
i

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR

PENELITIAN DOSEN INTERNAL

PENGARUH SENAM POCO - POCO TERHADAP PERUBAHAN
TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI

DI DESA PLESUNGAN

Disusun Oleh :
Ns. Saelan, M.Kep  NIK: 201683158

Ns. Galih Setia Adi, M.Kep NIK: 201188098

STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

i

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR

PENELITIAN DOSEN INTERNAL

PENGARUH SENAM POCO - POCO TERHADAP PERUBAHAN
TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI

DI DESA PLESUNGAN

Disusun Oleh :
Ns. Saelan, M.Kep  NIK: 201683158

Ns. Galih Setia Adi, M.Kep NIK: 201188098

STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

i

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR

PENELITIAN DOSEN INTERNAL

PENGARUH SENAM POCO - POCO TERHADAP PERUBAHAN
TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI

DI DESA PLESUNGAN

Disusun Oleh :
Ns. Saelan, M.Kep  NIK: 201683158

Ns. Galih Setia Adi, M.Kep NIK: 201188098

STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2018/2019



ii



iii

RINGKASAN

Hipertensi ditetapkan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik ≥140
mmHg dan tekanan darah diastolik ≥90 mmHg pada dua kali pengukuran. Lanjut
usia merupakan kelompok umur yang sangat rentan mengalami masalah
kesehatan seperti hipertensi. Masalah utama bagi para lanjut usia adalah
pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan khususnya kegiatan senam.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian Senam poco-poco dengan
prubahan tekanan darahpada hipertensi di dusun Bonorejo Desa Plesungan.
Subjek yang menjadi Sampel penelitian adalah penderita hipertensi yang
mengikuti senam poco- poco di dusun Bonorejo Desa Plesungan.

Metode penelitian ini menggunakan pre experimental dengan pendekatan
one group pretest-posttest design pemilihan sampel dengan purposive sampling
sejumlah 30 responden. Penelitian ini menggunakan analisis statistik uji
Wilcoxon.

Hasil penelitian Terdapat pengaruh senam poco- poco terhadap perubahan
tekanan darah  Dusun Bonorejo desa Plesungan.

Kata kunci: senam poco-poco, penurunan tekanan darah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masalah utama bagi para lanjut usia adalah pemenuhan kebutuhan

pelayanan kesehatan, oleh karena itu perlu dikembangkan pelayanan

kesehatan yang lebih mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, dan

pemeliharaan kesehatan di samping upaya penyembuhan dan pemulihan.Hal

ini untuk mengalami masalah kesehatan yang disebabkan oleh penurunan

fungsi tubuh akibat proses penuaan.

Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan  tekanan  darah  tinggi,

merupakan salah  satu  penyakit  yang  ditandai  dengan peningkatan  tekanan

darah  dalam  tubuh. Hipertensi ditetapkan sebagai peningkatan tekanan darah

sistolik ≥140 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥90 mmHg pada dua kali

pengukuran (Pusdatin Kemenkes RI, 2014). Gejala penyakit tersebut berupa

pusing atau sakit kepala, wajah merah, tengkuk terasa pegal, mudah marah,

tinitus (telinga berdenging), sukar tidur, sesak nafas, rasa berat ditengkuk,

mudah lelah, mata berkunang-kunang, epitaksis (Damayati, 2013). Hipertensi

merupakan salah satu penyakit degeneratif yang terjadi karena gaya hidup

yang tidak sehat dan merupakan faktor utama masalah morbiditas & mortalitas

(Rahajeng & Tuminah, 2011)

Survei epidemiologi yang dilakukan di Amerika serikat dan Eropa

mendapatkan bahwa pravelensi hipertensi pada lansia antara 53% dan 72%
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(Babatsikou & Zavitsanoui, 2010). Kasus tertinggi  penyakit  tidak  menular

tahun 2012  pada  kelompok  penyakit  jantung dan  pembuluh  darah  adalah

penyakit hipertensi,  yaitu  sebanyak  554.771 kasus  (67,57%) (Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012). Berdasarkan Data Riset Kesehatan

Dasar (Riskesdas) tahun 2013, Hipertensi menduduki peringkat pertama dari

seluruh penyakit degeneratif pada lansia, yaitu sebesar 57,6%, kemudian

stroke 46,1%, diabetes melitus 4,8%, jantung koroner 3,6%, dan gagal jantung

0,9%.

Indonesia termasuk salah satu negara Asia yang pertumbuhan

penduduk lansianya cepat. Sejak tahun 2000, Indonesia sudah emiliki lansia

sebesar 14,4 juta penduduk (7,18% dari jumlah penduduk) dan pada tahun

2020 diperkirakan akan berjumlah 28,8 juta (11,34%). Hasil pendataan yang

dilakukan pada tahun 2007 ditemukan penduduk Lansia berjumlah 18,96 juta

(8,42% dari total penduduk) dengan komposisi perempuan 9,04% dan 7,80%

laki laki (Badan Pusat Statistik, 2013).

Lanjut usia merupakan kelompok umur yang sangat rentan mengalami

masalah kesehatan seperti hipertensi (Setyanngsih, 2014). World  Health

Organization mengklasifikasikan  lansia  meliputi usia pertengahan (middle

age) usia 45-59 tahun, lanjut usia (elderly) usia 60-74 tahun, lanjut usia tua

(old) usia 75-90 tahun, usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun (Nugroho,

2010). Penurunan pada kondisi fisik, psikologis maupun sosial adalah

keseluruhan dari proses menua yang dialami lansia dan proses ini berpotensi

menimbulkan masalah kesehatan (Kristanto & Maliya, 2012). Masalah
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kesehatan terbesar pada lansia adalah penyakit degeneratif (Kemenkes RI,

2013). Penyakit degeneratif yang di alami lansia diakibatkan oleh proses

penuaan, yaitu jaringan kehilangan kemampuan untuk memperbaiki atau

mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya (Maryam, 2011)

Hipertensi pada lansia diakibatkan adanya perubahan struktur dan

fungsional pada pembuluh darah. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis,

hilangnya elastisitas jaringan ikat, dan penurunan dalam relaksasi otot

pembuluh darah, sehingga menurunkan kemampuan distensi dan daya

renggang pembuluh darah (Smeltzer & Bare, 2014). Apabila  tekanan darah

tidak terkontrol  akan mengakibatkan stroke, infark  miokard,  gagal  ginjal,

ensefalopati, dan  kejang  (Corwin,  2013).

Penatalaksaan hipertensi pada lanjut usia sangatlah  penting  untuk

menurunkan tekanan  darah  yaitu  dengan  terapi farmakologi  dan  terapi

non  farmakologi. Melakukan  terapi  dengan  farmakologi penderita harus

minum  obat  secara rutin,  hal  ini  menyebabkan  penderita menjadi  bosan

sehingga  menjadikan penderita  hipertensi kurang  patuh meminum obat dan

ini merupakan alasan tersering kegagalan terapi farmakologi (Harvey, 2013).

Pengobatan farmakologis yang digunakan untuk mengontrol hipertensi adalah

ACE inhibitor, Beta-bloker, Calcium chanel bloker, Direct renin inhibitor,

Dieuretik, Vasodilator (Simadibrata dalam Triyanto, 2014), disamping itu juga

ada pengobatan secara non farmakologis meliputi, akupresur (akupuntur tanpa

jarum), pengobatan herbal dari cina, terapi jus, terapi herbal, pijat, yoga,
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aromaterapi, pernafasan dan relaksasi, pengobatan  pada  pikiran dan tubuh,

biofeedback  meditasi,  hypnosis, perawatan  di  rumah  (Ritu  Jain,  2011).

Penatalaksanaan non farmakologis yaitu salah satunya dengan

melakukan relaksasi progresif atau melakukan aktifitas fisik senam poco-poco.

