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PENGARUH SENAM PROLANIS TERHADAP TEKANAN DARAH 

PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS PURWODININGRATAN  

KOTA SURAKARTA 

Abstrak 

Hipertensi menjadi kondisi yang sering ditemukan pada pelayanan kesehatan 

primer. Tingginya angka kejadian hipertensi dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

salah satunya adalah faktor aktivitas. Aktifitas fisik mampu menunjukkan 

pengurangan risiko kematian sebanyak 29% hingga 67% pada pasien 

yang dilakukan tingkat aktivitas fisik yang tinggi, dan sebanyak 12% hingga 35% 

pada pasien yang melakukan tingkat sedang hal ini mencerminkan 

bahwa ada hubungan antara tingkat aktivitas fisik dan penurunan risiko kematian 

pada pasien hipertensi. Mengetahui pengaruh senam Prolanis terhadap tekanan 

darah pasien hipertensi di Puskesmas Purwodiningratan, Kota Surakarta.  
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif memakai desain penelitian Quasi 

experiment dan pendekatan one grup pretest-posttest design yang dilakukan pada 

22 Februari-15 Maret 2019. Populasi penelitian ini adalah semua peserta senam 

prolanis di Puskesmas Purwodiningratan Kota Surakarta yang berjumlah 50 

orang, diantaranya 34 responden dipilih sesuai kriteria inklusi. Dalam 

penelitian ini terdapat vaiabel penggannggu yaitu keturunan, obat dan diet. 

Analisis data menggunakan  paired sample t-test. Ada pengaruh senam prolanis 

terhadap tekanan darah yang signifikan, dengan nilai p value tekanan sistolik 

(p  = 0,002), dan tekanan diastolik (p= 0,001). 

Kesimpulan: Pemberian senam Prolanis yang dilakukan secara rutin 1x dalam 

1 minggu dapat membuat tekanan darah menurun. 

Kata Kunci : prolanis, tekanan darah, hipertensi 

Abstract 

Hypertension is often found condition in primary health care. The high 

incidence of hypertension influence by several factors, one of them is 

activity. Physical activity  afford to show the risk of death decrease 29% 

until 67% in patients who do hard physical activity, as much as 12% untill 

35% in patients who do moderate physical activity, that showed if able the 

correlations between activity level and decreasing the risk of death in 

hypertension patients. To knowing the effect of Prolanis exercise concerning 

the decrease of  hypertension patients blood pressure in Puskesmas 

Purwodiningratan, Surakarta. This research is quantitative research with Quasi 

experiment research design with one grup pretest-posttest design approach done 

on 22 February - 15 March 2019. Population in this research is all of the 

Prolanis exercise participants in local gvt. Clinic Purwodiningratan Surakarta 

that total of them 50 people, 34 people choosed by inclusion criteria. There 

is confounding variabel in this 



6 

research are genetic, medicine, and dietary. The data analysis used paired 

sample t-test. There is Prolanis exercise effect on blood pressure  significant, 

with p value of systolic pressure (p=0,002), and diastolic pressure (p=0,001). 
Giving Prolanis exercise routinely one time on week can make decreasing 

blood pressure. 

Keywords: prolanis, blood pressure, hypertension 

1. PENDAHULUAN

Menurut American Heart Association  (AHA), hipertensi adalah penyakit yang 

terjadi karena adanya peningkatan tekanan darah sistolik >140 mmHg atau 

tekanan darah diastolik >90 mmHg. Sampai saat ini, hipertensi masih merupakan 

tantangan besar di Indonesia. Hipertensi merupakan kondisi yang sering 

ditemukan pada pelayanan kesehatan primer (Kemenkes.RI, 2014).  

Data World Health Organisation (WHO) 2013 didapatkan 79% masyarakat 

beresiko hipertensi, dan 67% masyarakat di Dunia positif mengalami hipertensi 

dengan tekanan darah yang relatif tinggi (WHO, 2013). Jumlah penyandang 

hipertensi di Kota Surakarta sebanyak 54.691 jiwa atau 12,10 persen. Jumlah 

penyandang hipertensi di puskesmas purwodiningratan 3.263 jiwa. (Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta, 2017) Tingginya angka kejadian hipertensi 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor aktivitas. Aktifitas 

fisik mampu menunjukkan pengurangan risiko kematian sebanyak 29% hingga 

67% pada pasien dengan aktivitas fisik  tinggi, dan sebanyak 12% hingga 35% 

pada pasien dengan aktivitas fisik sedang, hal ini mencerminkan bahwa ada 

hubungan antara aktivitas fisik dan penurunan risiko kematian pada pasien 

hipertensi (Carmen, 2017). 

