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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Lanjut usia (lansia) sebagai suatu tahap lanjut proses kehidupan 

ditandai dengan penurunan kemampuan berbagai organ, fungsi dan sistem 

tubuh secara alamiah atau fisiologis agar mampu beradaptasi dengan stress 

lingkungan. Tanda proses menua umumnya mulai tampak sejak usia 45 tahun 

dan akan menimbulkan permasalahan pada umur sekitar 60 tahun. Lansia 

merupakan bagian dari anggota keluarga dan anggota masyarakat yang 

semakin bertambah jumlahnya sejalan dengan peningkatan usia harapan hidup 

(Pudjiastuti, 2003). 

Pertumbuhan lansia di Indonesia lebih cepat dibandingkan negara-

negara lain. Pada tahun 2012 Indonesia termasuk negara Asia ketiga dengan 

jumlah absolut populasi diatas 60 tahun terbesar setelah China (200 juta), 

India (100 juta) dan Indonesia (25 juta). Bahkan diperkirakan pada tahun 2020 

jumlah lansia Indonesia mencapai 100 juta. Beberapa wilayah seperti DIY, 

Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki persentase lansia di atas rata-rata 

nasional (7,74%), yaitu 12,48%, 9,36%, dan 9,26% (Istiana, 2015). 

Masalah kesehatan lansia terjadi karena proses kemunduran yang 

panjang sehingga kemungkinan buruk dari kesehatan lansia sebenarnya dapat 

dihambat dan dapat dicegah. Karena menjaga kesehatan lansia lebih baik 

dilakukan dengan pertimbangan karena apabila sakit biaya pelayanan 
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kesehatan yang jauh lebih tinggi sehingga pencegahan akan jauh lebih murah 

dari pada biaya pengobatan (Pudjiastuti dan Utomo, 2003). Upaya yang 

dilakukan misalnya dengan memperhatikan asupan gizi pada lanjut usia, pola 

istrahat, olahraga misalnya senam lansia dan memotivasi untuk aktif sehingga 

lansia tetap sehat dan punya usia harapan hidup lebih panjang.  

Semakin tingginya usia harapan hidup lansia menyebabkan semakin 

tinggi pula faktor risiko terjadinya masalah kesehatan pada lansia. Pada 

umumnya  masalah kesehatan yang dihadapi oleh lansia berhubungan dengan 

kemampuan gerak tubuh  lansia, degenerasi organ tubuh, dan penurunan daya 

tahan tubuh lansia. Salah satu dampak dari penurunan fungsi organ tubuh 

lansia secara alami diantaranya terjadinya labilitas tekanan darah, dimana 

sekitar 60% lansia setelah berusia 65 tahun akan mengalami peningkatan 

tekanan darah atau hipertensi (Mubarak, 2006). Salah satu upaya pengendalian 

peningkatan tekanan darahnya agar tidak berdampak pada terjadinya stroke, 

gagal ginjal, serangan jantung dengan cara olahraga teratur dan aktif ke 

posyandu lansia. 

Masalah umum yang dialami lanjut usia yang berhubungan dengan 

kesehatan fisik, yakni rentannya terhadap berbagai penyakit, karena 

berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi pengaruh dari luar. Proses 

menua (aging) merupakan suatu perubahan progresif pada organisme yang 

telah mencapai kematangan intrinsik dan bersifat ineversibel serta 

menunjukkan adanya kemunduran sejalan dengan waktu. Proses menua yang 

terjadi pada lansia secara linier dapat digambarkan melalui empat tahap yaitu: 
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kelemahan (impairment), keterbatasan fungsional (functional limitation), 

ketidakmampuan (disability) dan keterhambatan (handicap) yang akan 

dialami bersamaan dengan proses kemunduran (Pudjiastuti dan Utomo, 2003). 

Beberapa upaya untuk mempertahankan stabilitas tekanan darah pada 

lansia yaitu diet rendah garam, mengurangi makanan yang berkolestrol dan 

olahraga secara teratur. Olahraga seperti senam yang teratur sangat baik untuk 

mengontrol tekanan darah pada lansia. Senam lansia merupakan salah satu 

bentuk olahraga yang dianjurkan bagi lansia. Senam lansia merupakan salah 

satu olahraga aktivitas fisik yang jika dilakukan secara teratur dapat menjaga 

kestabilan tekanan darah (Sunkudon dkk, 2015). 

Penelitian yang telah dilakukan Astari dan Putu (2012) menyimpulkan 

ada perbedaan perubahan tekanan darah sebelum dan setelah diberikan senam 

lansia. Terdapat penurunan rata-rata tekanan darah sistolik sebanyak 21,67 

mmHg dan diastolik sebanyak 12,50 mmHg. Hasil penelitian yang dilakukan 

Setiawan (2013) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan skor kualitas hidup 

rata-rata dengan Mac New Heart Disease Health Related QoL sebesar 9,27 

yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan senam bugar lansia 

terhadap kualitas hidup penderita hipertensi. 

