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ABSTRAK

Tekanan darah seseorang akan semakin bertambah dengan bertambahnya usia. Tekanan
darah tinggi pada usia lanjut usia (lansia) berkaitan erat dengan timbulnya penyakit jantung,
ginjal, stroke dan penyakit pembuluh darah yang lainnya. Latihan fisik yang teratur
merupakan salah satu upaya untuk membantu menurunkan level tekanan darah pada lansia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran level tekanan darah kelompok
senam lansia dan untuk mengetahui efek senam lansia terhadap tekanan darah kelompok
senam lansia.

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif cross sectional pada seluruh anggota
kelompok senam lansia Paguyuban Lansia Mina Makarti Condong Catur Sleman Daerah
Istimewa Yogyakarta. Pengambilan subjek penelitian dilakukan secara purposive sampling.
Semua subjek diukur tekanan darah dan denyut nadi. Tekanan darah diukur dengan
sphygmomanometer air raksa untuk mengetahui tekanan sistolik dan diastolik. Selain itu pada
setiap subjek dicari beberapa faktor risiko terhadap terjadinya tekanan darah tinggi, penyakit
akibat tekanan darah tinggi, sindroma metabolik serta lamanya mengikuti senam lansia. Data
akan ditampilkan secara diskriptif kualitatif dengan persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua subjek penelitian yang mempunyai
tekanan darah normal hanya terdapat 8 orang anggota saja atau sekitar 13,1%, sedangkan
sisanya sebesar 53 orang (86,9%) mengindikasikan adanya hipertensi. Hipertensi meliputi
prehipertensi sebanyak 17 orang (27,9%), hipertensi stage 1 ditemukan sebanyak 20 orang
(32,8%), dan hipertensi stage 2 sebanyak 16 orang (26,2%), namun sebagian besar subjek
yang terindikasi hipertensi kurang menyadarinya. Selain itu ditemukan pula adanya beberapa
faktor risiko lain seperti peningkatan timbunan lemak sentral, Indeks Massa Tubuh (IMT)
yang tinggi yang akan mengakibatkan tingginya penyakit cardiovasculare dan sindroma
metabilik. Tingginya kasus hipertensi, tingginya timbunan lemak sentral dan IMT
mengindikasikan bahwa efek senam yang diharapkan masih belum bisa dirasakan.
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BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Departemen Kesehatan RI yang disebut usia lansia adalah usia 65 tahun

keatas. Sedangkan menurut organisasi kesehatan dunia WHO yang disebut usia lansia

adalah usia 60 tahun keatas. Pada usia ini sangatlah rentan terhadap kejadian tekanan darah

tinggi atau hipertensi. Dengan bertambahnya usia maka akan terjadi peningkatan tekanan

darah baik sistolik maupun diastolik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hipertensi

pada lansia berkaitan erat dengan jenis kelamin, bertambahnya umur seseorang, kebiasaan

merokok, kebiasaan konsumsi garam yang berlebihan, hiperlipidemia, diabetes mellitus,

obesitas, faktor psikologis dan kurangnya aktivitas fisik seseorang. Data epidemiologis di

Amerika dan Eropa menunjukkan bahwa prefalensi tekanan darah tinggi pada usia lansia

berkisar antara 53% dan 72% (Babatsikou and Zavitsanau, 2010: 25).

Tekanan darah tinggi pada lansia berkaitan erat dengan timbulnya penyakit jantung,

ginjal, stroke dan penyakit pembuluh darah yang lainnya. Modifikasi gaya hidup dengan

melakukan latihan fisik terbukti banyak bermanfaat bagi penderita hipertensi dalam

membantu menurunkan tekanan darah. Latihan fisik yang dilakukan terutama adalah

latihan fisik aerobik dan atau dapat dikombinasikan dengan latihan beban. Latihan fisik

yang teratur merupakan salah satu upaya untuk membantu menurunkan level tekanan

darah pada lansia.

Latihan fisik  merupakan bentuk dari aktivitas fisik yang terencana, terstruktur,

terukur, dan progresif yang melibatkan gerakan tubuh (otot-otot tubuh) berulang-ulang dan

dikerjakan dengan maksud untuk mendapatkan peningkatan kebugaran jasmani. Dalam

melakukan latihan fisik harus memenuhi beberapa sarat falam frekuensi, intensitas. Durasi

dan jenis latihan yang dilakukan agar memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Telah

diketahui bahwa latihan fisik dapat mencegah, mengobati serta mengontrol terjadinya

hipertensi.

Penderita hipertensi yang mendapatkan obat-obatan antihipertensi dapat melakukan

aktivitas fisik aerobik, bahkan latihan fisik yang bersifat kompetisi, namun perlu dilakukan

pemeriksaan dan monitoring ketat oleh tenaga profesional. Penggunaan obat-obatan
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antihipertensi perlu mendapat perhatian karena selain dapat menurunkan tekanan darah,

obat-obatan tersebut juga dapat menurunkan penampilan (exersise performance). Dengan

demikian latihan fisik diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya komplikasi akibat

tekanan darah tinggi yang sering dialami oleh kelompok umur lanjut usia.

Selama ini belum tersedia data tentang level tekanan darah pada kelompok senam

lansia yang sangat diperlukan dalam mengetahui profil tekanan darah pada kelompok

lansia yang secara teratur melakukan aktivitas fisik senam lansia, serta untuk mengetahui

manfaat senam lansia pada kelompok lansia untuk membantu menstabilkan tekanan darah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil tekanan darah pada kelompok senam lansia ?

2. Bagaimanakah efek senam lansia terhadap tekanan darah kelompok senam lansia?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui profil tekanan darah pada kelompok senam lansia serta mengetahui
manfaat latihan senam lansia dalam membantu mengontrol tekanan darah anggota
kelompok senam lansia.

D. Roadmap Penelitian

....................................................................................................................................................................................

Gambar 1. Road map Penelitian.

Mengetahui profil tekanan darah
pada anggota kelompok senam
lansia

Mengetahui pengeruh senam
lansia terhadap tekanan darah
kelompok senam lansia dan
membantu memberikan
masukan tentang aktivitas fisik
yang dapat mengontrol tekanan
darah pada lansia.

Penelitian
yang

Penelitian
Lanjutan
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E. Sistematika Penelitian

Gambar 2. Sistematika Penelitian.

1
•Menyajikan data tentang profil tekanan darah pada kelompok
senam lansia

2
•mengetahui pengaruh senam lansia pada tekanan darah anggota
kelompok senam lansia
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BAB II.

