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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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). 

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). 
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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 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, 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 (2006) 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 
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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 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..  

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. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada Pengaruh Senam Ergonomik Terhadap Penurunan 

Tekanan Darah dengan Hipertensi Derajat I pada Lansia di Desa Wironanggan 

Kecamatan Gatak Sukoharjo 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Pengaruh Senam Ergonomik Terhadap Penurunan 

Tekanan Darah dengan Hipertensi Derajat I pada lansia 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah diberi 

intervensi pada kelompok perlakuan. 

b. Mengetahui tekanan darah pada kelompok control 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Keperawatan 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya 

meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dalam hal mengatasi 

masalah hipertensi, khususnya perawatan gerontik 
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b. Dinas kesehatan terkait 

Memberikan masukan untuk perencanaan dan pengembangan 

kebijakan dalam memberikan pelayanan pada lansia yang mengalami 

hipertensi 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perawat 

Hasil penelitian bisa digunakan sebagai salah satu intervensi untuk 

menurunkan tekanan darah dengan hipertensi 

b. Bagi peneliti 

Meningkatkan keilmuan penulis dalam penelitian selanjutnya 

c. Bagi lanjut usia 

Sebagai salah satu alternative yang dapat digunakan bagi lansia untuk 

menangani masalah hipertensi yang dihadapi 

d. Bagi masyarakat 

Memberikan informasi pada masyarakat tentang manfaat senam 

ergonomis sehingga dapat digunakan untuk mengatasi hipertensi 

 

E. Keaslian Penulis 

Penelitian yang berhubungan dengan yang dilakukan oleh peneliti : 

1. Rahmawati, L (2013) meneliti tentang pengaruh terapi aktivitas kelompok 

senam ergonomik terhadap kualitas tidur pada lansia di Posyandu Lansia 

Harapan I dan II Kelurahan Pabuaran. Pada penelitian ini menggunakan 

metode quasi eksperiment dengan desaign penelitian non randomized 

pretest-postest with control group design dengan sampel 42 lansia. Hasil 
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penelitian ini menggunakan uji statistic wilcoxon, kualitas tidur sebelum di 

intervensi 6-17 setelah dilakukan intervensi 2-11. 

2. Astari, P (2012) meneliti tentang pengaruh senam lansia terhadap tekanan 

darah lansia dengan hipertensi pada kelompok senam lansia di Banjar Kaja 

Sesetan Denpasar Selatan. Pada penelitian ini menggunakan rancangan 

pre-eksperimental dengan one group pretest-posttest design dengan 

sampel 55 lansia. Hasil penelitian ini menunjukkan tekanan darah sistole 

140mmHg setelah dilatih senam lansia dan nafas dalam sistole menjadi 

127,0 mmHg dan untuk diastole 90 mmHg setelah dilatih senam lansia dan 

latihan nafas dalam menjadi diastole 78,85 mmHg. 

3. Titin, S (2009) meneliti tentang Manfaat senam tera terhadap kebugaran 

lansia. Pada penelitian ini menggunakan desaign experimental dengan 

quasi eksperimental dengan sampel 60 orang kriteria menjdi 12 orang 

hasil setelah uji t-test rata-rata perbedaan tekanan darah sistole 21,67 

mmhg dan tekanan darah diastole 13,33 mmhg. 

4. Saloma, K (2007) Meneliti tentang pengaruh musik klasik terhadap 

penurunan tekanan darah. Pada penelitian ini menggunakan rancangan 

eksperimental pre test post test control group design dengan sampel 88 

siswa SMA.. penelitian ini menggunakan uji mann whitney, uji chi square 

dan uji t-independent. Hasil penelitian sebelum di beri perlakuan musik 

klasik tekanan darah sistole 124,27 mmhg dan tekanan darah diastole 

81,05 mmHg dan setelah di beri perlakuan musik klasik tekanan darah 

sistole 114,86 mmHg dan tekanan darah diastole 75,00 mmHg. 


