimpulan 

Kelompok perlakuan    

Tekanan sistolik pre test 

Tekanan sistolik post test 

Tekanan diastolik pre test 

Tekanan diastolik post test 

0,800 

0,812 

0,608 

0,793 

0,001 

0,001 

0,000 

0,001 

Tidak normal 

Tidak normal 

Tidak normal 

Tidak normal 

Kelompok kontrol    

Tekanan sistolik pre test 

Tekanan sistolik post test 

Tekanan diastolik pre test 

Tekanan diastolik post test 

0,688 

0,800 

0,580 

0,637 

0,000 

0,001 

0,000 

0,000 

Tidak normal 

Tidak normal 

Tidak normal 

Tidak normal 

 

4. Uji beda rata-rata tekanan darah sistolik pre test dan post test 

kelompok perlakuan 

Tabel 5. Hasil beda rata-rata tekanan 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 148,00 

119,00 

-3,976 0,000 

 

5. Uji beda rata-rata tekanan darah diastolik kelompok perlakuan di 

posyandu Lansia Desa Wironanggan, Sukoharjo 

Tabel 6. Hasil beda rata-rata tekanan darah diastolik kelompok perlakuan di 

posyandu Lansia Desa Wironanggan, Sukoharjo 

 

Tekanan darah Mean Z p 

Diastolic pre test – diastolik post 

test 

96,50 

80,00 

-4,072 0,000 
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6. Uji beda rata-rata tekanan darah sistolik kelompok kontrol di 

posyandu Lansia Desa Wironanggan, Sukoharjo 

Tabel 7. Hasil uji 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 149,50 

152,00 

-1,508 0,132 

 

7. Uji beda rata-rata tekanan darah diastolik kelompok kontrol di 

posyandu Lansia Desa Wironanggan, Sukoharjo 

Tabel 8. Hasil uji 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 

93,00 

95,50 

-1,508 

 

0,132 

 

8. Uji beda rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik pada 

kelompok perlakuan dan kontrol di posyandu Lansia Desa 

Wironanggan, Sukoharjo 

Tabel 9. Hasil uji beda rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

 Rata-

rata  

Jumlah Chi-

square 

Df Sig 

Sistolik perlakuan pre test  6,75 20 131,998 7 0,001 

Sistolik kontrol pre test 6,98 

Sistolik perlakuan post test 5,00 

Sistolik kontrol post test 7,28 

diastolik perlakuan pre test 3,23 

diastolik kontrol pre test 2,65 

diastolik perlakuan post test  1,08 

diastolik kontrol post test 3,05 
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Berdasarkan Tabel 1 

menunjukkan responden kelompok 

perlakuan maupun kelompok kontrol 

banyak pada usia 60-74 tahun (lanjut 

usia). Responden penelitian banyak 

berjenis kelamin perempuan baik 

kelompok perlakuan maupun 

kelompok kontrol 

Tabel 2 memperlihatkan data 

nilai tekanan darah sistolik pre test 

rata-rata sebesar 148,00 mmHg, 

diastolik pre test sebesar 96,50 

mmHg. Responden telah menerima 

senam ergonomik selama 3 kali 

dijadikan rata-rata tekanan darah 

sistolik menjadi 119,00 mmHg dan 

rata-rata diastolik sebesar 80,00 

mmHg data ini menunjukkan adanya 

penurunan tekanan darah pada 

responden yang melakukan senam 

ergonomik. 

Tabel 3 memperlihatkan data 

nilai tekanan darah sistolik pre test 

rata-rata sebesar 149,50 mmHg, 

diastolik pre test sebesar 93,00 

mmHg dan pengukuran sistolik post 

test rata-rata sebesar  152,00 mmHg, 

diastolik post test sebesar 95,50 

mmHg. pengukuran kedua berselang 

3 hari.  

Tabel 4 memperlihatkan data, 

dari data tekanan darah sistolik dan 

diastolik kelompok perlakuan 

mempunyai nilai signifikasi kurang 

dari 0,05, sehingga data 

berdistributor tidak normal. Data 

kelompok kontrol menunjukkan data 

tekanan darah sistolik dan diastolik 

mempunyai nilai signifikasi kurang 

dari 0,05, sehingga data 

berdistributor tidak normal. Data 

yang berdistributor tidak normal dan 

jumlah sampel kurang dari 30 

responden, maka uji hipotesa 

penelitian menggunakan uji non 

parametric yaitu Wilcoxon Signed 

Rank Test. 