KAJIAN PUSTAKA

A. Lanjut Usia (Lansia).

Organisasi Kesehatan Dunia WHO menggolongkan lanjut usia menjadi 4 yaitu :

Usia pertengahan (middle age) 45 -59 tahun, Lanjut usia (elderly) 60 -74 tahun, lanjut usia

tua (old) 75 – 90 tahun dan usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun. Menurut

Departemen Kesehatan RI tahun 2009, umur 46-55 tahun dikategorikan sebagai masa

lansia awal, umur 56-65 tahun sebagai masa lansia akhir dan lebih dari 65 tahun sebagai

masa manula. Pengertian lansia (Lanjut Usia) adalah fase menurunnya kemampuan akal

dan fisik, yang di mulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Lansia adalah

sesuatu yang harus diterima sebagai suatu kenyataan dan fenomena biologis. Bagi manusia

yang normal, tentu telah siap menerima keadaan baru dalam setiap fase hidupnya dan

mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi lingkunganya. Pada lanjut usia akan terjadi

proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan

mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan sehingga tidak dapat bertahan

terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Secara biologis penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses

penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu

semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini

disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem

organ. Secara ekonomi, penduduk lanjut usia lebih dipandang sebagai beban dari pada

sebagai sumber daya. Banyak orang beranggapan bahwa kehidupan masa tua tidak lagi

memberikan banyak manfaat, bahkan ada yang sampai beranggapan bahwa kehidupan

masa tua, seringkali dipersepsikan secara negatif sebagai beban keluarga dan masyarakat.

Masalah kesehatan mental pada lansia dapat berasal dari 4 aspek yaitu fisik,

psikologik, sosial dan ekonomi. Masalah tersebut dapat berupa emosi labil, mudah

tersinggung, gampang merasa dilecehkan, kecewa, tidak bahagia, perasaan kehilangan, dan

tidak berguna. Lansia dengan problem tersebut menjadi rentan mengalami gangguan

psikiatrik seperti depresi, ansietas (kecemasan), psikosis (kegilaan) atau kecanduan obat.

Pada umumnya masalah kesehatan mental lansia adalah masalah penyesuaian.
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Penyesuaian tersebut karena adanya perubahan dari keadaan sebelumnya (fisik masih kuat,

bekerja dan berpenghasilan) menjadi kemunduran.

Lansia juga identik dengan menurunnya daya tahan tubuh dan mengalami berbagai

macam penyakit. Lansia akan memerlukan obat yang jumlah atau macamnya tergantung

dari penyakit yang diderita. Semakin banyak penyakit pada lansia, semakin banyak jenis

obat yang diperlukan. Banyaknya jenis obat akan menimbulkan masalah antara lain

kemungkinan memerlukan ketaatan atau menimbulkan kebingungan dalam menggunakan

atau cara minum obat. Disamping itu dapat meningkatkan resiko efek samping obat atau

interaksi obat. Dengan adanya penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik maka

diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Perawatan tersebut dimaksudkan agar lansia

mampu mandiri atau mendapat bantuan yang minimal. Perawatan yang diberikan berupa

kebersihan perorangan seperti kebersihan gigi dan mulut, kebersihan kulit dan badan serta

rambut. Selain itu pemberian informasi pelayanan kesehatan yang memadai juga sangat

diperlukan bagi lansia agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

B. Tekanan Darah dan Tekanan Darah Tinggi (hipertensi)

Tekanan darah terdiri dari tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Telah

diketahui bahwa dengan bertambahnya usia akan terjadi pula peningkatan tekanan darah

sistolik maupun diastolik (Kelly and Kelly, 2001: M299). Tekanan darah sistolik akan

terus meningkat hingga usia dewasa yang terjadi karena adanya progresifitas kekakuan

pembuluh darah seiring dengan bertambahnya usia, sedangkan tekanan darah diastolik

cenderung menetap hingga dekade ke-enam baru kemudian akan menurun (Pescatello

et.al., 2004: 533).

Tekanan darah dipengaruhi oleh cardiac output dan resistensi pembuluh darah

perifer. Pada studi epidemioligik terakhir, disebut hipertensi apabila tekanan darah sistolik

lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau

sama dengan 90 mmHg, atau seseorang yang perlu mendapatkan pengobatan antihipertensi

(Pescatello et.al., 2004:540). Tabel 1 menunjukkan klasifikasi hipertensi berdasarkan

konsensus dari The Seventh Report of The Joint National Committe (Chobanian et.al.,

2003: 2540).
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Tabel 1. Klasifikasi dan Manajemen Tekanan Darah pada Dewasa Usia 18 Dahun
atau Lebih.

Secara umum hipertensi diklasifikasikan  menjadi dua bagian besar, hipertensi

essensial yang tidak diketahui penyebabnya (biasanya bersifat genetis) dan hipertensi

sekunder yang biasanya disebabkan oleh penyakit yang lain (Zanabria and Welch, 2003:

1).

Hipertensi sering terjadi pada usia pertengahan dan usia tua, laki-laki lebih sering

terjadi daripada perempuan. Studi epidemiologik menunjukkan bahwa hipertensi

berhubungan dengan rendahnya tingkat kebugaran fisik seseorang dan obesitas. Hipertensi

juga merupakan faktor risiko terhadap terjadinya stroke, infark myocard, penyakit jantung

dan gagal ginjal kronis. Hipertensi dapat terjadi akibat peningkatan tekanan darah sistolik,

diastolik atau keduanya. Seseorang yang mempunyai tekanan darah lebih dari 160/95

mmHg mempunyai risiko sebesar 150-300% untuk terjadinya penyakit jantung koroner

(coronary heart disease), gagal jantung kronik (chronic heart disease), claudicatio

intermitent, dan stroke dibandingkan dengan orang normal  atau normotensi (Zanabria and

Welch, 2003: 1). Pescatello et.al. (2004: 550) juga mengatakan bahwa hipertensi

merupakan gangguan kesehatan utama yang berhubungan dengan peningkatan insidensi

kematian akibat penyakit kardiovaskuler. Tekanan darah istirahat, riwayat keluarga

hipertensi, indeks massa tubuh, tingkat kebugaran dan aktivitas tubuh, serta respon tubuh

yang berlebihan selama dan atau setelah melakukan latihan fisik adalah sesuatu yang
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dipercaya dapat dipergunakan untuk memprediksi apakah seorang individu akan menderita

hipertertensi di kemudian hari (Pescatello et.al., 2004: 550).

C. Latihan fisik.

Banyak anggapan dalam masyarakat bahwa melakukan aktivitas fisik rutin sehari-

hari seperti pekerjaan rumah tangga atau bekerja secara fisik merupakan aktivitas olahraga.

Meskipun aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari terbukti bermanfaat terhadap

kesehatan, namun pengertiannya sangat berbeda dengan olahraga (yang selanjutnya

disebut sebagai latihan fisik). Bergerak atau melakukan aktivitas fisik disini berarti

melakukan setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran energi. Hal ini

berbeda dengan latihan fisik karena latihan fisik dalam pengertiannya merupakan bentuk

dari aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, terukur, dan progresif yang melibatkan

gerakan tubuh (terutama otot-otot besar) berulang-ulang dan dilakukan dengan maksud

untuk mendapatkan peningkatan kebugaran jasmani. Adapun komponen kebugaran

jasmani dapat meliputi beberapa hal seperti komposisi tubuh, kelenturan / fleksibilitas

tubuh, kekuatan otot, daya tahan jantung dan paru, serta daya tahan otot (Karim, 2001:5).