Senam aerobik poco-poco merupakan salah satu olahraga yang apabila

dilakukan dengan baik dan benar dapat meningkatkan tingkat kebugaran

jasmani bagi lansia. Senam aerobik bentuk ini dirasa cocok untuk masyarakat

pada umumnya terutama untuk menurunkan denyut nadi istirahat guna

mengatasi kurangnya gerak dan meningkatkan istirahat tidur pada lansi.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Restiana (2010)

yang menyimpulkan bahwa ada hubungan antara pelaksanaan relaksasi

progresif terhadap peningkatan kualitas tidur lansia di Panti Wredha

Pengayoman semarang. Menurut penelitian Sagiran (2013) ada pengaruh

antara senam ergonomis dengan kualitas tidur lansia.

Peneliti menggunakan Senam Poco-poco Kesehatan karena gerakanya

sangat ringan dan dapat diikuti serta memiliki ritme yang pelan yang sesuai

dengan kondisi fisik pada lansia. Selain itu gerakan senam poco- poco bagi

lansia juga tidak memerlukan tenaga yang besar dan mudah untuk diikuti

sehingga bagi lansia senam ini memanglah sangat cocok.

Menindaklanjuti penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di

Posyandu Lansia Dusun Bonorejo Desa Plesungan, berdasarkan pengamatan

peneliti dan kebutuhan masyarakat masih perlu ditindaklanjuti penelitian

senam poco- poco dengan responden yang lebih banyak. Menurut kader
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posyandu lansia, senam poco poco belum pernah dilakukan dan yang pernah

dilakukan senam biasa.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk

mengambil judul penelitian “Pengaruh Senam Poco - Poco Terhadap

Perubahan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di Desa Plesungan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian

ini adalah Adakah Pengaruh Senam Poco - Poco Terhadap Perubahan Tekanan

Darah Pada Penderita Hipertensi Di Desa Plesungan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diskripsi Teori

1. Lanjut Usia

Menua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan

manusia. Proses menua bukanlah suatu penyakit. Menua merupakan proses

menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan tubuh untuk

mempertahankan struktur dan fungsi normal (Darmojo, 2009). Proses ini

ditandai dengan terjadinya kehilangan jaringan pada susunan saraf, otot, dan

jaringan lain secara perlahan sehingga tubuh mati sedikit demi sedikit

(Mubarak, 2009; Nugroho, 2008).

Lanjut usia merupakan suatu anugrah. Menjadi tua, dengan segenap

keterbatasannya,pasti akan dialami oleh seseorang bila ia panjang umur.

Di Indonesia, istilah untuk kelompok usia ini belum baku, orang

memilikisebutan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah usia

lanjut ada pula lanjut usia. Atau jompo dengan padanan kata dalam bahasa

inggris biasa disebut theaged, theelders, older adult, serta senior

citizen(Nugroho, 2008).

Proses menjadi tua disebabkan oleh faktor biologik yang terdiri diri

3 fase yaitu fase progesif, fase stabil dan fase regresif. Dalam fase regresif

mekanisme lebih ke arah kemunduran yang dimulai dalam sel, komponen

terkecil dari tubuh manusia. Di dalam struktur anatomik proses menjadi

tua terlihat sebagai kemunduran di dalam sel. Proses ini berlangsung
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secara alamiah, terus-menerus dan berkesinambungan, yang selanjutnya

akan menyebabkan perubahan anatomis, fisiologis dan biokemis pada

jaringan tubuh dan akhirnya akan mempengaruhi fungsi dan kemampuan

badan secara keseluruhan ( Nugroho,2008).

Batasan usia dapat digolongkan ke dalam usia perkembangan

manusia sejak lahir sampai lanjut usia yaitu sebagai berikut:

a. Batasan-batasan usia

Menurut Sumiati membagi periodisasi biologis perkembangan

manusia sebagai berikut: 0 - 1 tahun adalah masa bayi, 1 - 6 tahun

adalah masa prasekolah, 6 - 10 tahun adalah masa sekolah, 10 – 20

tahun adalah masa pubertas, 40 - 65 tahun adalah masa setengah umur

(prasenium), 65 tahun keatas adalah masa lanjut usia (senium).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia lansia meliputi usia

pertengahan (middle age), ialah kelompok usia 45 - 59 tahun, lansia

(elderly) antara 60 – 74 tahun, lansia tua (old) antara 75 – 90 tahun

dan usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun (Nugroho, 2000).

Menurut UU No.13 tahun 1998 dapat dikatakan lansia apabila

seseorang sudah berusia 60 tahun ke atas. Usia dapat digolongkan

menjadi tiga yaitu usia biologis, usia psikologis, dan usia sosial.

b. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Lansia

2. Perubahan fisik menurut Nugroho (2008) antara lain sebagai berikut:

1) Sel
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Menurunnya proporsi protein di otak, otot, ginjal, darah, dan hati.

Jumlah sel otak menurun dan otak menjadi atrofis beratnya

berkurang 5 – 10%.

2) Sistem Persyarafan

Menurunnya hubungan persyarafan, lambat dalam respon dan waktu

untuk bereaksi, mengecilnya saraf panca indera dan kurang sensitive

terhadap sentuhan.

3) Sistem Pendengaran

Hilangnya kemampuan (daya) pendengaran pada telinga, Membrana

timpani menjadi atrofi dan pendengaran bertambah menurun pada

lanjutusia yang mengalami ketegangan jiwa atau stres.

4) Sistem Penglihatan

Hilangnya respon terhadap sinar, sfingter pupil timbul sklerosis,

lensa lebih suram, hilangnya daya akomodasi dan menurunya lapang

pandang.

5) Sistem Kardiovaskuler

Elastisitas dinding aorta menurun, kemampuan jantung memompa

darah menurun. Hilangnya pembuluh darah dan tekanan darah

meninggi.

6) Sistem pengaturan temperatur tubuh

Suhu yang sering ditemukan pada lansia yaitu temperatur tubuh

menurun (hipotermia) akibat metabolisme yang menurun.
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7) Sistem Respirasi

Otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku.

Menurunnya aktivitas dari silia dan paru-paru kehilangan elastisitas.

8) Sistem Gastrointestinal

Kehilangan gigi, indera pengecap menurun, esofagus melebar, rasa

lapar menurun, peristaltik lemah dan timbul konstipasi, serta fungsi

absorpsi melemah.

9) Sistem Genitourinaria

ada ginjal dan otot vesika urinaria mengalami kelemahan. Hal ini

menyebabkan frekuensi buang air seni meningkat pada lansia wanita,

sedangkan vesika urinaria pada lansia laki-laki susah dikosongkan

sehingga mengakibatkan retensi urin.

10) Sistem Endokrin

Pada lansia seperti menurunnya reabsorbsi sodium dan air,

penurunan lanjut metabolisme, penurunan respon sistem kekebalan,

penurunan efisiensi dari respon stres, peningkatan jumlah gula darah

2 jam setelah makan, tidak toleransi terhadap karbohidrat dan

jaringan tepi kebal terhadap insulin.

11) Sistem Kulit (Integumentary System)

Kulit keriput, permukaan kulit kasar dan bersisik, menurunnya

respon terhadap trauma, mekanisme proteksi kulit menurun. Kulit

kepala dan rambut menipis berwarna kelabu.



10

12) Sistem Muskulosletal

Tulang kehilangan density (cairan) dan makin rapuh. Terjadi kifosis,

persendian membesar dan menjadi kaku. Tendon mengerut dan

mengalami skelerosis, serta terjadi atrofi serabut otot.

c. Perubahan Mental

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental yaitu adanya

perubahan fisik, (khusus organ perasa), kesehatan umum, tingkat

pendidikan, hereditas (keturunan) dan lingkungan .

d. Perubahan Psikososial

Bila seseorang pensiun, ia akan mengalami kehilangan,

antara lain kehilangan finansial, kehilangan status, kehilangan teman

atau relasi, kehilangan pekerjaan atau kegiatan. Perubahan dalam cara

hidup, hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik , perubahan terhadap

gambaran diri, perubahan konsep diri, serta menderita penyakit kronis.

e. Penyakit yang sering dijumpai pada lansia

Menurut “The National Old People’s Welfare Council” di

Inggris mengemukakan bahwa penyakit atau gangguan umum pada

lanjut usia yaitu depresi mental, gangguan pendengaran, bronkitis

kronis, gangguan pada tungkai atau sikap berjalan, gangguan pada

koksa atau sendi panggul, anemia, demensia, gangguan penglihatan,

ansietas atau kecemasan, dekompensasi kordis, diabetes melitus,

osteomalisia, hipotiroidisme dan gangguan pada defekasi.



