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PENGARUH PENAMBAHAN ISOMETRIC HANDGRIP EXERCISE PADA 

BRISK WALKING EXERCISE TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH 

PENDERITA HIPERTENSI 

 

Abstrak 

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular, yang terjadi pada tekanan darah sistolik 

≥140 mmHg dan diastolik ≥90 mmHg. Aktivitas fisik seperti latihan aerobik bertujuan 

untuk menurunkan terjadinya hipertensi. Contoh latihan aerobik yang mudah dilakukan 

yaitu brisk walking exercise yang bertujuan untuk menurunkan risiko terjadinya 

hipertensi, selain itu kegiatan fisik atau latihan pembebanan seperti isometric handgrip 

exercise juga dapat menurunkan tekanan darah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh penambahan isometric handgrip exercise pada brisk walking exercise dan 

untuk mengetahui pengaruh brisk walking exercise dalam penurunan tekanan darah 

penderita hipertensi. Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi Experimental 

Design, dengan 2 kelompok intervensi yaitu kelompok perlakuan. Penentuan populasi 

menggunakan sampling purposive. Subjek penelitian adalah 24 orang. Sampel dibagi 

menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dengan penambahan isometric handgrip 

exercise pada brisk walking exercise, sedangkan kelompok kedua dengan pemberian 

brisk walking exercise. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh penambahan isometric 

handgrip exercise pada brisk walking exercise dan terdapat pengaruh brisk walking 

exercise terhadap penurunan tekanan darah sebelum dan sesudah latihan dengan nilai  

signifikansi (p <0,05) dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penambahan 

isometric handgrip exercise dan brisk walking exercise sebelum dan sesudah latihan 

dengan nilai signifikansi (p >0,05). 

 

Kata kunci : Isometric Handgrip Exercise, Brisk Walking Exercise, Tekanan Darah, 

Hipertensi. 

 

Abstrack 

Hypertension is a non communicable disease, which occurs in systolic blood pressure 

≥140 mmHg and diastolic ≥90 mmHg. Physical activity such as aerobic exercise aims 

to reduce the occurrence of hypertension. Examples of easy aerobic exercise are brisk 

walking exercise which aims to reduce the risk of hypertension, besides physical 

activity or loading exercises such as the isometric handgrip exercise can also reduce 

blood pressure. The purpose of this study was to determine the effect of adding an 

isometric handgrip exercise on brisk walking exercise and to determine the effect of 

walking exercise brisk in reducing blood pressure in hypertensive patients. The research 

method used was Quasi Experimental Design, with 2 intervention groups, namely the 

treatment group. Determination of population using purposive sampling. The research 

subjects were 24 people. The sample was divided into 2 groups. The first group with the 

addition of an isometric handgrip exercise on brisk walking exercise, while the second 

group with giving brisk walking exercise. The results of this study have the effect of 

adding isometric handgrip exercise on brisk walking exercise and there is the effect of 

walking exercise brisk on the reduction of blood pressure before and after exercise with 

a significance value (p <0.05) and there is no significant difference between the addition 
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of isometric handgrip exercise and brisk walking exercise before and after exercise with 

a significance value (p> 0.05). 

 

Keywords : Brisk Walking Exercise, Isometric Handgrip Exercise, Blood Pressure, 

Hypertention. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang banyak terjadi dan mempunyai 

tingkat mortalitas yang tinggi. Penyakit ini sering diberi nama The Sillent Killer karena 

dapat mematikan. Dikatakan hipertensi karena seseorang mengalami peningkatan 

tekanan sistolik mencapai diatas 140 mmHg dan tekanan diastolik diatas 90 mmHg 

(Junaidi, 2010). Dari data World Health Organization (WHO)  2013, bahwa terjadi 

peningkatan jumlah penderita hipertensi dari 600 juta orang di tahun 1980 menjadi 1 

milyar di tahun 2008. Berdasarkan data Riskesdas 2013, Indonesia memiliki penderita 

hipertensi sebesar 25%. Jika saat ini penduduk Indonesia sebesar 252.124.425 jiwa 

maka terdapat 65.048.110 jiwa yang menderita hipertensi (Depkes RI, 2013), penyebab 

terjadinya hipertensi di Indonesia dikarenakan pola makan yang mengarah ke makanan 

instan mengandung pengawet, seperti kita lihat dari makanan cepat saji tersebut 

mengandung garam tinggi, lemak jenuh, dan rendah serat mulai banyak terutama di 

kota-kota besar Indonesia. 