Tabel 5 menunjukkan nilan Z 

= -3,976 dengan p = 0,000 (p<0,005) 

berarti Ho ditolak sehingga dapat 

disimpulkan terdapat perbedaan rata-

rata tekanan darah sistolik pre test 

dan post test kelompok perlakuan di 

posyandu Lansia Desa Wironanggan, 

Sukoharjo. 

Tabel 6 menunjukkan nilan Z 

= -4,072 dengan p = 0,000 (p<0,05) 

berarti Ho ditolak sehingga dapat 

disimpulkan terdapat perbedaan rata-

rata tekanan darah diastolik pre test 

dan post test kelompok perlakuan di 
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posyandu Lansia Desa Wironanggan, 

Sukoharjo 

Tabel 7 menunjukkan nilan Z 

= -1,508 dengan p = 0,132 (p>0,05) 

berarti Ho diterima sehingga dapat 

disimpulkan tidak ada perbedaan rata 

rata tekanan darah sistolik pre test 

dan post test kelompok kontrol di 

posyandu Lansia Desa Wironanggan, 

Sukoharjo. 

Tabel 8 menunjukkan nilan Z 

= -1,508 dengan p = 0,132 (p>0,05) 

berarti Ho diterima sehingga dapat 

disimpulkan tidak ada perbedaan 

rata-rata tekanan darah diastolik pre 

test dan post test kelompok kontrol di 

posyandu Lansia Desa Wironanggan 

Tabel 9 diketahui pada 

kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol terdapat perbedaan p=0,001 

(p<0,05) berarti Ho ditolak sehingga 

dapat disimpulkan ada pengaruh 

pada tekanan darah sistolik dan 

diastolik setelah diberikan senam 

ergonomik. 

 

PEMBAHASAN    

A. Analisis Univariat 

1. Karakteristik Responden 

berdasarkan usia 

Pada penelitian ini 

peneliti mengkategorikan 

uisa berdasarkan WHO yaitu 

usia pertengahan (middle 

age) dengan  usia 45 sampai 

59 tahun, usia lanjut 

(elderly) dengan usia 60 

smpai 74 tahun tetapi untuk 

sasaran peneliti mengambil 

responden dengan usia ≥55 

tahun. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

responden yang mengalami 

hipertensi lebih banyak pada 

usia 60-74 tahun yaitu 

sebanyak 27 lansia (67,5%). 

Harrison, Wilson dan Kasper 

(2005) menyatakan bahwa 

semakin tinggi usia 

seseorang maka semakin 

tinggi tekanan darahnya, jadi 

orang yang lebih tua 

cenderung mempunyai 

tekanan darah yang lebih 

tinggi dari orang yang 

berusia lebih muda. 

Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian Saputri 
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(2009), yaitu sebagian besar 

responden yang berusia 50 

tahun ke atas sebanyak 70 

responden dan yang 

memiliki tekanan darah 

paling tinggi yaitu responden 

berusia 60 tahun ke atas 

sebanyak 52 responden. Ini 

disebabkan karena semakin 

bertambahnya usia arteri 

kehilangan elastisitas atau 

kelenturan, sehingga volume 

darah yang mengalir sedikit 

dan kurang lancar. Semakin 

bertambahnya usiaseseorang, 

pengaturan metabolisme zat 

kapur (kalsium) terganggu, 

sehingga banyak zat kapur 

yang beredar bersama darah. 

Banyaknya kalsium dalam 

darah (hypercalcemia), 

menyebabkan darah menjadi 

lebih padat, sehingga 

tekanan darah menjadi 

meningkat.Endapan kalsium 

di dinding pembuluh darah 

(arteriosclerosis) 

menyebabkan penyempitan 

pembuluh darah, akibatnya 

aliran darah menjadi 

terganggu.Hal ini dapat 

memacu peningkatan 

tekanan darah (Timio dan 

Verdecchia, 2005). 

2. Karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin 

Dalm penelitian ini 

peneliti sebenarnya 

mengambil semua jenis 

kelamin tetapi pada saat 

jalannya penelitian yang 

mengikuti senam ergonomik 

hanya lansia yang berjenis 

kelamin perempuan hal ini 

didukung dengan data 

kunjungan lansia 1 tahun 

terakhir untuk keaktifan 

lansia laki-laki memang 

sangat kurang dengan 

kehadiran rata-rata tidak 

lebih dari 2 kali. Sehingga 

dalam penelitian ini hanya 

responden berjenis kelamin 

perempuan yang dijadikan 

sebagai kelompok perlakuan 

maupun kontrol 

Harrison, Wilson dan 

Kasper (2005) mengatakan 

bahwa sekitar 60% penderita 

hipertensi adalah perempuan 

yang berusia 50 tahun ke 

atas, padahal jumlah 
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penderita hipertensi pada 

usia muda lebih banyak 

terjadi pada laki-laki. Hal ini 

disebabkan karena 

perempuan yang belum 

menopause masih terlindung 

oleh hormone estrogen yang 

berperan dalam 

meningkatkan kadar HDL 

(HighDensity Lipoprotein). 