Pemerintah Indonesia melalui puskesmas melakukan penanganan hipertensi 

dengan PIS-PK dan aktifitas fisik. Program yang saat ini sedang dilaksanakan 

melalui puskesmas adalah Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga 

(PIS-PK) dan senam Prolanis (Program Pengelolahan Penyakit Kronis). Senam 

prolanis adalah bentuk latihan senam aerobik program dari pemerintah yang 

dijalankan oleh Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS). (Lumepow et al., 

2016). 
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Hasil studi pendahuluan pada tanggal 2 Oktober 2017 di Puskesmas 

Purwodiningratan Kota Surakarta didapatkan data  jumlah penderita hipertensi 

pada laki-laki sebanyak 1.053 orang (19,83%), perempuan sebanyak 2.210 orang 

(90,57%), laki-laki dan perempuan 3.263 orang (42,10%). Jumlah peserta 

program prolanis sebanyak 204 orang. Sedangkan yang aktif ikut senam prolanis 

secara rutin tiap minggu sebanyak 50 orang, dengan penderita hipertensi sebanyak 

34 orang.  

2. METODE

Penelitian ini menggunakan desain peneitian Quasi experiment dengan 

pendekatan one grup pretest-posttest design dengan time series. Penelitian 

bertempat di Puskesmas Purwodiningratan Kota Surakarta. Penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 22 Februari – 15 Maret 2019. Sampel dalam penelitian 

ini adalah pasien hipertensi anggota senam Prolanis di Puskesmas 

Purwodiningratan yang memenuhi kriteria inklusi. Sedangkan teknik sampling 

menggunakan teknik total sampling. Besar sampel adalah 34 orang, namun dalam 

penelitian terdapat 4 responden yang drop out karena tidak mengikuti senam 4x. 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah sphygnomanometer, 

stetoscope, dan lembar observasi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Distribusi frekuensi karakteristik responden 

No Karakteristik responden Frekuensi (f) Persentase (%) 

1. Jenis kelamin 

- Laki-laki 12 40,0 % 

- Perempuan 18 60,0 % 

Total 30 100 % 

2. Umur (tahun) 

- 40-59 10 33,3 % 

- >65 (lansia) 20 66,7 % 

Total 30 100 % 

3. Keturunan Hipertensi 
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- Ya 26 86,7 % 

- Tidak 4 13,3% 

Total 30 100 % 

Berdasarkan tabel 4 jenis kelamin Perempuan lebih banyak yaitu 18 responden 

atau 60 %, dan responden Laki-laki lebih sedikit yaitu 12 responden atau 40 %. 

Umur responden mayoritas >60 tahun (lansia) sebanyak 20 responden atau 66,7 

%, sedangkan minoritas responden berumur 40-59 tahun sebanyak 10 responden 

atau 33,3 Sedangkan berdasarkan keturunan hipertensi mayoritas respoden 

memiliki riwayat keturunan hipertensi dari keluarga sebanyak 26 responden atau 

86,7 % dan minoritas responden sebaanyak 4 atau 13,3 % responden tidak 

memiliki memiliki riwayat keturunan hipertensi dari keluarga 

3.2. Tekanan darah sebelum dan sesudah senam prolanis 

Tabel 2. Tekanan darah sebelum dan sesudah senam prolanis 

Senam ke 
Min 

(mmHg) 

Max 

(mmHg) 

Mean 

(mmHg) 

Std. 

Deviation 

(mmHg) 

1 Sistol pertama 130 180 149,33 11,651 

Diastol pertama 80 110 95,33 7,063 

4 Sistol keempat 120 170 141,83 12,140 

Diastol keempat 80 100 89,33 7,397 

Berdasarkan Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi penurunan rata-rata 

tekanan darah pada minggu pertama tekanan darah sistol sebelum senam dengan 

rata-rata 149,33 ± 11,651 dan rata-rata diastol 95,33 ± 7,063. Sedangkan tekanan 

darah setelah dilakukan 4 x senam menunjukkan rata-rata sistol 141,83 ± 12,140 

dan rata-rata diaastol 89,33 ± 7,397. 

3.3. Analisa bivariat 

Tabel 3.  Pengaruh senam prolanis terhadap tekanan darah pada penderita 

hipertensi 

Tekanan darah 
Mean 

(mmHg) 

Standar 

deviasi 

(mmHg) 

Thitung Ttabel Pvalue

Sistol  Pertama 149,33 11,651 3,359 2,045 ,002 

Keempat 141,83 12,140 

Diastole  Pertama  95,33 7,063 4,397 2,045 ,001 
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Keempat 89,33 7,397 

Berdasarkan tabel 3. menunjukkan bahwa setelah dilakukan senam selama 4 

minggu rata-rata tekanan darah sistol turun sebesar 7,5 mmHg dan diastol sebesar 

6 mmHg. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan darah responden yang melakukan 

senam prolanis baik tekanan darah sistol maupun diastole mengalami penurunan. 