Latihan fisik yang dilakukan dapat mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya

rekreasi, membina kesehatan, membina serta meningkatkan kesegaran jasmani, dan

sebagai upaya untuk mencapai prestasi puncak (Adiputra, 2008: 1). Latihan fisik yang

lebih utama yang sering dilakukan untuk menjaga kebugaran adalah latihan fisik yang

bersifat aerobik yang melibatkan gerakan pada seluruh otot-otot badan terutama otot otot

besar. Latihan fisik aerobik ini membantu dalam pencapaian kebugaran jantung dan paru

sehingga akan memperbaiki pula sistem jantung dan pembuluh darah serta sistem

pernafasan.

Latihan aerobik harus dilakukan secara terencana, terstruktur, terukur dan

terprogram yang meliputi komponen frekuensi latihan, intensitas latihan, durasi latihan,

serta jenis latihan yang akan dilakukan. Komponen-komponen tersebut harus disesuaikan

dengan target / tujuan latihan agar latihan yang dilakukan dapat memperoleh hasil seperti

yang diinginkan.

Frekuensi latihan menunjukkan berapa kali latihan dilakukan dalam seminggu.

Durasi latihan menunjukkan lama latihan yang dilakukan setiap sesi latihan. Intensitas
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latihan menunjukkan seberapa berat latihan dilakukan. Secara praktis intensitas latihan

dapat diukur berdasarkan persentase dari frekuensi denyut jantung maksimal atau maximal

heart rate (MHR). Frekuensi denyut jantung maksimal dapat dihitung dengan rumus

sederhana sebagai berikut: (Nazario, 2004: 2).

Denyut jantung maksimal =  220 - umur dalam tahun.

Berdasarkan MHR yang dicapai, intensitas latihan aerobik dapat dibagi menjadi:

intensitas ringan (35-59% MHR), intensitas sedang (60-79% MHR), dan intensitas tinggi

(80-89% MHR). Peningkatan intensitas latihan dapat dilakukan melalui penambahan

beban latihan, yaitu dengan gerakan meloncat-loncat, atau dengan mempercepat frekuensi

gerak. Menurut American College of Sport Medicine (ACSM) intensitas latihan aerobik

harus mencapai target zone sebesar 60-90% dari frekuensi denyut jantung maksimal atau

Maximal Heart Rate (Pollock & Wilmore, 1990: 110).

D. Pengaruh Latihan Fisik Terhadap Tekanan Darah dan Tekanan Darah Tinggi

Saat melakukan latihan fisik akan terjadi peningkatan tekanan darah sebagai

mekanisme adaptasi tubuh agar tetap dapat mencukupi sirkulasi darah ke seluruh bagian

tubuh. Mekanisme adaptasi ini berbeda antara satu individu dengan individu yang lain.

Apabila reaksi peningkatan tekanan darah terlalu besar, baik saat melakukan aktivitas fisik

atau setelah selesai melakukan aktivitas fisik, dapat dipergunakan sebagai prediktor bahwa

individu tersebut akan menderita hipertensi di kemudian hari.  Namun penelitian terdahulu

menunjukkan bahwa latihan fisik yang keras pada individu dengan normotensi terbukti

dapat mencegah terjadinya hipertensi dikemudian hari. Frekuensi latihan dan intensitas

latihan fisik yang dilakukan berbanding terbalik dengan risiko terjadinya hipertensi di

kemudian hari. Individu dengan tingkat kebugaran yang rendah mempunyai

kecenderungan terjadinya hipertensi 1,5-1,9  kali dibandingkan individu dengan tingkat

kebugaran yang tinggi (Pescatello et.al., 2004: 535).

Latihan fisik terutama latihan aerobik dapat mencegah perkembangan hipertensi dan

menurunkan tekanan darah pada individu dewasa dengan normotensi ataupun hipertensi.

Untuk itu dianjurkan adanya modifikasi gaya hidup dengan melakukan program latihan

fisik sebagai upaya pencegahan, pengobatan dan pengawasan hipertensi. (Pescatello et.al.,
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2004: 535). Setiap penurunan tekanan darah sistolik sebesar 2 mmHg diduga dapat

menurunkan risiko kematian akibat penyakit jantung sebesar 4% dan kematian stroke

sebesar 6% pada usia pertengahan (Kelly and Kelly, 2001: M300).

Latihan fisik yang bersifat dinamis (ada periode kontraksi otot dan relaksasi) seperti

gerakan berjalan, berlari atau bersepeda, akan memberikan respon yang berbeda terhadap

tekanan darah dibandingkan latihan fisik yang bersifat statis (periode kontraksi otot

dibiarkan selama beberapa detik sebelum relaksasi) seperti latihan kekuatan dan latihan

isometrik. Selama periode latihan fisik dinamis, akan terjadi peningkatan tekanan sistolik

seiring dengan peningkatan intensitas latihan, sedangkan tekanan diastolik hanya akan

terjadi perubahan yang minimal. Sehingga latihan fisik dinamis pada penderita hipertensi

yang tidak diobati akan terjadi peningkatan tekanan darah sistolik. Peningkatan tekanan

darah sistolik tersebut masih dianggap normal jika terjadi peningkatan tekanan darah

sistolik antara 160 mmHg sampai 220 mmHg (Zanabria and Welch, 2003: 2).

Latihan yang meningkatkan tekanan darah sistolik sampai 240 mmHg atau lebih

tidak boleh melanjutkan latihannya karena peningkatan tekanan darah sistolik sudah tidak

seiring lagi dengan peningkatan intensitas latihan. Hal ini disebabkan karena terjadi

kegagalan respon sistem kardiovaskuler terhadap latihan yang dilakukan. Hal yang sama

juga perlu dilakukan jika terjadi peningkatan tekanan diastolik sebesar 20 mmHg dari

tekanan diastolik istirahat atau tekanan diastolik lebih dari 115 mmHg (Zanabria and

Welch, 2003: 2).

Adapun pada latihan statis, tekanan pada otot yang berkontraksi akan meningkat dan

menyebabkan pembuluh darah kecil (arteriola atau kapiler) menjadi kolaps karena tekanan

dari otot yang berkontraksi. Keadaan ini akan menimbulkan kekurangan oksigen pada otot

yang berkontraksi (hipoksia) yang akan menyebabkan mekanisme adaptasi yang berakibat

terhadap terjadinya peningkatan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik selama otot

berkontraksi. Hal ini dilakukan tubuh sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan otot yang

berkontraksi.  Selain itu kecepatan peningkatan tekanan darah dan besarnya peningkatan

tekanan darah jauh lebih besar daripada peningkatan intensitas dan durasi kontaksi otot,

dengan demikian manover valsava (menahan nafas selama fase kontraksi otot) perlu

dihindarkan karena akan mengurangi jumlah oksogen yang beredar dalam sirkulasi darah.



10

Teknik latihan yang disarankan adalah melakukan ekspirasi saat fase kontraksi otot dan

inspirasi saat fase relaksasi otot (Zanabria and Welch, 2003: 3).

Namun demikian, latihan fisik juga dapat berperan dalam upaya menurunkan tekanan

darah. Mekanisme penurunan tekanan darah sebagai akibat dari latihan fisik diduga terjadi

melalui beberapa jalan seperti neurohumoral, vaskuler maupun adaptasi struktural.

Penurunan katekolamin, resistensi perifer, perbaikan sensitivitas insulin, perubahan

vasodilator dan vasokonstriktor juga merupakan alasan yang dapat menjelaskan efek

antihipertensi dari latihan fisik yang dilakukan (Pescatello et.al., 2004: 535).