Pada premenopause, 

perempuan muda sedikit 

demi sedikit mulai 

kehilangan hormon estrogen 

yang selama ini melindungi 

pembuluh darah dari 

kerusakan. Proses ini terus 

berlanjut dimana hormon 

estrogen tersebut berubah 

kuantitasnya sesuai dengan 

usia perempuan secara alami, 

yang umumnya terjadi pada 

perempuan usia 45-55 tahun. 

Penjelasan di atas 

mengungkapkan bahwa 

estrogen berperan penting 

mampu menurunkan tekanan 

darah pada wanita muda. 

Saat siklus menstruasi 

terjadi, tekanan darah akan 

menurun, ini terjadi ketika 

fase luteal berubah menjadi 

fase folikular. Setelah wanita 

tidak menstruasi lagi atau 

postmenopause maka tidak 

akan terjadi perubahan dari 

fase menstruasi di atas, dari 

fase luteal berubah menjadi 

fase folikular sehingga 

tekanan darah tidak akan 

menurun dan justru 

cenderung naik (Staessen, 

2003). 

Hasil penelitian 

yuliarti (2007) bahwa 

kejadian hipertensi pada 

perempuan dipengaruhi oleh 

hormone esterogen. Hormon 

tersebut akan menurun 

kadarnya ketika perempuan 

memasuki usia tua 

(menopause) sehingga 

perempuan menjadi lebih 

rentan terhadap hipertensi. 

B. Analisis Bivariat 

Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh responden 

untuk masing-masing kelompok 

perlakuan maupun kontrol 

jumlah responden kurang dari 30 

responden sehingga untuk uji 

normalitas menggunakan 
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shapiro wilk. Data berdistribusi 

tidak normal karena < 0,05 

sehingga uji hipotesa penelitian 

menggunakan uji non 

parametric yaitu Wilcoxon 

Signed Rank Test. 

Rata-rata tekanan darah 

sistolik pre test pada kelompok 

perlakuan menunjukkan 148,00 

mmHg dan rata-rata tekanan 

darah sistolik post test menurun 

menjadi 119,00 mmHg, terdapat 

selisih 29 mmHg berarti 

penurunan sebesar 19,6 %. 

Berdasarkan uji statistik 

menunjukkan adanya perbedaan 

rata-rata tekanan darah sistolik 

kelompok perlakuan antara 

sebelum dan sesudah melakukan 

senam ergonomik selama 3 kali 

berturut-turut. Rata-rata tekanan 

darah diastolik pre test 

menunjukkan 96,50 mmHg dan 

rata-rata tekanan darah diastolik 

post test menurun menjadi 80,00 

mmHg, terdapat selisih 16,5 

mmHg berarti penurunan 

sebesar 17 %. Berdasarkan uji 

statistik menunjukkan adanya 

perbedaan rata-rata tekanan 

darah diastolik pada kelompok 

perlakuan antara sebelum dan 

sesudah melakukan senam 

ergonomik selama 3 hari 

berturut-turut. 

Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian Sudiarto, 

Wijayanti dan Sumedi (2007) 

yaitu setelah diberikan terapi 

meditasi pada lansia dapat 

disimpulkan ada pengaruh terapi 

meditasi terhadap penurunan 

tekanan darah pada lansia 

dengan hasil sebelum terapi 

meditasi tekanan darah sistolik 

147,3 mmHg dan diastolik 90,7 

mmHg, setelah dilakukan terapi 

meditasi tekanan darah sistolik 

menjadi 139,7 mmHg dan 

diastolik menjadi 90 mmHg.  

Hal ini disebabkan 

karena Aktifitas fisik dan 

olahraga yang teratur akan 

meningkatkan fungsi seluruh 

system tubuh seperti jantung dan 

paru , kebugaran otot dan tulang 

(fleksibilitas dan integritas 

tulang), pengaturan dan 

pemeliharaan berat badan serta 

kesejahteraan psikologis. 