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan pada tekanan darah 

responden penderita hipertensi di Puskesmas purwodiningratan baik tekanan 

darah sistol maupun diastol pada minggu pertama dan minggu keempat yaitu 

diperoleh nilai Pvalue tekanan darah sistol 0,002 dan tekanan darah diastole sebesar 

0,001. 

Berdasarkan hasil analisis juga diperoleh hasil tekanan darah sistol dengan 

nilai t hitung > t tabel (3,359>2,045), sedangkan untuk hasil tekanan darah diastol 

dengan nilai t hitung > t tabel (4,397>2,045). Hal ini menunjukkan bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh senam Prolanis terhadap 

penurunan tekanan darah pada anggota senam Prolanis yang mengalami hipertensi 

di Puskesmas Purwodiningratan Kota Surakarta.  

Perubahan tekanan darah  sistol dan diastol pada responden sebelum dan 

setelah melakukan senam prolanis dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

Gambar 1. Perubahan tekanan darah sistol dan diastol pada 

responden sebelum dan setelah melakukan senam prolanis 

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan rata-rata tekanan darah sistol sebelum senam 

149,33 mmHg turun menjadi 141,83 mmHg setelah 4x senam dan rata-rata 
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tekanan darah diastol sebelum senam  95,33 mHg turun menjadi 89,33 mmHg 

setelah senam. 

3.4. Pembahasan 

3.4.1. Analisa univariat 

3.4.1.1. Umur 

Hasil penelitian karakteristik responden berdasarkan umur menunjukkan 

responden paling banyak berumur >60 tahun dengan jumlah 20 (66,7%). Hal ini 

sejalan dengan penelitian Lumepow, Wungow & Polii, (2016) distribusi kejadian 

hipertensi berdasarkan umur dibagi menjadi 3 kelompok yaitu 45-58 tahun, 60-65 

tahun, dan 66-80 tahun. Kelopok umur 66-80 menjadi yang terbanyak dengan 10 

reponden (40%), dan 60-65 tahun sebanyak 8 responden (32%).  Hipertensi 

biasanya dimulai pada individu umur akhir 30-an dan awal 50-an dan secara 

bertahap menetap (Brunner & Suddarth, 2013). 

Tekanan darah tinggi pada usia lanjut (lansia) sering ditemui. Proses menua 

menyebabkan perubahan berupa berkurangnya elastisitas pembuluh darah, 

sehingga terjadi kekakuan pembuluh darah. Keadaan ini diperberat dengan 

terjadinya penimbunan lemak di lapisan dalam pembuluh darah (Abdurrahim et 

all., 2016). 

3.4.1.2.  Jenis kelamin 

Hasil penelitian karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 

responden berjenis kelamin perempuan mendominasi dengan jumlah 18 (60,0%). 

Hal ini sejalan dengan penelitian Hernawan & Rosyid (2017s), dari 28 responden 

didominasi oleh perempuan sebanyak 18 responden (64%), sedangkan laki-laki 

menjadi minoritas sebanyak 10 responden (36%). Penelitian lainya yang 

dilakukan oleh  Safitri & Astuti (2017), distribusi karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin yang juga menunjukkan responden terbanyak adalah 

perempuan yaitu sebanyak 22 responden (55%) sedangkan laki-laki sebanyak 18 

responden (45%).  

Menurut Brunner & Suddarth (2013), penyakit ini lebih banyak menyerang 

wanita daripada pria, tetapi khusus pada pria Amerika keturunan Afrika, lebih 

tidak mampu mentoleransi penyakit ini. Masa pre-menopause pada wanita usia 
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45-55 tahun menyebabkan tekanan darah menjadi meningkat. Hal tersebut 

disebabkan oleh mulai hilangnya sedikit demi sedikit hormon estrogen pada 

wanita yang berfungsi sebagai pelindung pembuluh darah dari kerusakan 

(Maryam, 2008). 