11

3. Tekanan Darah

a. Definisi

Tekanan darah adalah tekanan aliran darah pada pembuluh darah

nadi (arteri), ketika jantung berdetak normalnya 60-70 dalam 1 menit pada

kondisi istirahat (duduk atau berbaring). Darah dipompadari jantung

menuju arteri, tekanan darah paling tinggi disebut sistolik, dan tekanan

darah yang rendah disebut diastolik. Tekanan darah ditulis sistol per

diastol (contoh 120/80 mmHg) (Kowalski, 2010).

Tekanan darah sistolik dihasilkan oleh otot jantung yang

memompa darah dari ventrikel menuju kedalam arteri yang telah

meregang. Selama sistol ventrikuler, saat ventrikel kiri memompa darah

menju pembuluh darah aorta, tekanan naiksampai kepuncak yang disebut

tekanan sistolik, nilai terendah yang dicapai disebut tekanan diastolik

(Peance, 2010)

b. Klasifikasi tekanan darah

Klasifikasi tekanan darah berdasarkan JNC 7 adalah klasifkasi

untuk orang dewasa umur ≥18 tahun. Penentuan  ini berdasarkan rata-rata

2 kali pengukuran tekanan darah pada posisi duduk (Boeston dkk, 2010)

2.1 Tabel. Klasifikasi tekanan darah (JNC7)

Klasifikasi
Tekanan Darah          Sistolik(mmHg)
Diastolik(mmHg)
Normal <120             dan <80

Prehipertensi             120-139      atau       80-90
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Hipertensi
Stage 1   140-159      atau       90-99
Hipertensi
Stage 2 ≥160             atau    ≥100

c. Pengukuran tekanan darah

Langkah-langkah mengukur tekanan darah menurut Potter & Perry (2010),

sebagai berikut:

1. Mengkaji tempat yag paling baik untuk mengukur tekanan darah

2. Menyiapkn peralatan yang dibuthkan antara lain, spigmomanometer,

kantung dan manset, stetoskop, bolpoin, lembar observasi tekanan

darah

3. Mengatur posisi klien duduk atau berbaring, serta menjelaskan

prosedur kepada klien

4. Menggulung lengan baju klien pada bagian atas lengan. Mempalpasi

arteri brakialis, meletakkan manset 2,5 cm diatas nadi brakialis.

Dengan manset masih kempis, pasang manset dengan rata dan pas

disekeliling lengan atas. Memastikan baha manometer terpasang secara

vertikal sejajar dengan mata.pengamat tidak boleh lebih jauh dari 1 m.

5. Mempalpasi arteri radialis atau brakialis dengan ujung jari satu tangan

sambil menggembungkan manset dengan cepat dengan tekanan 30

mmHg diatas dimana titik denyut nadi tidak teraba. Dengan perlahan

kempiskan manset dan catat titik dimana denyut nadi muncul lagi.

Mengempiskan manset dan tunggu selama 30 detik
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6. Meletakkan earpiecesstetoscop pada telinga dan pastikan bunyi jelas

tidak muffled. Ketahui lokasi arteri brakialis dan letakkan belatau

diafragma chestpiecediatasnya. Jangan biarkan chestpiecemenyentuh

manset atau baju klien

7. Gembungkan manset 30 mmHg diatas tekanan sistolik yang dipalpasi.

Dengan perlahan lepaskan dan biarkan air raksa turun dengan keceatan

2-3 mmHg perdetik

8. Catat titik pada manometer saat bunyi jelas pertama terdengar sebagai

tekanan sistolik, lanjutkan mengempiskan manset, catat titik pada

manometer hingga 2 mmHg terdekat pada bunyi dimana bunyi tersebut

hilang sebagai tekanan diastolik. Kempiskan manset dengan cepat dan

sempurna.

9. Bantu klien untuk kembali pada posisi yang nyaman dan tutup kembali

lengan atas

4. Hipertensi

a. Definisi Hipertensi

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah  sistolik lebih dari

140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg, berdasarkan pada

dua kali pengukuran atau lebih (Brunner & Suddarth, 2014). Hipertensi

merupakan faktor risiko utama untuk penyakit kardiovaskular

aterosklerotik, gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Hipertensi
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menimbulkan risiko morbiditas atau mortalitas dini, yang meningkat saat

tekanan darah sistolik dan diastolik meningkat(Smeltzer, Susan C. 2016)

b. Jenis Hipertensi

Menurut Aspiani, (2014) jenis hipertensi antara lain:

1)Hipertensi esensial (primer)

Hipertensi primer adalah hipertensi yangbelum diketahui

penyebabnya. Diderita sekitar 95% orang. Hipertensi primer diperkirakan

disebabkan oleh faktor sebagai berikut:

a) Faktor keturunan

Seseorang akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk

mendapatkan hipertensi jika orang tuanya penderita hipertensi.

b) Ciri perseorangan

Ciri perseorangan yang mempengaruhi timbulnya hipertensi adalah

umur (jika umur bertambah maka tekanan darah meningkat), jenis

kelamin (pria lebih tinggi dari pada perempuan), dan ras (ras kulit

hitam lebih banyak dari ras kulit putih)

c) Kebiasaan hidup

Kebiasaan hidup yang sering menyebabkan timbulnya hipertensi

adalah konsumsi garam yang tinggi (lebih dari 30 gram), kegemukan

atau makan berlebihan, stres, merokok, minum alkohol,minum obat-

obatan (efedrin, predinson, epinefrin).
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2)Hipertensi sekunder

Hipertensi sekunder terjadi akibat penyebab yang jelas. Salah satu

contohnya adalah hipertensi vaskular renal, yang terjadi akibat stenosis

arteri renalis. Kelainan ini bersifat kongenital atau akibat aterosklerosis.

Penyebab lain hiertensi sekunder, antara lain feokromositoma, yaitu

tumor penghasil epinefrin di kelenjar adrenal, yang menyebabkan

peningkatan kecepatan denyut jantung dan volume sekuncup, dan

penyakit cushing yang menyebabkan peningkatan volume sekuncup

akibat retensi gram dan peningkatan CTR karena hipersensitivitas sistem

saraf simpatis aldosteronisme primer (peningkatan aldosteron tanpa

diketahui penyebabnya) dan hipertensi yang berkaitan dengan

kontrasepsi oral juga dianggap sebagai kontrasepsi sekunder

3)Hipertensi akibat kehamilan

Hipertensi akibat kehamilan atau hipertensi gestasional adalah

hipertensi sekunder. Hipertensi gestoestinal adalah peningkatan tekanan

darah (≥ 140 mmHg pada sistolik, > 90 mmmHg pada diastolik) terjadi

setelah usia kehamilan 20 minggu pada wanita non-hipertensi dan

membaik dalam 12 minggu pascapartum.

Pada preeklamsia, tekanan darah tinggi disertai dengan

proteinuria (dari dalam urine setidaknya 0,3 protein dalam 24 jam).

Preklamsiabiasanya terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu dan

dihubungkan dengan penurunan aliran darah plasenta dan pelepasan

mediator kimiawi yang dapat menyebabkan disfungsi endotel vaskular di
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seluruh tubuh. Kondisi ini merupakan gangguan yang sangat serius,

seperti halnya preeclampsia superimposed pada hipertensi kronik.

c. Etiologi Hipertensi

Pada umumnya hipertensi tidak mempunyai penyebab yang

spesifik. Hipertensi terjadi sebagai respon peningkatan curah jantung atau

peningkatan tekanan perifer. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang

mempengaruhi terjadinya hipertensi

1) Genetik:Respons neurologi terhadap stres atau kelainan ekskresi atau

transpor Na.