Program aktivitas fisik terbaik 

adalah kombinasi olahraga yang 
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menghasilkan manfaat fisiologis 

dan psikologis contohnya 

berjalan, berenang, jogging, 

senam serta bersepeda (Burbank 

et al., 2002: Gillespie, 2006). 

Senam ergonomik 

merupakan salah satu jenis 

olahraga yang dikombinasikan 

dengan gerakan otot dan teknik 

pernafasan.Teknik pernafasan 

ini dilakukan secara sadar dan 

menggunakan diafragma, 

sehingga abdomen terangkat 

perlahan lahan dan dada 

mengembang penuh.Teknik 

pernafasan tersebut memberikan 

pijatan pada jantung, membuka 

sumbatan-sumbatan dan 

memperlancar aliran darah ke 

jantung serta meningkatkan 

aliran darah ke seluruh tubuh 

(Wratsongko, 2006). 

Rata-rata tekanan darah 

sistolik pre test pada kelompok 

kontrol menunjukkan 149,50 

mmHg dan rata-rata tekanan 

darah sistolik post test menjadi 

152,00 mmHg, terdapat 

kenaikan dengan selisih 2,5 

mmHg. Rata-rata tekanan darah 

diastolik pre test menunjukkan 

93,00 mmHg dan rata-rata 

tekanan darah diastolik post test 

menjadi 95,50 mmHg, terdapat 

kenaikan dengan selisih 2,5 

mmHg. Berdasarkan hasil 

wawancara 11 lansia (55%), 20 

% (4 lansia) mengatakan dalam 

3 hari sering mengkonsumsi 

sayuran yang bersantan, 35% (7 

lansia) mengatakan kurang tidur 

dan badannya pegel-pegel. 

Peningkatan tekanan 

darah pada lansia umumnya 

terjadi akibat penurunan fungsi 

organ pada sistem 

kardiovaskular.Katup jantung 

menebal dan menjadi kaku, serta 

terjadi penurunan elastisitas dari 

aorta dan arteri-arteri besar 

lainnya (Ismayadi, 2004).Selain 

itu, terjadi peningkatan resistensi 

pembuluh darah perifer ketika 

ventrikel kiri memompa, 

sehingga tekanan sistolik dan 

afterload meningkat (Gunawan, 

2009). 

Penelitian Sugihartono 

(2007) diketahui sering 

mengkonsumsi lemak jenuh 

mempunyai resiko untuk 

terserng hipertensi sebesar 7,72 
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kali dibandingkan dengan orang 

yang tidak mengkonumsi lemak 

jenuh. 

Secara umum asam 

lemak jenuh cenderung 

meningkatkan kadar kolesterol 

dalam darah. Lemak jenuh 

terutama berasal dari minyak 

kelapa dan santan yang 

mendapat pemanasan tinggi atau 

dipanaskan berulang-ulang 

(Almatsier, 2006). 

Tabel 11 diketahui pada 

kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol terdapat 

perbedaan p=0,001 (p<0,05) 

berarti Ho ditolak sehingga 

dapat disimpulkan ada pengaruh 

pada tekanan darah sistolik dan 

diastolik setelah diberikan 

senam ergonomik. 

Dengan adanya hasil 

penelitian ini yang menyatakan 

bahwa senam ergonomik pada 

lansia dapat menurunkan 

tekanan darah, maka para lansia 

yang cenderung memiliki 

tekanan darah tinggi diharapkan 

dapat mengaplikasikan senam 

ergonomik tersebut.Melakukan 

senam lansia dapat dilakukan 

dua sampai tiga kali dalam 

seminggu. 

C. Pengaruh senam ergonomik 

terhadap penurunan tekanan 

darah dengan hipertensi 

derajat I pada lansia 

Berdasarkan penelitian 

menunjukkan semua responden 

penelitian mempunyai tekanan 

darah tinggi diatas 140 sampai 

160 mmHg, sementara tekanan 

darah diastolik menunjukkan 

angka 90 sampai 100 mmHg. 

Tekanan darah sistolik adalah 

tekanan darah pada waktu 

jantung menguncup sedangkan 

tekanan darah diastolik adalah 

tekanan darah pada saat jantung 

mengendor kembali (Gunawan, 

2007).Menurut WHO (2010) 

Dalam junaidi tekanan darah 

diatas 140/90 mmHg dinyatakan 

sebagai hipertensi derajat I. 