Meningkatnya hipertensi pada usia muda dewasa dikarenakan kurangnya 

berolahraga, gaya hidup tidak sehat seperti merokok, mengkonsumsi makanan yang 

tidak bergizi dan juga stres (Nisa, 2012). Faktor terjadinya hipertensi yaitu keturunan, 

jenis kelamin, usia, dan ras. Faktor risiko lainnya seperti faktor kegemukan (obesitas), 

perokok, kurangnya olahraga dan beraktivitas, konsumsi alkohol, stres, pola makan 

tidak sehat. Aktifitas yang kurang dapat menambah risiko hipertensi, karena orang yang 

aktivitasnya kurang akan cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung lebih tinggi 

sehingga otot jantung akan berkontraksi keras di setiap kontraksi. Maka semakin besar 

tekanan yang dibebankan pada arteri maka akan semakin meningkatkan tekanan darah 

(Anggara & Prayitno, 2013). 

Menurut Lumempouw et al (2016) aktivitas fisik seperti latihan aerobik, kini 

telah menjadi fenomena baru dimasyarakat, baik dari kalangan masyarakat biasa 
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maupun kalangan masyarakat atas. Latihan aerobik yang mudah dilakukan yaitu brisk 

walking exercise yang merupakan suatu bentuk latihan aktivitas  sedang untuk pasien 

hipertensi dengan teknik jalan cepat selama 20-30 menit dengan kecepatan 4-6 km/jam. 

Brisk walking exercise bertujuan untuk penurunan risiko mortalitas dan morbiditas 

penderita hipertensi melalui mekanisme pembakaran kalori, menjaga berat badan, 

menjadikan tubuh rileks, latihan ini aman pada semua usia penderita hipertensi 

(Kowalski, 2010). 

Kegiatan fisik atau latihan pembebanan seperti isometric handgrip exercise 

merupakan kegiatan mencengkeram dimana terjadi kontraksi dibagian lengan bawah 

dan tangan, sehingga akan menimbulkan perubahan ketegangan otot tangan (Nurindra, 

Herman, 2011). Handgrip merupakan alat yang biasa digunakan untuk mengukur 

kekuatan otot menggenggam tangan. Handgrip juga dapat mendeteksi gangguan 

mobilisasi fungsional (Basuki, 2008). Menurut penelitian Rinku et al (2014) terdapat 

penurunan tekanan darah dengan latihan isometric handgrip exercise untuk jangka 

waktu 10 minggu, pada minggu ke 3 sudah mengalami sedikit penurunan. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Experimental 

Design. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Two Group 

Pretest-Posttest With Control Design. Dalam desain penelitian ini terdapat 2 kelompok 

perlakuan dengan membandingkan antara perlakuan kelompok pertama dan kelompok 

perlakuan kedua. penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kartasura 1, dilakuan selama 6 

minggu. Sampel dari penelitian ini berjumlah 24 responden. 12 orang kelompok 

perlakuan pertama, 12 orang kelompok perlakuan kedua. Responden dalam penelitian 

ini mempunyai tekanan sistolik lebih dari 120 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 

80 mmHg, usia 40-60 tahun (pra lansia). 

Variabel yang dianalisis adalah variabel bebas yaitu penambahan isometric 

handgrip exercise dan brisk walking exercise, dan variabel terikat pada penelitian ini 

penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Kelompok pertama diberikan 

penambahan isometric handgrip exercise pada brisk walking exercise dan kelompok 

kedua diberikan brisk walking exercise. 
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Tekik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk 

serta uji pengaruh dari tiap kelompok dengan Paired Sample t-test. Uji beda pengaruh 

pada 2 kelompok tersebut dengan uji Independent Sample t-test. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

No. Jenis Kelamin Kelompok perlakuan 

penambahan handgrip  

Kelompok Bbrisk 

walking 

Frekuensi % Frekuensi % 

      

1. Perempuan 12 100% 12 100% 

2. Laki-laki 0 0% 0 0% 

 Total 12 100% 12 100% 

      

 

Berdasarkan distribusi frekuensi diatas menunjukan bahwa seluruh responden dalam 

penelitian ini adalah perempuan. 