2) Obesitas: Terkait dengan tingkat insulin yang tinggi yang

mengakiatkan tekanan darah meningkat.

3) Stres karena lingkungan

4) Hilangnya elastisitas jaringan dan arterosklerosis pada orang tua serta

pelebaran pembuluh darah.

Pada orang lanjut usia, penyebab hipertensi disebabkan terjadinya

perubahan pada elastisitas dinding aorta menurun, katup jantung menebal

dan menjadi kaku, kemampuan jantung memompa darah menurun,

kehilangan elastisitas pembuluh darah. Hal ini terjadi karena kurangnya

efektifitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi dan meningkatkan

resistensi pembuluh darah perifer (Aspiri, 2014).

d. Faktor resiko hipertensi

Para ahli membagidua kelompok faktor resiko pemicu timbulnya

hipertensi,(Yulianti, 2013) yaitu:
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1) Faktor yang tidak dapat diubah

1) Ras

Di Amerika serikat hipertensi paling banyak dialami oleh

orang kulit hitam keturunan afrika amerika dibandingkan dengan

kelompok ras lain. Hipertensi lebih banyak terjadi pada orang

berkulit hitam daripada berkulit putih, sampai saat ini belum

diketahui secara pasti penyebabnya. Namun, pada orang berkulit

hitam ditemukan kadar renin yang lebih rendah dan sensitivitas

terhadap vasopresin lebih besar.

Faktor ras berhubungan dengan kejadian hipertensi yang

lebih banyak pada orang berkulit hitam dibandingkan orang yang

berkulit putih. Penyebabnya belum diketahui secara pasti tapi pada

orang yang berkulit hitam ditemukan sensitivitas yang lebih besar

untuk mengalami vasokontriksi (penyempitan pembuluh darah)

yang cenderung mencetuskan hipertensi (Dalimarta, Setiyawan,

2011)

2) Jenis kelamin

Hipertensi lebih mudah menyerang laki-laki daripada

perempuan, hal tersebut kemungkinan karena laki-laki banyak

memiliki faktor pendorong terjadinya hipertensi, seperti stres,

kelelahan, dan makan tidak terkontrol. Adapun hipertensi pada

perempuan peningkatan resiko terjadi setelah masa menopause

(sekitar 45 tahun) (Wulandari, 2012).
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3) Umur

Bertambahnya umur, beresiko terkena  hipertensi  lebih

besar  sehingga  prevalensi  dikalangan usia  lanjut  cukup  tinggi

yaitu  sekitar  40%  dengan  kematian sekitar 50% diatas umur 60

tahun. Arteri kehilangan elastisitas atau kelenturan serta tekanan

darah meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Peningkatan

kasus hipertensi akan berkembang  pada  umur 50 dan 60 tahun.

Dengan  bertambahnya  umur,  dapat  meningkatkan  risiko

hipertensi (Brunner & Suddarth, 2010).

Faktor umur berhubungan dengan terjadinya penebalan

pembuluh dinding darah yang berangsur-angsur menyempit dan

menjadi kaku. Tekanan darah sistolik akan meningkat saat

kelenturan pembuluh darah berkurang (Vitahealta, 2012)

4) Keturunan

Hipertensi merupakan penyakit keturunan. Jika salah satu

dari orang tua kita menderita penyakit hipertensi sepanjang hidup

kita memiliki resiko terkena hipertensi sebesar 25%. Jika kedua

orang tua kita mengalami hipertensi, kemungkinan kita terkena

penyakit ini sebesar 60%.

2) Faktor yang dapat diubah

Faktor risiko yang dapat diubah antara lain (Triyanto, 2014).

a) Obesitas
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Mengatasi obesitas dengan cara menurunkan berat badan

dapat mengurangi tekanan darah, kemungkinan dengan

mengurangi beban kerja jantung dan volume sekuncup. Obesitas

berhubungan dengan kejadian hipertensi dan hipertrofi ventrikel

kiri. Jadi, penurunan berat badan adalah hal yang sangat efektif

untuk menurunkan tekanan darah. Penurunan berat badan (1

kg/minggu) sangat dianjurkan (Aspiri, 2014).Faktor yang

diketahui dengan baik adalah obesitas, dimana berhubungn dengan

peningkatan volume intra vaskuler dan curah jantung.

Pengurangan berat badan sedikit saja sudah menurunkan tekanan

darah. Obesitas dapat memburuk pada kondisi lansia. Kelompok

lansia dapat memicu timbulnya penyakit seperti artitris, jantung,

dan hipertensi (Triyanto, 2014).

b) Kurang aktivitas fisik

Kurang melakukan aktifitas fisik dapat meningkatkan risiko

seseorang terserang penyakit hipertensi. Hal ini berkaitan dengan

masalah kegemukan. Orang yang tidak aktif cenderung memiliki

frekuensi denyut jantung lebih tinggi sehingga otot jantung harus

bekerja lebih keras pada saat kontraksi.Kurang aktifitas fisik juga

dapat mengakibatkan berbagai macam keluhan. Salah satunya

pada sistem kardiovaskuler yaitu ditandai dengan menurunya

denyut nadi maksimal serta menurunya jumlah darah yang

dipompa dalam tiap denyutan. Kurang aktifitas fisik juga dapat
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meningkatkan tekanan darah, dengan latihan olahraga yang rutin

diharapkan dapat menurunkan tekanan darah dengan sendirinya

(Triyanto, 2014).

c) Merokok

Zat kimia dalam tembakau dapat merusak lapisan dalam

dinding arteri sehingga arteri lebih rentan terhadap penumpuan

plak. Nikotin dalam tembakau dapat membuat jantung bekerja

lebih keras karena terjadi penyempitan pembuluh darah. Selain itu,

dapat meningkatkan frekuensi denyut jantung dan tekanan darah.

Keadaan ini terjadi karena adanya peningkatan produksi hormon

selama kita menggunakan tembakau. Termasuk hormon

epinefrin(adrenalin). Selain itu, karbonmonoksida dalam asap

rokok akan menggantikan oksigen dalam darah. Akibatnya

tekanan darah akan meningkat karena jantung dipaksa bekerja

lebih keras untuk memasok oksigen ke seluruh organ dan jaringan

tubuh.

d) Konsumsi garam berlebih

Garam mempunyai sifat menahan air. Mengkonsumsi

garam berlebihan atau makan makanan yang diasinkan dengan

sendirinya akan meningkatan tekanan darah. Sebaiknya hindari

pemakaian garam yang berlebihan atau makanan yang diasinkan.

Hal itu tidak berarti menghentkan pemakaian garam sama sekali
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dalam makanan. Namun, sebaiknya penggunaan garam dibatasi

seperlunya saja.

e) Kadar kalium rendah

Kalium berfungsi sebagai penyeimbang jumlah natrium

dalam cairan sel. Kelebihan natrium dalam sel dapat dibebaskan

melalui filtrasi lewat ginjal dan dikeluarkan bersama urine. Jika

makanan kita yang kita konsumsi kurang mengandung kalium atau

tubuh tidak mempertahanknya dalam jumlah yang cukup, jumlah

natrium akan menumpuk. Keadaan ini meningkatkan resiko

terjadinya hipertensi.

f) Minum beralkhohol secara berlebihan

Minum alkohol terlalu banyak dapat meningkatkan tekanan

darah dan risiko komplikasi kardiovaskular. Panduan baru di

inggris menyarankan agar pria dengan tekanan darah tinggi

membatasi konsumsi alkohol tidak lebih dari 21 unit per minggu

(sekitar10 pint bir berkadar alkohol sedang atau ringan per

minggu), dan wanita tidak lebih dari 14 unit per minggu (Palmer,

Anna, 2012).

g) Stres

Hubungan stres dengan hipertensi, diduga terjadi melalui

aktivitas saraf simpatis (saraf yang bekerja saat beraktifitas).