Dalam penelitian ini dari 

jumlah lansia yang hipertensi 

derajat I sebanyak 42 yang 

terdiri dari kelompok perlakuan 

22 lansia dan kelompok kontrol 

sebanyak 20. Pada saat 

berjalannya penelitian lansia 

yang tidak aktif mengikuti 
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senam selama 3 hari ada 2 lansia 

sehingga peneliti tidak 

menjadikan responden sebagai 

kelompok perlakuan jadi, untuk 

kelompok perlakuan sebanyak 

20 lansia. 

Saat melakukan aktivitas 

(senam), tekanan darah akan 

naik cukup banyak Sebaliknya, 

setelah latihan fisik (senam) 

selesai, tekanan darah akan turun 

sampai di bawah normal dan 

berlangsung selama 30 - 120 

menit. Olahraga senam 

dilakukan berulang-ulang, lama-

kelamaan penurunan tekanan 

darah tadi berlangsung lebih 

lama. Itulah sebabnya latihan 

olahraga secara teratur akan 

dapat menurunkan tekanan 

darah. Jenis olahraga yang 

efektif menurunkan tekanan 

darah adalah olahraga 

senam.Frekuensi latihannya 3 - 5 

kali seminggu, dengan lama 

latihan 20 - 60 menit sekali 

latihan (Harber, 2009). Hal ini 

terbukti dari hasil penelitian ini 

dengan dosis 3 hari berturut-

turut dalam seminggu dengan 

waktu tiap kali latihan 30-45 

menit . 

Menurut penelitian 

Syatria (2006) tentang pengaruh 

olahraga terpogram terhadap 

tekanan darah yaitu penurunan 

tekanan darah antara lain terjadi 

karena pembuluh darah 

mengalami pelebaran dan 

relaksasi. Lama-kelamaan, 

latihan olahraga dapat 

melemaskan pembuluh-

pembuluh darah, sehingga 

tekanan darah 

menurun.Olahraga dapat 

mengurangi tahanan perifer, 

penurunan tekanan darah juga 

dapat terjadi akibat aktivitas 

memompa jantung berkurang. 

Otot jantung pada orang yang 

rutin berolahraga sangat kuat, 

maka otot jantung pada individu 

tersebut berkontraksi lebih 

sedikit daripada otot jantung 

individu yang jarang 

berolahraga, untuk 

memompakan volume darah 

yang sama. Karena olahraga 

dapat menyebabkan penurunan 

denyut jantung maka olahraga 

akan menurunkan cardiac 

output, yang pada akhirnya 
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menyebabkan penurunan 

tekanan darah. Peningkatan 

efisiensi kerja jantung 

dicerminkan dengan penurunan 

tekanan sistolik, sedangkan 

penurunan tahanan perifer 

dicerminkan dengan penurunan 

tekanan diastolik. 

Dari hasil penelitian 

yang saya lakukan, 

menunjukkan bahwa tekanan 

darah pada kelompok perlakuan 

tekanan darah sistolik maupun 

tekanan darah diastolik 

mengalami penurunan secara 

bermakna.Hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan efesiensi 

kerja jantung dan penurunan 

tahanan perifer yang 

menyebabkan penurunan 

tekanan darah.kelompok kontrol 

sebagian besar juga mengalami 

peningkatan tekanan darah 

sistolik maupun diastolik hal ini 

disebabkan karena lansia selama 

3 hari ada yang mengatakan 

sering makan makanan 

bersantan dan ada juga yang 

mengatakan tidak bisa tidur pada 

malam hari serta badan pegel-

pegel.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan bab IV dan V, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Rata-rata tekanan darah sistolik 

responden kelompok perlakuan 

sebelum dilakukan senam 

ergonomik sebesar148,00 mmHg, 

dan tekanan darah diastolik 

sebesar 92,00 mmHg. Rata-rata 

tekanan darah sistolik responden 

kelompok perlakuan setelah 

dilakukan senam ergonomik 

sebesar 119,00 mmHg, dan 

tekanan darah diastolik sebesar 

80,50 mmHg 

2. Rata-rata tekanan darah sistolik 

pre test pada responden  

kelompok kontrol sebesar 149,50 

mmHg dan tekanan darah 

diastolik pre test 93,00 mmHg. 

Rata-rata tekanan darah sistolik 

post test sebesar 152,00 mmHg 

dan tekanan darah diastolik post 

test 95,50 mmHg. 

3. Terdapat pengaruh senam 

ergonomik terhadap penurunan 

tekanan darah dengan hipertensi 

derajat I pada lansia di Desa 

Wironanggan, Sukoharjo. 
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