Tabel 2 Karakteristik responden berdasarkan usia 

No Usia Kelompok perlakuan 

penambahan handgrip 

Kelompok brisk 

walking 

  Jumlah % Jumlah  % 

1 40-45 2 17% 5 42% 

2 46-50 3 25% 4 33% 

3 51-55 2 17% 2 17% 

4 56-60 5 42% 1 8% 

 Jumlah  12 100% 12 100% 

 

3.1.2 Pengaruh penambahan isometric handgrip exercise pada brisk walking exercise 

dan pengaruh brisk walking exercis terhadap penurunan tekanan darah 

Tabel 3 Tekanan sistolik kelompok perlakuan penambahan handgrip dan brisk 

walking 

Tekanan 

Darah 

Kelompok thitung p-value Keterangan 

Sistolik 

pre test-

sistolik 

post test 

perlakuan 

penambahan 

handgrip 

perlakuan brisk 

7,374 

 

 

6,504 

0,000 

 

0,000 

H0 ditolak 

 

H0 ditolak 
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walking 

Diastolik 

pre test-

diastolik 

post test 

Perlakuan 

penambahan 

handgrip 

Perlakuan brisk 

walking 

7,707 

 

6,189 

 

0,000 

 

0,000 

H0 ditolak 

 

H0 ditolak 

 

Dari uji Paired Sample t-test tekanan darah sistolik dan diastolik pre dan post pada 

kelompok penambahan handgrip dan kelompok brisk walking diperoleh nilai 

signifikansi p-value 0,000, disimpulkan terdapat pengaruh penambahan handgrip pada 

brisk walking dan terdapat pengaruh brisk walking pada penurunan tekanan darah. 

Tabel 4 Tekanan diastolik kelompok perlakuan penambahan handgrip dan brisk 

walking 

Tekanan  

Darah 

p-value Mean kel. 

Penambahan 

IHG 

Mean 

kel. BW 

Kesimpulan 

Selisih post 

sistolik antara 

kel penambahan 

IHG dan 

kelompok BW 

 

0,826 

 

9,58 

 

9,16 

H0 diterima 

 

Selisih Post 

diastolik 

Antara kel 

penambahan 

IHG dan 

kelompok BW 

 

0,475 

 

8,33 

 

7,08 

 

H0 diterima 

 

Dari uji Independent Sample t-test diperoleh nilai sig (2-tailed) p>0,05 dengan p-

value 0,826 selisih post sistolik antara kelompok penambahan handgrip dan kelompok 

brisk walking maka H0 diterima. Uji Independent Sample t-test diperoleh nilai sig (2-

tailed) p>0,05 dengan p-value 0,475 selisih post diastolik antara kelompok penambahan 

hangdrip dan kelompok brisk walking maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan rata-rata post sistolik maupun post diastolik yang signifikan 

antara kelompok penambahan handgrip dan kelompok brisk walking. 
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 Karakteristik Responden 

3.2.1.1 Jenis Kelamin 

Berdasarkan distribusi frekuensi diatas menunjukan bahwa seluruh responden dalam 

penelitian ini adalah perempuan 

3.2.1.2  Usia 

Usia responden dalam penelitian ini adalah 40-60 tahun. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sulistyowati (2010) dan 

Artiyaningrum (2015) bahwa ada hubungan antara umur dengan kejadian hipertensi. 

Hasil penelitian menemukan bahwa umur menemukan bahwa umur ≥40 tahun memiliki 

risiko terkena hipertensi sebesar 11,71 kali dibandingkan dengan umur < 40 tahun 

(Anggara dan Prayitno, 2013). 

3.2.2 Pengaruh Penambahan Isometric Handgrip Exercise Pada Brisk Walking Exercise 

Terhadap Penurunan Tekanan Darah  

Setelah dilakukan penelitian penambahan isometric handgrip exercise pada brisk 

walking exercise terdapat penurunan tekanan darah. Terjadinya penurunan tekanan 

darah dengan penambahan isometric handgrip exercise yaitu penelitian terbaru 

menunjukkan bahwa latihan isometrik atau resistensi tidak meningkatkan tekanan darah 

istirahat dan seringkali justru sedikit menurunkan tekanan darah. Selain tekanan darah, 

latihan isometrik juga memperbaiki massa otot, kekuatan tubuh, meningkatkan 

kepadatan tulang, dan mengurangi resiko fraktur tulang (Chrysant, 2010). 