Peningkatan aktivitas saraf simpatis dapat meningkatkan tekanan

darah secara intermeten (tidak menentu), apabila stres
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berkepanjangan akan mengakibatkan tekanan darah menetap

tinggi (Triyanto, 2014).

e. Manifestasi Klinis Hipertensi

Gejala umum yang ditimbulkan akibat menderita hipertensi tidak

sama pada setiap orang, bahkan terkadang timbul tanpa gejala. Secara

umum gejala yang dikeluhkan oleh penderita hipertensi sebagai berikut

(Aspiri, 2014):

1) Sakit kepala

2) Rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk

3) Perasaan berputar seperti tujuh keliling serasa ingin jatuh

4) Berdebar atau detak jantung terasa cepat

5) Telinga berdenging

f. Komplikasi Hipertensi

Penderita hipertensi beresiko terserang penyakit lain dan terjadi

komplikasi, berikut komplikasi penyakit yang timbul atau menyertai

hipertensi (Wulandari, 2010):

1) Stroke

Tekanan darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pecahnya

pembuluh darah otak (stroke). Stroke sendiri merupakan kematian

jaringan otak yang terjadi karena berkurangnya aliran darah dan

oksigen ke otak. Biasanya kasus ini terjadi secara mendadak dan

menyebabkan kerusakan otak dalam beberapa menit

2) Gagal Jantung



23

Tekanan darah yang terlalu tinggi memaksa otot jantung bekerja

lebih berat untuk memompa darah dan menyebabkan pembesaran otot

jantung kiri sehingga jantung mengalami gagal fungsi. Pembesaran

otot jantung kiri disebabkan kerja keras jantung untuk memompa

darah.

3) Gagal Ginjal

Tingginya tekanan darah membuat pembuluh darah dalam ginjal

tertekan dan akhirnya menyebabkan pembuluh darah rusak. Akibatnya

fungsi ginjal menurun hingga mengalami gagal ginjal. Ada dua

kelainan ginjal akibat hipertensi, yaitu nefrosklerosis benigna dan

nefrosklerosis maligna.

Nefrosklerosis benigna terjadi pada hipertensi yang sudah

berlangsung lama sehingga terjadi pengendapan pada pembuluh darah

akibat proses menua. Hal ini menyebabkan permeabilitas (kelenturan)

dinding pembuluh darah berkurang. Sementara itu, nefrosklerosis

maligna merupakan kelainan ginjal yang yang ditandai dengan naiknya

tekanan diastole diatas 130  mmHg yang disebabkan terganggunya

fungsi ginjal.

4) Kerusakan pada mata

Tekanan darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan

pembuluh darah dan saraf pada mata.

g. Penatalaksanaan Hipertensi

1) Terapi nonfarmakologi
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Menjalani pola hidup sehat telah banyak terbukti dapat

menurunkan tekanan darah, dan secara umum sangat menguntungkan

dalam menurunkan resiko permasalahan kardiovaskular. Pada pasien yang

menderita hipertensi derajat 1, tanpa faktor resiko kardiovaskuler lain,

maka strategi pola hidup sehat merupakan tatalaksana tahap awal yang

harus dijalani setidaknya selama 4 – 6 bulan. Bila setelah jangka waktu

tersebut, tidak didapatkan penurunan tekanan darah yang diharapkan atau

didapatkan faktor resiko kardiovaskuleryang lain, makasangat dianjurkan

untuk memulai terapi farmakologi (Soenarta, Ariska. 2015). Beberapa pola

hidup sehat yang dianjurkan oleh banyak guidelines adalah:

a) Penurunan berat badan

Obesitas berhubungan dengan kejadian hipertensi dan hipertrofi

ventrikel kiri. Jadi, penurunanberat badan adalah hal yang sangat

efektif untuk menurunkan tekanan darah. Penurunan berat badan (1

kg/minggu) sangat dianjurkan (Aspiri, 2014).

b) Mengurangi asupan garam

Diet rendah garam dapat menurunkan tekanan darahpada klien

hipertensi. Dengan pengurangan konsumsi garam dapat mengurangi

stimulasi sistem renin-angiotensin sehingga sangat berpotensi sebagai

anti hipertensi. Jumlah asupan natrium yang dianjurkan 50-100 mmol

atau setara engan 3-6 gram garam per hari (Reny Yuli Aspiri, 2014).

c) Olah raga
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Olahraga seperti berjalan, lari, berenang,bersepeda bermanfaat

untuk menurunkan tekanan darah dan memperbaiki keadaan jantung.

Olahraga isotonik dapat juga meningkatkan fungsi

endotel,vasodilatasi perifer, dan mengurangi ketekolamin plasma.

Olahraga teratur selama 30 menit sebanyak 3-4 kali dalam seminggu

sangat dianjurkan untuk menurunkan tekanan darah. Olahraga

meningkatka kadar HDL yang dapat mengurangi terbentuknya

arterosklerosis akibat hipertensi (Aspiri, 2014).

d) Mengurangi konsusmsi alkhohol

Walaupun konsusmsi alkhohol belum menjadi pola hidup yang

umum dinegara kita, namun konsumsi alkhohol semakin hari semakin

meningkat seiring dengan perkembangan pergaulan dan gaya hidup,

terutama dikota besar. Konsumsi alkhohol lebih dari 2 gelas per hari

pada pria atau 1 gelas per hari pada wanita, dapat meningkatkan

tekanan darah. Dengan demikian membatasi atau menghentikan

konsumsi alkhohol sangat membantu dalam penurunan tekanan darah.

e) Berhenti merokok

Walaupun merokok sampaisaat ini belum terbukti berefek

langsungdapat menurunkan tekanan darah, tetapi merokok merupakan

salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular, dan sebaiknya

pasien dianjurkan untuk berhenti merokok.

5. Konsep Dasar Senam Poco-Poco

a. Pengertian Senam Poco-Poco
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Senam adalah serangkaian gerak nada yang teratur dan terarah serta

terencana yang dilakukan secara tersendiri atau berkelompok dengan

maksud meningkatkan kemampuan fungsional raga. Senam merupakan

olahraga ringan yang mudah dilakukan dan tidak memberatkan yang dapat

dilakukan lansia (Angriana,2010). Olahraga ini akan membantu tubuh

tetap segar dan bugar karena senam lansia mampu melatih tulang tetap

kuat, mendorong kerja jantung semakin optimal dan membantu

menghilangkan radikal bebas yang ada dalam tubuh (Angriana,2010).

b. Senam Poco-Poco

Senam Poco-Poco merupakan senam yang sangat

mengkombinasikan kesenian dan olahraga, biasanya sebuah gerakan

senam selalu di iringi oleh sebuah lagu dan musik termasuk hampir semua

tarian yang ada dinusantara. Dalam perkembangannya senam poco-poco

gerakansenam ini sangat unik bahkan ada yang dikombinasikan dengan

tarian seperti tarian Poco-Poco dari Sulawesi Utara yang sampai saat ini

sudah mendunia. Dimana gerakan untuk senam ini hasil kombinasi dengan

gerakan tarian ini dipandu oleh seseorang ataupun tidak namun gerakan

harus sama setiap langkah-langkahnya, Dalam gerakannya senam poco-

poco memang terlihat sangat sederhana sekali namun dibalik

kesederhanaannya mengandung berbagai tujuan dan manfaat yang sangat

luar biasa bagi kesehatan dan kebugaran pesenam itu sendiri. (Promkes

Dinkes Kepri,2010).
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c. Tujuan Senam Poco-Poco

Diantara tujuan yang bisa diperoleh dari senam poco-poco adalah:

1) Memberikan kesegaran jasmani

Aktifitas olahraga ini akan membantu tubuh lansia agar tetap

bugar dan tetap segar, karena senam aerobik lansia ini mampu melatih

tulang tetap kuat, mendorong jantung bekerja secara optimal dan

membantu menghilangkan radikal bebas yang berkeliaran didalam

tubuh (Widianti & Proverawati,2010).