Memberikan dukungan untuk salah satu klompok anggota kelopoknya 

merupakan salah satu contoh wujud nyata dari hubungan saling 

ketergantungan dari suatu klompok itu sendiri yang disebut sebagai keluarga. 

Seperti pengertian dukungan keluarga yang dikemukakan oleh Rahayu, dkk 

(2010) bahwa dukungan keluarga merupakan komunikasi verbal dan no 

verbal, saran, bantuan, yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh 
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orang-orang yang akrab dengan subyek di dalam lingkungan sosial  atau 

berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional 

atau berpengaruh pada tingkah laku penerimaanya. 

Berdasarkan data Puskesmas Klambu terjadi peningkatan jumlah lansia 

yang dialami di wilayah Desa Kandangrejo Kecamatan Klambu Kabupaten 

Grobogan. Tahun 2013 jumlah lansia di Desa Kandangrejo Kecamatan 

Klambu Kabupaten Grobogan sebanyak 1.317 jiwa dan meningkat menjadi 

1.477 pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 12%. Peningkatan jumlah 

lansia juga diiringi oleh peningkatan masalah kesehatan lansia salah satunya 

tekanan darah lansia.  

Hasil studi pendahuluan di Desa Kandangrejo Grobogan terhadap 10 

orang lansia diperoleh keterangan bahwa 8 diantaranya mengalami hipertensi. 

Pada studi ini baru 40% yang mendapat dukungan keluarga dalam kegiatan 

posyandu lansia misalnya, ada anggota keluarga yang mengantarkan lansia 

serta menyiapkan keperluan lansia. Sedangkan 60% lansia melakukan sendiri 

semua keperluannya ketika mengikuti kegiatan posyandu lansia, sehingga 

ketika kurang enak badan lansia tidak hadir dalam kegiatan posyandu. 

Selanjutnya hasil wawancara awal peneliti dengan Bidan Desa yang 

bertanggung jawab terhadap kegiatan lansia menyatakan bahwa baru sekitar 

35% lansia di Desa Kandangrejo yang aktif dalam kegiatan posyandu lansia. 

Gambaran kegiatan senam lansia di Desa Kandangrejo dilakukan setiap satu  

bulan sekali dan dilakukan secara bergantian di setiap dusun dari minggu 

pertama nyampek minggu terakhir. 
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Pudjiastuti dan Utomo (2003) mengungkapkan bahwa lansia lebih 

senang mempunyai aktivitas dan mempunyai hubungan sosial, baik untuk 

kelompok yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Penelitian lain juga 

menunjukkan fenomena yang sama. Lansia masih menghendaki aktivitas, 

pergaulan dan kemandirian. Umumnya, lansia lebih menyukai kegiatan sosial 

atau kegiatan lain untuk mengisi waktu luang. Sebagian dari mereka masih 

mengharapkan pekerjaan yang menghasilkan uang dan prestise. 

Lansia di Desa Kandangrejo Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan 

sebagian hidup bersama dengan anggota keluarga, misalnya bersama anak dan 

cucu dan yang aktif ke posyandu lansia baru sebagian lansia sehingga ada 

Kehidupan lansia bersama anggota keluarga lainnya sedikit banyak membantu 

lansia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya termasuk upaya mengontrol 

tekanan darah lansia.  

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan maka penulis 

berkeinginan untuk meneliti tentang “Hubungan keaktifan lansia mengikuti 

senam dan dukungan  keluarga dengan kestabilan tekanan darah lansia di Desa 

Kandangrejo Kecamatan Klambu Kapuaten Grobogan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan keaktifan lansia mengikuti senam dan dukungan 

keluarga dengan kestabilan tekanan darah di Desa Kandangrejo Kecamatan 

Klambu Kabupaten Grobogan? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan keaktifan lansia mengikuti senam dan dukungan 

keluarga dengan kestabilan tekanan darah lansia di Desa Kandangrejo 

Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan keaktifan lansia mengikuti senam di Desa 

Kandangrejo Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. 

b. Mendeskripsikan dukungan keluarga pada lansia di Desa Kandangrejo 

Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan 

c. Mendeskripsikan kestabilan tekanan darah lansia di Desa Kandangrejo 

Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. 

d. Menganalisis hubungan keaktifan lansia mengikuti senam dengan 

kestabilan tekanan darah di Desa Kandangrejo Kecamatan Klambu 

Kabupaten Grobogan 

e. Menganalisis hubungan dukungan keluarga dengan kestabilan tekanan 

darah lansia di Desa Kandangrejo Kecamatan Klambu Kabupaten 

Grobogan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademik 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya 

pengetahuan mahasiswa dalam pelayanan kesehatan lansia dan latihan 

fisik yang harus dilakukan oleh lanjut usia. 

2. Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Puskesmas 

dalam melakukan pelayanan kasehatan tentang lanjut usia.  

3. Bagi Lanjut Usia 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk para lansia agar 

dapat menaikkan derajat kesehatan yang lebih baik, supaya mencapai usia 

harapan hidup yang maksimal.  

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk penelitian yang 

akan datang dengan tema yang sama. 