Seperti diketahui sebelumnya bahwa tekanan darah dipengaruhi oleh cardiac output

dan resistensi pembuluh darah perifer. Penurunan resistensi pembuluh darah perifer setelah

melakukan latihan fisik menyebabkan bertambahnya diameter pembuluh darah dan

merupakan mekanisme utama, daripada pengaruhnya terhadap perubahan cardiac output.

Pelebaran pembuluh darah ini terjadi karena menurunnya pengaruh sistem saraf simpatis

atau bertambahnya pengaruh vasodilator lokal seperti nitric oxide. Latihan fisik dapat

meningkatkan produksi dari nitric oxide. (Pescatello et.al., 2004: 550).

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penurunan tekanan darah akibat

latihan fisik berhubungan dengan penurunan kadar norepinephrin plasma darah yang dapat

berefek pada sistem saraf otonom yang dapat menimbulkan terjadinya vasodilatasi

pembuluh darah. Selain itu latihan fisik juga akan memperbaiki fungsi ginjal dalam

pengaturan sodium plasma dan dengan demikian akan membantu pengaturan volume

plasma dan cardiac output (Zanabria and Welch, 2003: 3). Manfredini et.al. (2009: 208)

juga mengatakan bahwa latihan fisik dapat mengatur aktivitas sistem saraf otonom,

mencegah stres, memperbaiki produksi nitric oxid di sel-sel endotelial dan bioavailability

otot polos pembuluh darah dan enzim-enzim antioksidan.

Perubahan struktural vaskuler dapat terjadi sebagai akibat dari latihan fisik yang

merupakan remodeling vaskuler berupa perpanjangan dan pelebaran pembuluh darah

arteria dan vena atau pembentukan vaskuler baru (neovascularisasi). Penelitian cross

sectional dan longitudinal menunjukkan bahwa latihan aerobik dapat meningkatkan

diameter pembuluh darah. Selain itu terdapat penurunan rasio tebal tunika intima-media

serta pembesaran compliance pembuluh darah (Pescatello et.al., 2004: 550). Pada
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penderita hipertensi juga akan terjadi kerusakan pada endothelium-dependent vascular

relaxation baik pada arteria coronaria, arteria lengan dan arteria renalis yang menuju

ginjal. Disfungsi endothelium ini diduga terjadi akibat adanya perkembangan dari

artherosklerosis sehingga akan meningkatkan risiko terhadap terjadinya penyakit

cardiovasculer dan cerebrovascular (Higashi et.al., 1999: 1195). Setiap penurunan tekanan

darah diastolik  minimal 2 mmHg secara substansial akan menurunkan risiko penyakit

yang dapat disebabkan oleh adanya hipertensi (Whelton et.al., 2002: 495).

Latihan fisik aerobik dengan berjalan cepat 5-7 kali seminggu selama 12 minggu

pada penderita hipertensi essensial ringan terbukti dapat menurunkan tekanan darah serta

memperbaiki vasorelaksasi endothelium melalui peningkatan pelepasan nitric oxide

(acetylcholine-stimulated nitric oxide) baik pada individu dengan normotensi maupun

hipertensi. Hal ini terjadi karena adanya pelepasan acetylcholine yang berperan sebagai

endothelium-dependent vasodilator sehingga akan terjadi vasodilatasi serta perbaikan

histologis dan fungsi pada pembuluh darah yang berakibat pada terjadinya penurunan

tekanan darah. Latihan fisik aerobik selama 12 minggu juga terbukti dapat meningkatkan

HDL kolesterol serta menurunkan kolesterol total dan LDL koleterol. Penelitian

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kolesterol total serum respon endothelium

vaskuler terhadap acetylcholine (Higashi et.al., 1999: 1200).

Endothelin-1, yang merupakan vasokonstriktor terbukti menurun dengan latihan fisik

(Pescatello et.al., 2004: 551). Angiotensin II juga merupakan vasokonstriktor kuat dan

berperan dalam pengaturan volume darah. Latihan fisik terbukti dapat menurunkan kadar

renin dan angiotensin II pada individu normotensi, namun tidak pada individu hipertensi.

Bukti terakhir menunjukkan bahwa sistem renin angiotensin tidak banyak berperan dalam

mekanisme penurunan tekanan darah akibat latihan fisik (Pescatello et.al., 2004: 552).

Hiperinsulinemia dan resistensi insulin dapat menimbulkan hipertensi dan aktivasi

dari sistem saraf simpatis. Bukti menunjukkan bahwa latihan fisik dapat memperbaiki

sensitivitas insulin sehingga akan terjadi penurunan tekanan darah (Pescatello et.al., 2004:

553). Kokkinos et.al. (1995: 1463) dalam penelitiannya menunjukkan adanya penurunan

insulin darah sebesar 33% selama melakukan latihan selama 16 minggu. Zanabria and

Welch (2003: 3) juga mendapatkan bukti bahwa pada populasi wanita tua dengan
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hipertensi, latihan aerobik dapat memperbaiki sensitivitas insulin dan penurunan tekanan

darah.

Faktor genetik turut berperan dalam menentukan efek antihipertensi dari latihan fisik.

Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh faktor genetik sebesar 17% dalam menurunkan

tekanan darah istirahat setelah melakukan aktivitas fisik. Terdapat sejumlah gen yang

bertanggung jawab pada mekanisme ini antara lain varian NOS3-Glu298Asp, yaitu gen

yang bertanggung jawab pada pembentukan nitric oxide.  Selain itu juga terdapat

hubungan antara angiotensinigen, angiotensin-convertizing enzyme dan TGF-β1 gene

polymorphisms dengan latihan fisik pada tekanan darah istirahat dan selama latihan.

Latihan fisik juga bertanggung jawab terhadap perubahan alele dari apoE genes (Pescatello

et.al., 2004: 553).

Aktifitas fisik aerobik dapat dipertimbangkan sebagai modifikasi gaya hidup untuk

mencegah dan membantu mengobati hipertensi (Whelton et.al., 2002: 495). Sebagai suatu

intervensi nonfarmakologik, latihan fisik dapat membantu mengatasi hipertensi. Latihan

fisik berfungsi sebagai adjunctive therapy pada beberapa pasien hipertensi. Latihan fisik

aerobik dan pengaturan diit yang berefek terhadap penurunan berat badan merupakan dua

hal yang sangat efektif. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa latihan fisik dapat

membantu menurunkan tekanan darah pada penderita dengan hipertensi essensial yang

mendapatkan pengobatan teratur (Zanabria and Welch, 2003: 3).

American College of Sport Medicine juga menyebutkan bahwa efek penurunan

tekanan darah akibat latihan fisik biasanya berkisar antara 10-20 mmHg pada tekanan

sistolik yang dapat mulai terlihat pada 1-3 jam setelah melakukan aktivitas fisik selama 30-

45 menit. Efek penurunan tekanan darah ini akan terjadi lebih dari 9 jam pasca latihan

fisik. Secara umum perubahan tekanan darah secara menetap akan terjadi setelah 3 minggu

sampai 3 bulan sejak dimulainya latihan fisik, dengan penurunan tekanan darah maksimal

setelah 3 bulan latihan. Tidak seperti pada penurunan tekanan darah sistolik, penurunan

tekanan darah diastolik akibat latihan fisik berhubungan dengan lamanya latihan yang

dilakukan (Zanabria and Welch, 2003: 5).