2) Peningkatan detak jantung

Teknik pernapasan yang dilakukan secara sadar dan

menggunakan diafragma, memungkinkan abdomen terangkat perlahan

dan dada mengembang penuh. Teknik pernapasan tersebut, mampu

memberikan pijatan pada jantung yang menguntungkan akibat naik

turunnya diafragma, membuka sumbatan-sumbatan dan memperlancar

aliran darah ke jantung serta meningkatkan aliran dara ke seluruh

tubuh.

3) Menurunkan tekanan darah

Merangsang penurunan aktifitas saraf simpatis dan

peningkatan aktifitas saraf parasimpatis yang berpengaruh pada

penurunan hormon adrenalin, norepinefrin, dan katekolamin serta

vasodilatasi pada pembuluh darah yang mengakibatkan transport

oksigen ke seluruh tubuh terutama otak lancar sehingga dapat

menurunkan tekanan darah dan nadi menjadi normal.
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Banyak diantara lansia sering melaksanakan low impact atau

sering disebut dengansenam ringan diantaranya low impact terdapat

senam poco-poco. Harapan masyarakat luasmelalui senam poco-poco

dapat meningkatkan kesehatan dan mengurangi kepikunan terlalu

diniapabila diterapkan dimasyarakat umum.

4) Frekuensi Latihan Senam Poco-Poco

Latihan akan bermanfaat untuk meningkatkan kesegaran

jasmani jika dilaksanakan dalam zone latihan paling sedikit 10-15

menit (Mariam, 2008). (Dianingtyas, 2008) melaksanakan latihan

senam dapat dilakukan selama 30-45 menit. Waktu pelaksanaan

latihan dilakukan paling sedikit tiga kali atau sebanyak banyaknya

lima kali dalam satu minggu. (Mariam, 2008) sedangkan

(Dianingtyas,2008) menjelaskan latihan dapat dilakukan setiap 2 hari

sekali selama 2 minggu. Bila latihan dilakukan diluar gedung

sebaiknya di lakukan dipagi hari sebelum jam 10.00 atau sore hari

setelah pukul 15.00 (Mariam, 2008) karena pada saat tersebut kondisi

lingkungan masih cukup optimal dimana matahari tidak tepat 38

derajat berada diatas kepala sehinggga tidak mengganggu proses

pengeluaran panas tubuh dan tidak beresiko menimbulkan cedera

(Ariwandi, 2010).

5) Standar Operasional Prosedur

Adapun gerakan-gerakan senam poco-poco yaitu:
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a) Gerakan Pemanasan

Sebelum melakukan senam poco-poco sebaiknya dilakukan gerakan

pemanasan seperti berjalan atau berjoging selama 5 menit. Agar

tubuh menjadi hangat dan persendian menjadi lemas.

b) Gerakan Inti

Lakukan gerakan inti senam poco-poco selama 20 menit. Selama

melakukan senam poco-poco badan mengeluarkan energi sehingga

memberikan kesegaran bagi tubuh, hendaknya senam poco-poco

dilakukan dengan riang gembira agar dapat mengubah dan

menghibur suasana hati.

c) Gerakan senam poco-poco meliputi:

Gerakan Pertama Hitungan ke 1-8, ke 1-6

1) Hitungan ke 1 sampai ke-8, melangkah 2 kali ke kanan dan

pada hitungan ke-4 tepuk tangan satu kali. Selanjutnya

melangkah 2 kali ke kiri dan pada saat hitungan ke-8 tepuk

tangan 1 kali.

2) Hitungan ke-1 sampai ke-6, pada hitungan ke-1 sampai ke-4

melangkah 2 kali serong ke kanan belakang dan pada saat

hitungan ke-4 tepuk tangan. Selanjutnya, pada hitungan ke-

6 memutar badan hadap ke arah kiri.

a. Gerakan ke-1 sampai ke-8, ke-1 sampai ke-2

1) Hitungan ke-1 sampai ke-8, mengulang gerakan ke-1

sampai ke-8 pertama
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2) Hitungan ke-1 sampai ke-8, pada hitungan ke-1 sampai ke-4

kanan melangkah serong ke belakang kanan. Hitungan ke-4

tepuk tangan. Pada hitungan ke-6 kaki kanan menutup ke

kaki kiri diiringi ayunan ke 2 tangan ke atas. Pada hitungan

ke-7 kaki kanan melangkah mundur dan pada hitungan ke-8

kaki kiri menutup ke kaki kanan diiringi ayunan ke 2 tangan

ke depan belakang.

3) Hitungan ke- 1 sampai ke-2. Pada hitungan ke-1 melangkah

ke kiri. Pada hitungan ke-2 kaki kanan memutar badan

mengahdap ke arah kiri.

b. Hitungan ke-1 sampai ke-8, ke-1 sampai ke-8

1) Hitungan  ke-1 sampai ke-8 mengulangi gerakan ke-1

sampaike-8 pertama.

2) Hitungan ke-1 sampai ke-8. Mengulang gerakan ke-1

sampai gerakan ke-4. Pada hitungan ke-5 pinggul di goyang

ke depan, pada hitungan ke-6 posisi kaki tetap hanya

goyang pinggul ke belakang. Pada hitungan ke-7 goyang

pinggul ke depan lagi. Pada hitungan ke-8 badan di putar ke

arah kiri.

c. Hitungan ke-1 sampai ke-8, ke-1 sampai ke-8

1) Hitungan ke-1 sampai ke-8 mengulangi gerakan ke-1

sampai ke-8 pertama.
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2) Hitungan ke-1 sampai ke-8. Melangkah zig-zag melangkah

mundur ke kanan pada hitungan ke-1 sampai ke-2, ke kiri

pada hitungan ke-5 kaki kanan melangkah ke arah kanan.

Pada hitungan ke-6 memutar badan 180 menghadap ke

belakang, pada hitungan ke-5 kaki kiri jatuhkan ke lantai

dan pada hitungan ke-8 kaki kanan ditutup ke kiri.

d. Hitungan ke-1 sampai ke-8, ke-1 sampai ke-8, ke-1 sampai ke-8,

ke-1 sampai ke-4

1) Hitungan ke-1 sampai ke-8 gerakan sama dengan gerakan

pada hitungan ke-2

2) Hitungan ke-1 sampai ke-8 gerakan sama dengan gerakan

pada hitungan ke-2

3) Hitungan ke-1 sampai ke-8 gerakan sama dengan

gerakanpada hitungan ke-1 sampai ke-8

4) Hitungan ke-1 sampai ke-4. Hitungan ke-1 sampai ke-3

sama dengan gerakan ke-3 goyang 3 kali dan pada hitungan

ke-4 badan memutar ke arah kiri

e. Hitungan ke-1 sampai ke-8, ke-1 sampai ke-8, ke-1 sampai ke-8,

ke-1 sampai ke-8

1) Hitungan ke-1 sampai ke-8 mengulang gerakan ke-1 sampai

ke-8 pertama.

2) Hitungan ke-1 sampai ke-8, hitungan ke-1 sampai ke-4 kaki

kanan mundur dahulu, saat hitungan ke-4 kaki kiri di angkat
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dan ditekuk sambil tepuk tangan 1 kali. Pada hitungan ke-5

kaki yang di jatuhkan ke lantai, hitungan ke-6 kaki kanan

menutup kaki kiri. Pada hitungan ke-7 kaki kanan membuka

ke samping kanan dan hitungan ke-8 kaki kanan di tarik

kembali.

