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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hipertensi menjadi masalah pada usia lanjut karena dapat menjadi faktor 

resiko dari penyakit stroke, payah jantung dan penyakit jantung koroner. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh National Center for Health Statistic (NCHS) 

prevalensi penduduk di amerika yang terkena hipertensi sebanyak 32,8% untuk 

yang berusia 18-39 tahun, 55,7% pada mereka yang berusia 40-59 tahun dan 

54,9% pada mereka yang berusia 60 tahun atau lebih (Yoon et al, 2012). 

Tekanan sistolik adalah tekanan darah saat bunyi kortokoff pertama 

berbunyi sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan pada saat bunyi kortokoff 

terakhir berbunyi. Tekanan darah dapat di dibagi menjadi empat tingkatan,  

normotensi, prehipertensi, hipertensi stage I dan hipertensi stage II (Joint of 

national comite, 2003). 

Tekanan darah sangat bervariasi tergantung pada keadaan. Tekanan darah 

akan meningkat ketika terjadi peningkatan aktifitas fisik, stess, dan emosi. Dan 

akan turun ketika beristirahat atau tidur (Brendan,2007).  

Salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan darah adalah aktivitas fisik. 

Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang 

memerlukan energi. Peningkatan tekanan darah yang di atur oleh sistem aktivasi 

retikular pada batang otak akan merangsang area vasokonstriktor dan 

kardioakselerator di pusat vasomotor. Keadaan tersebut akan meningkatkan 

tekanan darah segera untuk menyetarakan besarnya peningkatan aktivitas otot 

(Guyton & Hall,2014). Survey sosial ekonomi nasional 2004 mengenai kebiasaan 

penduduk usia15 tahun ke atas dalam melakukan aktivitas fisik, dalam survei ini 

aktivitas fisik dikelompokkan dalam 3 tingkat, yaitu aktivitas berat, aktivitas 

sedang, dan aktivitas ringan. Persentase penduduk yang melakukan aktivitas berat 

sebesar 36,02%, aktivitas sedang sebesar 77,44%, dan aktivitas ringan sebesar 
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66,67% . Contoh aktivitas ringan antara lain mengemudi, mengajar, kerja 

kantoran, memancing dan membaca. Sedangkan aktivitas sedang meliputi kerja 

rumah tangga, bersepeda, bowling, berjalan. Contoh aktifitas fisik berat meliputi 

aerobik, bersepeda mendaki, dansa, jogging, panjat tebing(Departemen 

kesehatan,2006). 

Aktivitas jalan santai merupakan aktivitas yang rutin dilakukan oleh 

peserta Posyandu lansia Sejahtera Abadi IX di Candi Baru. Setiap bulan selain 

melakukan jalan santai peserta Posyandu lansia juga melakukan pemeriksaan 

kesehatan seperti tekanan darah dan gula darah sewatu. Hal ini sesuai dengan 

tujuan dari posyandu lansia dimana posyandu lansia merupakan wahana 

pelayanan bagi kaum usia lanjut, yang dilakukan oleh, dari dan untuk kaum usia 

lanjut yang menitiberatkan pada pelayanan kesehatan promotif dan preventif 

(Notoatmojo, 2011) 

 Berjalan santai merupakan aktifitas fisik sedang yang selalu dilakukan 

setiap bulannya oleh peserta Posyandu Lansia Sejahtera Abadi IX Candi Baru. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan, hampir 60% dari 

populasi peserta Posyandu lansia berada pada tingkatan usia pra-lansia. Oleh 

karena itu peniliti ingin meneliti adakah pengaruh aktifitas fisik berupa jalan 

santai terhadap perubahan tekanan darah pada pralansia di Posyandu Lansia 

Sejahtera Abadi IX Candi Baru. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di tarik rumusan masalah sebagai 

berikut: 

Adakah pengaruh jalan santai terhadap perubahan tekanan darah pada 

peserta Posyandu Lansia Sejahtera Abadi IX, Candi Baru ?. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh jalan santai terhadap perubahan tekanan darah 

pada peserta Posyandu Lansia Sejahtera Abadi IX, Candi Baru. 

2. Tujuan Khusus 
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a. Mengetahui tekanan darah responden sebelum melakukan jalan 

santai. 

b. Mengetahui tekanan darah responden setelah melakukan jalan 

santai. 

c. Mengetahui perubahan tekanan darah responden sebelum dan 

sesudah melakukan jalan santai. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referens ikepada 

dokter dan petugas medis tentang pengaruh jalan santai terhadap 

perubahan tekanan darah pada pralansia. 

b. Peneltian ini diharapkan dapat menambah wacana kepustakaan dan 

informasi ilmiah mahasiswa kedokteran akan pengaruh jalan santai 

terhadap perubahan tekanan darah pada pralansia. 

2. Manfaat Aplikatif: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

informasi tentang manfaat olahraga khususnya jalan santai bagi 

pralansia. 

 