Latihan fisik dengan intensitas sedang seperti berjalan, bersepeda, jogging, berlari

telah terbukti secara ilmiah dalam menurunkan tekanan darah dan pencegahan hipertensi.
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Hal ini khususnya bagi mereka yang sangat rentan terhadap latihan fisik yang berat. Yang

dimaksud latihan fisik di sini adalah latihan fisik dan intensitas sedang (70-85% dari

denyut jantung maksimal) setiap hari yang dilakukan selama 30 menit (terutama latihan

yang bersifat aerobik). Latihan selama 30 menit ini dapat dilakukan dalam sekali latihan

ataupun akumulasi latihan selama 30 dalam sehari (Nazario, 2004: 2).

Penelitian lain yang dilakukan Zanabria and Welch (2003: 5) menunjukkan bahwa

latihan dengan intensitass sedang dapat menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun

diastolik sampai 7 mmHg. National Institute of Health telah mendapatkan bukti bahwa

pada 70% subjek yang melakukan latihan fisik terjadi penurunan tekanan darah rata-rata

10,5/8,6 mmHg. Higashi et.al. (1999: 1200) mengatakan bahwa aktivitas fisik aerobik

yang dilakukan setiap hari terbukti secara signifikan dapat menurunkan tekanan darah

sistolik sebesar 7 mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 4 mmHg. Barone et.al.

(2009: 53) pada penelitiannya menunjukkan bahwa latihan fisik aerobik dan latihan

kekuatan pada penderita hipertensi ringan selama 6 bulan terbukti menurunkan tekanan

darah sistolik latihan yang bermakna sebesar 7,1 mmHg dan penurunan lemak badan serta

meningkatkan kebugaran. Akan tetapi penurunan penurunan tekanan darah sistolik tidak

berhubungan dengan penurunan lemak badan dan peningkatan kebugaran.

Beberapa penelitian klinik telah menyimpulkan bahwa latihan fisik akan menurunkan

tekanan darah baik pada seseorang dengan hipertensi ataupun normotensi, dan tidak

berhubungan dengan penurunan berat badan yang terjadi akibat aktifitas fisik yang

dilakukan (Barone et.al., 2009: 53)  Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Zanabria and Welch (2003: 2) yang menunjukkan bahwa latihan fisik

aerobik menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 15 mmHg dan tekanan darah diastolik

sebesar 10 mmHg pada setiap penurunan berat badan sebesar 10 kg.

Whelton et.al. (2002: 495) yang melakukan penelitian secara meta-analisis dengan

Randomized Controled Trials menyimpulkan bahwa latihan fisik aerobik akan

menurunkan tekanan darah, baik pada individu normotensi maupun hipertensi dan pada

individu dengan berat badan lebih ataupun berat badan normal. Kelly and Kelly (2001:

M303) pada review meta-analisis dengan Randomized Controled Trials juga

menyimpulkan bahwa latihan aerobik pada individu berusia 50 tahun atau lebih yang

dilakukan selama 16-52 minggu dengan intensitas latihan ringan sampai sedang, durasi
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latihan 12-60 menit, dan frekuensi latihan 2-6 kali per minggu bermanfaat dalam

menurunkan tekanan darah istirahat baik tekanan darah sistolik sebesar 2% maupun

tekanan darah diastolik sebesar 1%. Namun penurunan tekanan darah secara statistik

hanya bermakna pada tekanan darah sistolik.

Helbert et.al. (1997: 641) pada penelitian meta-analisis terhadap 29 penelitian

sebelumnya,  menunjukkan bahwa latihan aerobik yang dilakukan selama 4 minggu atau

lebih dapat menurunkan tekanan darah sistolik (sebesar 4,7 mmHg) dan tekanan darah

diastolik (sebesar 3,1 mmHg) secara bermakna (Halbert et.al., 1997: 641). Penelitian juga

menunjukkan bahwa peningkatan intensitas latihan diatas 70% dari VO2max atau

peningkatan frekuensi latihan lebih dari 3 kali perminggu tidak berpengaruh terhadap

penurunan tekanan darah yang lebih baik (Halbert et.al., 1997:641).

Penelitian lain dengan meta-analisis menunjukkan bahwa latihan fisik aerobik seperti

barjalan, berlari dan bersepeda terbukti menurunkan tekanan darah istirahat pada penderita

dengan hipertensi sebesar 7,4 mmHg pada tekanan darah sistolik dan 5,8 mmHg pada

tekanan darah diastolik. Adapun penurunan tekanan darah istirahat pada individu

normotensi terjadi sebesar 2,6 mmHg pada tekanan darah sistolik dan 1,8 mmHg pada

tekanan darah diastolik. Dapat diperoleh gambaran bahwa penurunan tekanan darah lebih

besar terjadi pada penderita hipertensi dibandingkan dengan normotensi. Namun penelitian

ini juga menunjukkan bahwa hanya terdapat sedikit efek atau bahkan tidak ada pengaruh

sama sekali penurunan tekanan darah terhadap frekuensi, durasi dan jenis latihan yang

dilakukan (Pescatello et.al., 2004: 553).

Church et.al. (2007: 2082) pada penelitiannya terhadap pada wanita post menopause

dengan inaktivitas dan berat badan lebih atau obese mendapatkan bahwa latihan aerobik

dengan intensitas sedang (50% dari VO2 max), 3-4 kali perminggu selama 6 bulan dengan

durasi waktu 72 menit yang terakumulasi setiap 3 hari dapat meningkatkan kebugaran

tubuh, namun tidak dapat menurunkan tekanan darah sistolik. Hal ini terjadi karena pada

usia tua terjadi penurunan elastisitas pembuluh darah.

Individu dengan hipertensi yang terkontrol tanpa adanya penyakit cerebrovaskuler

dan gangguan ginjal dapat melakukan latihan fisik atau olahraga kompetitif tetapi harus

selalu dievaluasi, diterapi dan dimonitor dengan ketat. Sebelum melakukan aktivitas fisik



15

harus dilakukan tes terlebih dahulu untuk mengetahui ada tidaknya gejala yang muncul

yang perlu diwaspadai, khususnya pada laki-laki di atas 45 tahun atau wanita diatas 55

tahun. Evaluasi harus memperhatikan dengan seksama terhadap adanya riwayat keluarga

hipertensi, aktivitas fisik seseorang, penilaian terhadap adanya faktor risiko mayor,

kerusakan organ target, dan adanya komplikasi penyakit kardiovaskuler (Pescatello et.al.,

2004: 554). Penderita hipertensi sebelum melakukan latihan fisik harus melakukan

pemeriksaan kesehatan diantaranya dengan pemeriksaan EKG jantung saat istirahat,

namun penderita hipertensi dengan risiko tinggi tidak direkomendasikan untuk melakukan

latihan fisik (Zanabria and Welch, 2003: 3).