3.4.1.3. Keturunan 

Pada karakteristik responden berdasarkan keturunan hipertensi menunjukkan hasil 

penelitian bahwa sebagian besar responden memiliki riwayat keturunan hipertensi 

dari keluarga sebanyak 26 responden (86,7%). Hal ini sejalan dengan penelitian 

Angesti, Triyanti & Sartika (2017) dari 38 responden yang memilliki keturunan 

hipertensi 24 (63,2%) diantaranya juga mengalami hipertensi, sedangkan 14 

(37,8%) tidak mengalami hipertensi. Teori Wirawan mengatakan (2011), 

Seseorang pada dasarnya memiliki kecenderungan secara keturunan (genetik) 

terhadap suatu penyakit tertentu. Sifat kerentanan terhadap penyakit diturunkan 

pula dari orang tua kepada anaknya. 

3.4.1.4. Pengaruh senam prolanis terhadap tekanan darah  

Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata tekanan darah sistol sebelum senam 

yaitu 149,33 mmHg dan rata-rata tekanan darah sistol setelah 4 minggu dilakukan 

senam menjadi 142,50 mmHg.  Sedangkan tekanan darah diastole sebelum senam 

didapat-kan rata-rata yaitu 95,33 mmHg dan setelah 4 minggu dilakukan senam 

menjadi 89,33 mmHg. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh senam prolanis 

terhadap tekanan darah maka peneliti melakukan analisis data dengan uji statistik 

uji Paired T-Test, hasil analisis pada tekanan darah sistol sebelum dan sesudah 

perlakuan didapatkan nilai Pvalue  = 0,002. Sedangkan hasil analisis pada tekanan 

darah diastoliksebelum dan sesudah perlakuan didapatkan nilai Pvalue = 0,001 

dengan taraf signifikansi 0,05 artinya bahwa H0 di tolak dan Ha diterima pada 

tekanan darah sistolik maupun diastolik atau ada pengaruh senam prolanis 

terhadap tekanan darah sistolik maupun diastolik responden. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perlakuan senam prolanis dapat menurunkan tekanan darah 

sistolik maupun diastolik pada pasien hipertensi di Puskesmas Purwodiningratan 

Kota Surakarta.  
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Hal ini sesuai dengan teori Hasanudin et al. (2018) yang mengatakan 

aktivitas fisik yang kurang menyebabkan tekanan darah meningkat. Dengans 

berolahraga atau melakukan aktivitas fisik secara rutin sehingga dapat 

menurunkan atau menstabilkan tekanan darah. Hal ini diperkuat oleh Börjesson et 

al. (2015) yang mengatakan pada pasien hipertensi respon peningkatan tekanan 

darah mungkin berlebihan setelah selesai aktivitas senam aerobic, kemudian 

tekanan darah akan berkurang di bawah tekanan darah saat istirahat yang disebut 

dengan hipotensi pasca-latihan. Penurunan tekanan darah bisa berkurang 10-20 

mmHg dan biasanya bertahan setelah  latihan.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji et al. (2015) yang 

menunjukkan hasil bahwa senam lansia dapat mempengaruhi penurunan tekanan 

darah sistolik maupun diastolik, hal ini terbukti dengan didapatkan hasil analisis 

pada tekanan darah sistol sebelum dan sesudah perlakuan yaitu nilai Pvalue= 0,024. 

Sedangkan hasil analisis pada tekanan darah diastolic sebelum dan sesudah 

perlakuan didapatkan nilai Pvalue= 0,010 yang artinya terdapat pengaruh senam 

lansia pada tekanan darah sistolik maupun diastolic responden.  

Penurunan tekanan darah pada responden yang melakukan senam Prolanis seperti 

yang dijelaskan diatas dalam penelitianya dilakukan dengan tidak mengendalikan 

variabel perancu yaitu obat dan diet hipertensi pada responden setiap minggunya. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian tentang pengaruh senam Prolanis terhadap tekanan 

darah pasien hipertensi di Puskesmas Purwodiningratan Kota Surakarta, dapat 

disimpulkan bahwa: 

Karakteristik responden yaitu usia responden didominasi oleh usia lansia. 

Responden penelitian ini didominasi jenis kelamin perempuan dan memiliki 

keturunan hipertensi dari keluarga. 

Ada pengaruh senam Prolanis terhadap tekanan darah pasien hipertensi di 

Puskesmas Purwodiningratan Kota Surakarta sebelum dan sesudah dilakukan 

senam Prolanis. 
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Ada pengaruh senam Prolanis terhadap penurunan tekanan darah pada 

pasien hipertensi di Puskesmas Purwodiningratan Kota Surakarta. 

4.2 Saran  

4.2.1. Bagi Anggota Senam Prolanis 

Disarankan untuk melakukan kontinuitas dalam senam Prolanis 1x setiap minggu. 

4.2.2. Bagi Puskesmas 

Disarankan untuk terus melanjutkan program senam Prolanis. 

4.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlu ditambahkan kelompok kontrol untuk membandingkan. 
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