3.2.3 Pengaruh Brisk Walking Exercise Terhadap Penurunan Tekanan Darah 

Setelah dilakukan penelitian kelompok brisk walking exercise terdapat penurunan 

tekanan darah. Terjadinya penurunan tekanan darah dengan brisk walking exercise 

dikarenakan selama melakukan brisk walking exercise kekuatan otot-otot kaki ketika 

berjalan akan menambah pasokan oksigen ke jantung dan otak, sel-sel tubuh 

memperoleh seluruh kebutuhan darah, khususnya otak. Berat otak hanya seperlima 

puluh berat tubuh, untuk itu aliran darah ke otak harus mencukupi, dan itu hanya 

mungkin dikerjakan apabila jantung kuat memompa, agar tubuh dapat cukup terpasok 

darah (pembawa nutrsi dan oksigen) yang menjadikan tubuh tidak lemah. Jantung yang 

bekerja efisien yaitu yang terbiasa untuk memompa darah.  
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Selama latihan otot yang aktif bergerak secara teratur, darah yang mengalir 

diantara jaringan otot akan semakin lancar. Dan darah tersebut akan membawa oksigen 

dan glukosa yang dibutuhkan sebagai zat pembakar dalam mengatur kontraksi otot. 

Selama berjalan dalam beberapa puluh menit sangat bermanfaat untuk mengendorkan 

ketegangan saraf, mengembalikan fungsi hormonal, dan menyelaraskan kembali 

neotransmiter yang bertugas untuk mengatur tekanan darah (Lingga, 2012). 

3.2.4 Analisis Perbedaan Tekanan Darah Antara Intervensi Kelompok perlakuan 

dengan penambahan Isometric Handgrip Exercise dan Intervensi kelompok 

perlakuan brisk walking exercise.  

Berdasarkan hasil uji pada penelitian ini di dapatkan nilai signifikansi p>0,05, maka 

dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok 

penambahan isometric handgrip exercise dan brisk walking exercise terhadap penurunan 

tekanan darah.  

Tidak adanya perbedaan yang signifikan ini juga dapat disebabkan isometric 

handgrip exercise kontraksinya hanya terjadi pada bagian lengan bawah dan tangan, 

sehingga akan menyebabkan perubahan dalam ketegangan otot tangan dan latihan 

isometrik tidak membutuhkan banyak oksigen dibanding dengan isotonik. Selain itu 

penambahan yang digunakan dalam intervensi ini belum setara, perlu dipertimbangkan 

pula faktor non fisik yaitu kondisi psikis subyek penelitian, bahwa perbedaan ketahanan 

fisik antar individu tidak hanya berkaitan dengan kapasitas fisik semata, tetapi juga 

berhubungan dengan kapasitas psikis untuk menekan gejala dan manifestasi kelelahan 

yang timbul, dimana ketahanan psikis ini lebih rendah pada mereka yang ketahanan 

fisiknya kurang. 

 

4. PENUTUP 

Ada pengaruh penambahan isometric handgrip exercise pada brisk walking exercise 

terhadap penurunan tekanan darah penderita hipertensi. Ada pengaruh brisk walking 

exercise terhadap penurunan tekanan darah penderita hipertensi. Tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara penambahan isometric handgrip exercise dan brisk walking 

exercise terhadap penurunan tekanan. 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi dengan penambahan isometric 

handgrip exercise dan brisk walking exercise dapat menurunkan tekanan darah pada 

penderita hipertensi. Sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan intervensi ini secara mandiri pada saat mengalami tekanan darah tinggi. 

Fisioterapis dapat mengaplikasikan latihan ini sesuai dosis yang sudah 

ditentukan untuk menurunkan tekanan darah penderita hipertensi. 

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam 

melakukan penelitian lanjutan, seperti menggunakan intervensi lain yang sesuai atau 

mencari faktor yang berhubungan dengan penurunan tekanan darah tinggi pada 

penderitaihipertensi 
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