Tabel 2. Stratifikasi Risiko dan Jenis Terapi yang Dilakukan (Pescatello et.al., 2004: 537).

Tabel 2 menunjukkan beberapa stratifikasi  risiko dari penderita hipertensi. Laki-laki

maupun perempuan kategori A atau B yang tidak menunjukkan simptom penyakit dan

dengan tekanan darah < 180/110 mmHg yang akan melakukan latihan fisik dinamis

dengan intensitas ringan sampai sedang  tidak memerlukan tes sebelumnya. Adapun

individu dengan kategori C tanpa penyakit kardiovaskuler atau hipertensi stage 3 (≥

180/110 mmHg) perlu tes sebelum melakukan latihan dengan intensitas  sedang dan tinggi,

tetapi pada intensitas ringan atau sangat ringan tidak memerlukan tes. Pada individu

dengan penyakit serebrovaskuler seperti penyakit jantung iskemik, gagal jantung atau

stroke perlu dilakukan tes terlebih dahulu sebelum melakukan latihan dan memerlukan

pengawasan medis yang lebih ketat. Tes yang dilakukan dapat dilakukan dengan

pemeriksaan rekam jantung (Pescatello et.al., 2004: 537).

Zanabria and Welch (2003: 3) juga mengatakan bahwa seseorang yang menderita

hipertensi dapat melakukan aktivitas olahraga yang bersifat kompetitif namun harus

mendapatkan evaluasi, pengobatan, dan pengawasan yang ketat oleh tenaga kesehatan atau
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dokter. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi penderita hipertensi dalam

melakukan latihan fisik:

1. Harus berhati-hati dengan peningkatan temperatur badan bagi penderita hipertensi yang

mendapatkan pengobatan dengan golongan beta blocker dan diuretic, karena

penggunaan obat-obatan ini dapat mengganggu mekanisme pengaturan suhu badan,

sehingga dapat menimbulkan peningkatan suhu badan yang sangat berlebihan, atau dapat

menyebabkan dehidrasi.

2. Harus memperpanjang waktu pendinginan (cooling down), Obat-obatan anti hipertensi

seperti alpha bocker, calcium channel blocker, dan vasodilator dapat menyebabkan

penurunan tekanan darah yang mendadak setelah olahraga berakhir.

3. Pada penderita hipertensi dengan kelebihan berat badan ataupun obese, olahraga harus

disertai dengan upaya penurunan berat badan.

Latihan aerobik dengan intensitas ringan sampai sedang sangat diperlukan pada

penderita hipertensi yang inaktif, namun program latihan harus disesuaikan secara

individual agar latihan yang dilakukan aman dan efektif. Latihan aerobik dapat

dikombinasikan dengan latihan beban (Manfredini et.al., 2009: 210).

Latihan fisik yang optimal yang meliputi frekuensi, intensitas, durasi dan jenis

latihan perlu diperhatikan agar memperoleh efek latihan dalam menurunkan tekanan darah

terutama pada wanita, anak-anak, usia tua dan kelompok etnik tertentu. Berdasarkan bukti

penelitian terakhir, maka American College of Sports Medicine merekomendasikan resep

latihan fisik aerobik sebagai berikut: (1) Frekuensi, sebaiknya dilakukan setiap hari, namun

3-5 kali perminggu sudah cukup  efektif; (2) Intensitas, merupakan intensitas sedang (40-

<60% dari VO2maksimal); (3) Durasi, lebih dari 30 menit setiap kali latihan atau lebih

dari 30 menit akumulasi latihan perhari; (4) Jenis latihan, terutama latihan aerobik seperti

berjalan, jogging, berlari atau bersepeda, dan dapat dikombinasikan dengan latihan

kekuatan / beban ringan (Pescatello et.al., 2004: 540).

Laki-laki usia 35-76 tahun dengan pengobatan antihipertensi yang melakukan latihan

fisik teratur selama 16 minggu dengan frekwensi latihan 3 kali perminggu dan intensitas

sedang (60-80 % dari denyut jantung maksimal) menunjukkan adanya penurunan tekanan
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darah diastolik. Penelitian juga menunjukkan bahwa latihan fisik yang dilakukan juga

dapat memberikan efek penurunan tekanan darah diastolik yang lebih bermakna meskipun

dosis obat antihipertensi diturunkan. Selain itu tekanan darah sistolik juga mengalami

penurunan sebesar 6-7 mmHg namun tidak bermakna secara statistik (Kokkinos et.al.,

1995: 1465). Pada hipertensi berat pengontrolan tekanan darah sedikit lebih sulit sehingga

perlu penggunaan obat-obatan antihipertensi yang adekuat yang dikombinasikan dengan

latihan fisik aerobik yang teratur dengan intensitas sedang (Kokkinos et.al., 1995: 1465).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa latihan aerobik dengan intensitas sedang yang

dilakukan secara teratur dapat menurunkan tekanan darah secara bermakna pada pasien

dengan hipertensi essensial ringan sampai sedang (Kokkinos, et.al., 1995: 1466).
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BAB III.

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif cross sectional pada seluruh anggota

kelompok senam lansia Paguyuban Lansia Mina Makarti Condong Catur Sleman Daerah

Istimewa Yogyakarta. Pengambilan subjek penelitian dilakukan secara purposive

sampling. Semua subjek diukur tekanan darah dan denyut nadi. Tekanan darah diukur

dengan sphygmomanometer air raksa untuk mengetahui tekanan sistolik dan diastolik.

Denyut nadi diukur pada arteria radialis dengan cara meraba arteria tersebut pada sisi

radial lengan bawah bagian distal.  Selain itu pada setiap subjek dicari beberapa faktor

risiko terhadap terjadinya tekanan darah tinggi, penyakit akibat tekanan darah tinggi,

sindroma metabolik serta lamanya mengikuti senam lansia. Data akan ditampilkan secara

diskriptif kualitatif dengan persentase.

B. Bagan Alur Penelitian

........................................................................................................................................................................................

Gambar 3. Bagan Alur Penelitian

Seluruh anggota kelompok senam lansia
Kecamatan Condongcatur DIY

Penyuluhan dan Pengukuran Tekanan Darah dan
Denyut Nadi

Mencari Faktor Risiko Hipertensi dan penyakit
akibat hipertensi, sindroma metabilik, dll

Mengetahui hubungan senam lansia terhadap
tekanan darah kelompok senam lansia dan
membantu memberikan masukan tentang

aktivitas fisik yang dapat mengontrol tekanan
darah pada lansia.

Penelitian Yang
Diusulkan

Penelitian Lanjutan
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BAB  IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Penelitian dilakukan di kelompok senam Paguyuban Lansia Mina Makarti Condong

Catur, yang aktif dating melakukan kegiatan senam dan hadir pada saat dilakukan penelitian.

Dari seluruh yang hadir didapatkan sebanyak 61 orang anggota yang terdiridari 27 orang laki-

laki dan 34 orang perempuan. Semua anggota kelompok yang hadir ini diberikan penyuluhan

tentang manfaat olah raga terhadap kesehatan lansia khususnya dalam membantu pencegahan

dan pengobatan penyakit cardiocerebrovasculare, seperti hipertensi, sakit jantung, ginjal dan

penyakit pembuluh darah yang lainnya. Selain diberikan penyuluhan, kepada anggota

kelompok yang hadir dilakukan pemeriksaan fisik sederhana dan pengukuran antropometris

seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, berat badan, dan lingkar perut. Selain itu juga

dilakukan pemeriksaan laboratorium sederhana berupa pemeriksaan kadar gula darah puasa.

Pemeriksaan-pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi

kesehatan lansia anggota kelompok senam, yang berisiko terhadap terjadinya penyakit

cardiocerebrovasculare dan sindro mametabolik .Dilakukan pula upaya pengumpulan data

berupa factor risiko penyakit cardiocerebrovasculare dengan memberikan beberapa

pertanyaan kepada setiap anggota kelompok.

Tabel 3 tampak profil tekanan darah anggota kelompok yang hadir. Data dari semua

anggota kelompok menunjukkan bahwa tensi normal hanya terdapat pada 8 orang anggota

saja atau sekitar 13,1%, sedangkan sisanya sebesar 53 orang (86,9%) mengindikasikan adanya

hipertensi. Hipertensi meliputi prehipertensi sebanyak 17 orang (27,9%), hipertensi stage 1

sebanyak 20 orang (32,8%), dan hipertensi stage 2 sebanyak 16 orang (26,2%) (gambar 4).
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Tabel 3. Klasifikasi Tekanan Darah Kelompok Senam Laki-laki dan Perempuan.

Klasifikasi
TekananDarah

Laki-Laki Perempuan Jumlah Total
N % N % N %

Normal 1 7,3 7 20,6 8 13,1
Prehipertensi 7 25,9 10 29,4 17 27,9
Hipertensi Stage 1 11 40,7 9 26,5 20 32,8
Hipertensi Stage 2 8 29,7 8 23,5 16 26,2

27 100 34 100 61 100

Gambar 4. Persentase Anggota Kelompok Senam Berdasarkan Klasifikasi Tekanan Darah.

Gambar 5. Persentase Anggota Kelompok Senam Laki-Laki Berdasarkan Klasifikasi Tekanan
Darah.

13.1%

27.9%

32.8%

26.2%
Normal

Pre HT

HT St 1

HT St 2

3.7%

25.9%

40.7%

29.7%
Normal

Pre HT

HT St 1

HT St 2
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Klasifikasi tekanan darah pada anggota kelompok laki-laki terdapat 1 orang (3,7%)

dengan tekanan darah normal dansisanya 7 orang (25,9%) pre hipertensi, 11 orang (40,7%)

hipertensi stage 1, dan 8 orang (29,7%) hipertensi stage 2 (gambar 5).

Sedangkan klasifikasi tekanan darah pada anggota kelompok perempuan terdapat 7

orang (20,6%) dengan tekanan darah normal dan sisanya 10 orang (29,4%) pre hipertensi, 9

orang (26,5%) hipertensi stage 1, dan 8 orang (23,5%) hipertensi stage 2 (gambar 6).

Gambar 6. Persentase Anggota Kelompok Senam Perempuan Berdasarkan Klasifikasi
Tekanan Darah.

Tabel 4. Faktor Risiko Penyakit Cardiocerebrovasculare pada Anggota Kelompok Senam.

Faktor Risiko Laki-Laki Perempuan Jumlah
Hipertensi

Diabetes Melitus

Hiperkholesterolemia

Stroke

PenyakitJantung

11

3

3

0

3

7

4

2

2

2

18

7

5

2

5

Berdasarkan hasil penelusuran factor risiko penyakit kardiocerebrovaskuler yang lain,

didapatkan hasil seperti pada tabel 4. Dari penelusuran yang didapat dari wawancara diperoleh

hasil bahwa anggota kelompok yang mempunyai riwayat sakit darah tinggi (hipertensi)

terdapat11 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Sedangkan faktor risiko yang lain berupa

20.6%

29.4%26.5%

23.5%
Normal

Pre HT

HT St 1

HT St 2
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diabetes mellitus, hiperkolesterolemia, stroke dan penyakit jantung seperti tampak pada tabel

4.

Penelitian ini juga mengukur tinggi badan dan berat badan anggota kelompok senam,

yang berguna dalam menentukan Indeks Massa Tubuh (IMT). Hasil penghitungan IMT dapat

dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Indeks Massa Tubuh (IMT) pada Semua Anggota Kelompok Senam.

Kategori Indeks
Massa Tubuh

Laki-Laki Perempuan Jumlah
N % N % N %

Kurus < 18,5 0 0 3 8,8 3 4,9
Normal 18,5 – 22,9 12 44,4 8 23,5 20 32,8
Pre Obese 23 – 24,9 2 7,5 8 23,5 10 16,4
Obese I 25 – 29,9 12 44,4 11 32,4 23 37,7
Obese II ≥ 30 1 3,7 4 11,8 5 8,2

27 100 34 100 61 100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sebagian besar IMT anggota

kelompok senam menunjukkan kategori Obese I sebesar (37,7%) seperti tampak pada gambar

7. Kategori IMT pada kelompok laki-laki sebagian besar adalah kategori normal dan Obese I

atau sebesar 44,4% (gambar 8), sedangkan pada kelompok perempuan sebagian besar adalah

kategori Obese I atau sebesar 32,4% (gambar 9).

Gambar 7. Persentase Seluruh Anggota Kelompok Senam Berdasarkan Klasifikasi Indeks
Massa Tubuh (IMT).

4.9%

32.8%
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Gambar 8. Persentase Anggota Kelompok Senam Laki-laki Berdasarkan Klasifikasi Indeks
Massa Tubuh (IMT).

Gambar 9. Persentase Anggota Kelompok Senam Perempuan Berdasarkan Klasifikasi Indeks

Massa Tubuh (IMT).

Pengukuran secara antropometris dilakukan juga untuk mengukur besaran lingkar

perut, untuk mengetahui prediksi timbunan lemak sentral. Penelitian yang didapatkan

menunjukkan bahwa sebagian besar anggota senam mempunyai besaran lingkar perut yang

normal baik pada laki-laki (<90 cm) maupun pada perempuan (<80 cm) atau total sebesar

55,7% (tabel 6), sedangkan besaran lingkar perut secara terpisah pada kelompok laki-laki dan

perempuan dapat dilihat pada gambar 11 dan gambar 12.
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23.5%
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32.4%
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Tabel 6. Ukuran Lingkar Perut Seluruh Anggota Kelompok Senam

Ukuran Lingkar Perut Laki-Laki Perempuan Jumlah
N % N % N %

Normal

Meningkat

22

5

81,5

18,5

12

22

35,3

64,7

34

27

55,7

44,3

Gambar 10. Persentase Seluruh Anggota Kelompok Senam Berdasarkan Besaran Lingkar
Perut

Gambar 11. Persentase Anggota Kelompok Senam Laki-laki Berdasarkan Besaran Lingkar
Perut.
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Meningkat

81.5%
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Normal
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Gambar 12. Persentase Anggota Kelompok Senam Perempuan Berdasarkan Besaran Lingkar

Perut.

Pemeriksaan kadar gula darah puasa dilakukan pada semua sampel penelitian seperti

tampak pada table 7. Pemeriksaan gula darah puasa menunjukkan bahwa sebagian besar

anggota kelompok senam mempunyai kadar gula darah puasa yang normal sebesar 63,9%

(gambar 13), baik pada laki-laki (59,3%) (gambar 14) maupun pada perempuan (67,7%)

(gambar 15). Namun demikian persentase abnormalitas nilai kadar gula darah puasa pada laki-

laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 7. Kadar Gula Darah Puasa Seluruh Anggota Kelompok Senam

Kadar
GulaDarahPuasa

Laki-Laki Perempuan Jumlah
N % N % N %

Normal

Tinggi

16

11

59,3

40,7

23

11

67,7

32,3

39

22

63,9

36,1

35.3%

64.7%
Normal

Meningkat
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Gambar 13. Persentase Anggota Kelompok Senam Perempuan Berdasarkan Kadar Gula Darah
Puasa.

Gambar 14. Persentase Anggota Kelompok Senam Laki-Laki Berdasarkan Kadar Gula Darah
Puasa

63.9%

36,1%
Normal

Tinggi

59.3%

40.7%

Normal

Tinggi
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Gambar 15. Persentase Anggota Kelompok Senam Perempuan Berdasarkan Kadar Gula Darah
Puasa.

PEMBAHASAN

Lansia identik dengan menurunnya daya tahan tubuh dan mengalami berbagai macam

penyakit. Lansia akan memerlukan obat yang jumlah atau macamnya tergantung dari

penyakit yang diderita. Telah diketahui bahwa dengan bertambahnya usia akan terjadi pula

peningkatan tekanan darah sistolik maupun diastolik (Kelly and Kelly, 2001: M300). Tekanan

darah sistolik akan terus meningkat hingga usia dewasa yang terjadi karena adanya

progresifitas kekakuan pembuluh darah seiring dengan bertambahnya usia, sedangkan tekanan

darah diastolik cenderung menetap hingga dekade ke-enam baru kemudian akan menurun

(Pescatello et.al., 2004: 533).

Latihan fisik terutama latihan aerobik dapat mencegah perkembangan hipertensi dan

menurunkan tekanan darah pada individu dewasa dengan normotensi ataupun hipertensi.

Untuk itu dianjurkan adanya modifikasi gaya hidup dengan melakukan program latihan fisik

sebagai upaya pencegahan, pengobatan dan pengawasan hipertensi.  (Pescatello et.al.,

2004:535). Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar subjek penelitian atau sebesar 53

orang (86,9%) mengindikasikan adanya hipertensi yang meliputi prehipertensi sebanyak 17

orang (27,9%), hipertensi stage 1 sebanyak  20 orang (32,8%), dan hipertensi stage 2

sebanyak 16 orang (26,2%).

67,7%

32,3%

Normal

Tinggi
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Menurut JNC 7 kelompok prehipertensi masih belum memerlukan pengobatan, namun

hanya memerlukan perubahan gaya hidup. Adapun perubahan gaya hidup di sini berupa

penurunan berat badan, pengaturan pola makan, mengurangi asupan garam, dan aktivitas fisik

seperti olahraga. Untuk itu dianjurkan adanya modifikasi gaya hidup dengan melakukan

program latihan fisik sebagai upaya pencegahan, pengobatan dan pengawasan hipertensi.

Latihan fisik terutama latihan aerobik dapat mencegah perkembangan hipertensi dan

menurunkan tekanan darah pada individu dewasa dengan normotensi ataupun hipertensi.

Namun demikian agar dapat membantu dalam pengontrolen tekanan darah, perubahan gaya

hidup tidak hanya dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga saja, tetapi harus diimbangi

pula dengan upaya menurunkan berat badan, pengaturan pola makan, serta mengurangi asupan

garam. (Chobanian et.al., 2003: 2545).

Masih tingginya angka kejadian hipertensi disini mengindikasikan bahwa efek latihan

yang diharapkan masih belum cukup untuk membantu menurunkan tekanan darah. Hal ini

kemungkinan disebabkan karena masih kurangnya kesungguhan subjek dalam mengikuti

aktifitas senam, atau frekwensi latihan perminggu masih belum cukup. Pescatello et.al.(2004)

mengatakan bahwa frekuensi latihan dan intensitas latihan fisik yang dilakukan berbanding

terbalik dengan risiko terjadinya hipertensi di kemudian hari.

Ada beberapa faktor risiko hipertensi dan penyakit akibat hipertensi yang dapat

meningkatkan kejadian penyakit cerebrovasculare seperti hiperkolesterolemia, stroke,

penyakit jantung, serta diabetes, namun jumlahnya sangat sedikit.

Indeks massa tubuh menggambarkan kelebihan jaringan lemak diseluruh tubuh yang

dapat dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram (kg) dengan tinggi badan dalam

meter pangkat dua (m2). Dengan sendirinya indeks massa tubuh (IMT) yang abnormal

berbeda antara bangsa / ras, misalnya indeks massa tubuh (IMT) yang normal untuk Eropa

belum tentu sama dengan orang Asia yang umumnya lebih kecil. Oleh karena itu, pada tahun

2000 World Health Organization (WHO) membuat kriteria indeks massa tubuh (IMT) yang

berbeda dan lebih sesuai untuk orang Asia dari kriteria semula sesuai untuk orang Eropa dan

Amerika Serikat.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara keseluruhan sebagian besar IMT anggota

kelompok senam menunjukkan kategori Obese I sebesar (37,7%) seperti tampak pada gambar

4. Kategori IMT pada kelompok laki-laki sebagian besar adalah kategori normal dan Obese I

atau sebesar 44,4% (gambar 5), sedangkan pada kelompok perempuan sebagian besar adalah

kategori Obese I atau sebesar 32,4%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada sebagian besar

anggota kelompok senam lansia mempunyai timbunan lemak yang cukup tinggi di badannya.

Hasil ini dapat memberikan gambaran bahwa masih tingginya angka tekanan darah tinggi

pada kelompok senam lansia ini kemungkinan disebabkan karena latihan fisik yang dilakukan

tidak diimbangi dengan pengaturan pola makan, mengurangi asupan garam dan upaya

penurunan berat badan.

Tabel 8. Klasifikasi Berat Badan berdasarkan IMT untuk Orang Asia
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Sebagian besar anggota senam lansia mempunyai tekanan darah yang tinggi

(hipertensi), serta tingginya timbunan lemak sentral serta IMT.

2. Tingginya kasus hipertensi, tingginya timbunan lemak sentral dan IMT

mengindikasikan bahwa efek senam yang diharapkan masih belum bisa

dirasakan.

B. Saran:

1. Senam lansia hendaknya dilakukan dengan frekuensi, intensitas, dan durasi

latihan yang cukup agar diperoleh manfaat dari senam lansia.

2. Senam lansia hendaknya dilakukan secara teratur, berkesinambungan dan

terprogram.

3. Perlu dilakukan upaya perubahan gaya hidup lain seperti upaya penurunan berat

badan, pengaturan pola makan, serta membatasi asupan garam selain melakukan

latihan fisik seperti senam. Hal ini perlu dilakukan karena masih tingginya kasus

hipertensi pada anggota kelompok senam lansia.
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