3) Hitungan ke-1 sampai ke-8 pada hitungan ke-1 sampai ke -4

kaki kanan melangkah mundur. Pada saat hitungan k-4 kaki

kiri di angkat dan di tekuk sambil tepuk tangan 1 kali, pada

hitungan ke-5 kaki yang di jatuhkan ke lantai, hitungan ke-6

kaki kanan menutup kaki kiri. Pada hitungan ke-7 sampai

ke-8 kaki kanan di gerakkan cepat.

4) Hitungan ke-1 sampai ke-8 pada hitungan ke-1 sampai ke-2

serong ke kanan, hitungan ke-3 sampai ke-4 serong ke kiri

dan pada hitungan ke-5 sampai ke-6 serong ke kanan lagi,

pada hitungan ke-7 kaki kiri serong ke kiri dan pada

hitungan ke-8 memutar badan hadap ke kanan.

d) Gerakan Pendinginan

Gerakan ini dilakukan pada akhir sesi setelah melakukan olahraga

inti yaitu senam poc-poco. Gerakan penutup sebagai pendinginan

dapat dilakukan sebagi berikut:

a. Lakukan gerakan dengan pelan dan rileks seperti mengibas-

ngibaskan kedua tangan
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b. Rilekskan kaki yang dilakukan dengan menendang-nendang

kaki ke arah depan

c. Melakukan pernapasan dengan mengambil napas dari hidung,

kemudian menghembuskan melalui mulut, gerakan ini dilakukan

sebanyak 8x2.

a. Penelitian yang relevan

Tabel. 2.1 Penelitian yang relevan

No Peneliti Judul Metode Hasil
1. Saelan, Galih Pengaruh

senam lansia
terhadap
kebugaran
lanjut usia

Rancangan
penelitian Pre –
test and Post – test
One Group Design.
Sampel dipilih
berdasarkan
purposive sampling
yakni suatu teknik
penetapan sampel
di antara populasi
sesuai dengan yang
dikehendaki
peneliti. Jumlah
sampel 30
responden.

Hasil penelitian uji
wilxocon
menunjukkan bahwa
pada kelompok
perlakuan diperoleh
p-value 0,001 < 0,05
Ho ditolak Ha
diterima sehingga
terdapat pengaruh
senam lansia
terhadap kebugaran
lansia

2. Fadhila Ulfa
Azkia, Anita
Istiningtyas,
Saelan, 2017

Pengaruh
pemberian
senam poco-
poco terhadap
kualitas tidur
lansia di
Posyandu
Lansia Desa
Kendel
Kecamatan
Kemusu
Kabupaten
Boyolali

Metode penelitian ini
menggunakan pre
experimental dengan
pendekatan one
group pretest-posttest
design pemilihan
sampel dengan
purposive sampling.
Penelitian ini
menggunakan
analisis statistik uji
Wilcoxon.

Hasil penelitian terdapat
pengaruh yang
signifikan pemberian
Senam Poco-poco
terhadap Kualitas Tidur
di  Posyandu Lansia
Desa Kendel
Kecamatan Kemusu
Kabupaten Boyolali
dengan n value 0,000.

3 Gusti Agung
Oka Mayuni
Jurusan
Keperawatan

Senam lansia
Menurunkan
Tekanan darah
Lansia

Penelitian ini adalah
penelitian
eksperimental
dengan rancangan

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
kelompok subjek yang
diberikan elatihan
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Poltekes
Denpasar

penelitian yang
digunakan adalah
Pre and Post Test
Kontrol Group
Design.Sampel
penelitian sebanyak
32 orang lansia yang
terdiri dari 16 orang
lansia sebagai
kelompok perlakuan,
dan 16 orang sebagai
kelompok kontrol
yang dipilih secara
random

senam lansia
mengalami penurunan
tekanan darah sistol
sebesar 8,75 mmHg,
diastole sebesar
1,25mmHg dan MAP
sebesar 10,42 mmHg.
Penurunan tekanan
darah sistole, diastole,
dan maupun tekanan
arteri rata-rata pada
kelompok perlakuan
yang diberikan senam
lansia menunjukkan
perbedaan yang
bermakna antara
sebelum dan sesudah
senam dengan p<0,05,
sedangkan pada
kelompok kontrol
tidak menunjukkan
perbedaan yang
bermakna
p>0,05.

6. Kerangka berfikir

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan

antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-

penelitian yang akan dilakukan ( Notoadmodjo, 2002).

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka peneliti menyusun kerangka

penelitian tentang pengaruh senam dengan perubahan tekanan darah, dengan

variabel independen adalah senam poco - poco sedangkan variabel dependen

perubahan tekanan darah. Kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut :
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Keterangan:
--------------- : tidak diteliti

: diteliti

Bagan 2.2 Kerangka berpikir (Nury, et al, 2011)

7. Roadmap penelitian

Kesehatan lansia:

- Kecemasan
- Penyakit
- Status Gizi
- Usia

Senam Poco-poco :
- Jenis Latihan

- Intensitas
Latihan

- Lama Latihan

- Frekuensi
Latihan

- Perubahan tekanan
darah

Saelan, 2018 Pengaruh
senam lansia terhadap
kebugaran lanjut usia

Fadhilla, 2017. Pengaruh
pemberian senam poco-poco
terhadap kualitas tidur lansia di
Posyandu Lansia Desa Kendel
Kecamatan Kemusu
Kabupaten Boyolali

Agung 2013, Senam lansia
Menurunkan
Tekanan darah Lansia

Pengaruh senam poco-poco
terhadap penurunana
tekanan darah

Penurunan tekanan darah
pada lansia dengan

hipertensi
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8. HIPOTESIS

Ada pengaruh Senam Lansia dengan Kebugaran Lansia Di Dusun Bonorejo

Desa Plesungan.
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan  Penelitian

1. Tujuan Umum

TujuanUmum dari penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Pengaruh

Senam Poco - Poco Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada

Penderita Hipertensi Di Desa Plesungan.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk Mengidentifikasi Perubahan Tekanan Darah Pada Penderita

Hipertensi sebelum Senam Poco - Poco Di Desa Plesungan.

b. Untuk Mengidentifikasi Perubahan Tekanan Darah Pada Penderita

Hipertensi setelah Senam Poco - Poco Di Desa Plesungan.

c. Untuk Menganalisis pengaruh pemberian senam poco-poco

terhadap penurunan tekanan darah

B. Manfaat Penelitian

1. Bagi Lansia Di Posyandu Lansia Desa Plesungan

Hasil Penelitian ini dapat  diajadikan kegiatan rutin lansia sebagai

terapi hipertensi

2. Bagi Posyandu lansia Desa Plesungan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam

menerapkan terapi non farmakologi berupa senam untuk penanganan

hipertensi pada lansia.

3. Bagi Institusi Pendidikan
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Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukkan untuk

memberikan asuhan kepeawatan khususnya pada keperawatan gerontik.

4. Bagi Peneliti Lain

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lagi

menggunakan terapi-terapi non farmakologis lainnya untuk lebih efektif

dalam mengatasi tekanan darah tinggi pada lansia.

5. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman

bagi peneliti dan dapat mengaplikasikan khususnya di keperawatan

gerontik.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

quasi experiment dengan menggunakan rancangan penelitian Pre – test

and Post – test One Group Design.

B. Populasi dan Sample

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua lanjut usia yang mengikuti

senam poco-poco di Posyandu Lansia Di Dusun Bonorejo Desa

Plesungan sejumlah 30 orang.

2. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah lanjut usia yang mengikuti senam

poco-poco di Posyandu Lansia Di Desa Plesungan yang terpilih melalui

kriteria tertentu, yakni kriteria inklusi. Sampel dipilih berdasarkan

purposive sampling yakni suatu teknik penetapan sampel di antara

populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam

penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik

populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2008). Sampel yang

terpilih, yakni lanjut usia yang memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut :
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a) Semua lansia yang memiliki hipertensi

b) Lansia yang sadar penuh dan dapat mengikuti senam dan berinteraksi

c) Tidak sedang mengikuti aktivitas/ latihan ROM lainnya

d) Tidak menggunakan alat bantu jalan

e) Lansia bersedia menjadi responden

Jumlah sampel pada masing – masing kelompok dalam penelitian ini

dihitung berdasarkan rumus Hidayat (2007),  didapatkan hasil :

Keterangan :

n = besar sampel tiap kelompok

t  = banyaknya kelompok

(n-1) x (2 – 1) ≥ 15

(n – 1) x 1 ≥ 15

n – 1 ≥ 15

n ≥ 15 + 1

n = 16

Dengan demikian jumlah sampel yang diperlukan adalah 16

responden. Untuk menghindari adanya sampel yang drop out maka

dilakukan koreksi sebesar 10% (sastroasmoro & Ismael, 2010), maka besar

sampel yang dibutuhkan akan ditambah 10% untuk mengantisipasi

kemungkinan drop out, sehingga besarnya keseluruhan sampel adalah:

(n - 1) x (t - 1) ≥  15
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Keterangan
n = perkiraan jumlah sampel yang dihitung
f = Perkiraan proporsi drop out (10%).

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa sampel minimal yang

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 18 orang, namun dalam

pelaksanaannya peneliti mengambil sampel sejumlah 30 responden karena

pada saat pelaksanaan senam jumlah responden yang hadir mengikuti

senam poco-poco sejumlah 30 responden.

C. Metode  Pengumpulan Data

1. Jenis Data

1) Data Primer

Sebelum dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu alat ukur

penelitian yakni alat pengukur tekanan darah. Pengumpulan data

primer disini melalui observasi secara langsung oleh peneliti di

Posyandu Lansia Puskesmas desa Plesungan.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang

ada di Posyandu Lansia Puskesmas Plesungan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu

a. Riset Kepustakaan ( Liberary Research )
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Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah

buku-buku hasil penelitian orang lain, artikel-artikel yang berhubungan

dengan penelitian

b. Riset Lapangan ( Field Research )

Pengumpulan data primer untuk variabel dependen dan variabel

independen dan juga lembar pengukuran dengan bantuan asisten peneliti

yang diberikan kepada lansia yang menjadi responden yang berada di

Posyandu Lansia Dusun Bonorejo desa Plesungan.

D. Definisi Operasional

Tabel. 3.1 Definisi Operasional

No Variabel
Definisi

operasional Cara
Ukur

Alat
Ukur

Hasil Ukur Skala

1. Independen
Senam
poco-poco

Senam Poco-
poco
merupakan
salah satu
senam
aerobik untuk
meningkatkan
kebugaran
jasmani
dengan
mengkombina
sikan
kesenian dan
olahraga.
Senam ini
akan
dilakukan
dalam 3
minggu yang
setiap minggu
nya akan
dilakukan 2

- - - -
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kali, dalam
durasi 15-25
menit.

2. Dependen
Penurunan
tekanan
darah

Tekanan
aliran darah
pada
pembuluh
darah nadi
(arteri), ketika
jantung
berdetak
normalnya
60-70 dalam 1
menit pada
kondisi
istirahat

Spigmonan
ometer

mmHg Interval

E. Instrumen Penelitian

Kegiatan senam poco- poco lansia di dusun Bonorejo Desa

Plesungan dilakukan selama 6 kali selama bulan Januari sampai dengan

Maret 2019. Setelah melakukan senam Poco – poco dilakukan pengukuran

tekanan darah sebelum dan sesudah melakukan senam poco – poco.

F. Analisa Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dimulai dari penataan data

mentah sampai dengan data siap untuk dianalisis. Beberapa kegiatan teknis

yang berhubungan dengan pengolahan data antara lain

1. Pengumpulan data

a. Pada Bulan Januari 2019 melakukan koordinasi dengan ketua

Posyandu Lansia dusun Bonorejo desa Plesungan, kemudian



44

melakukan koordinasi dan minta izin untuk kegiatan penelitian dengan

Kepala Desa Plesungan.

b. Setelah koordinasi dengan Desa plesungan, mengurus izin penelitian

di Badan Kesbang dan Politik di Kabupaten Karanganyar.

c. Kegiatan berikutnya mendistribusikan surat izin penelitian ke

Bappeda, Puskesmas Gondangrejo, Desa Plesungan dan Posyandu

Lansia.

d. Setelah kegiatan koordinasi selesai kegiatan berikutnya mengurus dan

membuat undangan kegiatan penelitian diketahui ketua Posyandu

Lansia dan Kepala Desa Plesungan dan minta bantuan ke kader

posyandu lansia untuk membantu mendistribusikan undangan ke

lansia.

e. Kegiatan senam poco- poco ini, untuk penelitian mengambil data

sejumlah 30 responden. Senam poco- poco dimulai bulan Januari –

Maret 2019

f. Sesuai dengan penelitian sebelumnya, senam poco-poco dilakukan

sebanyak  6 kali.

2. Teknik Analisis data

a. Analisis Univariat

Analisis Univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi

dari semua variabel yang diteliti baik variabel independen (senam

poco- poco) maupun variabel dependen (kesehatan lansia) serta

bertujuan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel.
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b. Analisis Bivariat

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel

independen dengan variabel dependen, sehingga dapat diketahui

pengaruh antara senam poco- poco dengan penurunan tekanan darah

di Posyandu Lansia Desa Plesungan.

Pada penelitian ini dilakukan uji statistik wilcoxon dengan system

komputerisasi. Dengan batas kemaknaan α = 0,05 dan keputusan uji

wilcoxon:

a. Ho ditolak jika P < 0,05. Berarti ada pengaruh antara kedua

variabel.

b. Ho diterima jika P > 0,05. Berarti tidak ada pengaruh antara kedua

variabel.
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BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. HASIL

1. Hasil analisis univariat

Respoden dalam penelitian ini adalah lansia penderita hipertensi di

Dusun Bonorejo desa Plesungan pada bulan Juli sampai dengan Agustus

2019 sebanyak 30 responden, karakteristik responden dalam penelitian ini

dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tekanan darah. Berikut ini

adalah karakteristik  responden dalam penelitian:

a. Karakteristik responden menurut jenis kelamin

Tabel. 1 Karakteristik responden menurut jenis kelamin di desa Plesungan
frequency Percent(%) Valid percent

Laki-laki
Perempuan
Total

9
21
30

29,0
67,7
96,8

30
70
100

Hasil analisis pada Tabel 1di atas diketahui bahwa jenis kelamin

yang digunakan mayoritas berjenis kelamin perempuan sejumlah 21

responden (67,7%) dan 9 responden (29 %)  berjenis kelamin laki-laki

dengan total 30 responden

b. Karakteristik responden menurut usia

Tabel 2 Karakteristik responden menurut usia di Dusun Bonorejo
Desa Plesungan (n= 30)

N Min Max Mean Median

Usia 30 55 73 62,50 60,50
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Hasil analisis Tabel 2 menunjukkan dari 30 responden dapat dilihat usia

paling rendah 55 tahun dan usia paling tinggi 73 tahun mendapatkan mean

60.50.

c. Tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum senam poco- poco.

Tabel. 3 Tekanan darah  sistolik dan diastolik sebelum senam poco- poco (n=30)
Variabel N Min Max Mean

Sistolik pre 30 140 180 155

Diastolik pre 30 80 100 89,17

Hasil analisis Tabel.3 dapat dilihat tekanan darah responden sebelum

senam dengan sistol maximum 180 mmHg dan minimum 140 mmHg

mendapat mean 155, sedangkan untuk diastol maximum 100 mmHg dan

minimum 80 mendapat mean 89.17.

d. Tekanan darah sistolik dan diastolik sesudah senam poco - poco.

Tabel. 4 Tekanan darah sistolik dan diastolik sesudah senam poco- poco (n=30)
Variabel N Min Max Mean

Sistolik post 30 110 160 130

Diastolik post 30 75 90 80

Hasil analisis Tabel.4 dapat dilihat tekanan darah responden sesudah

senam dengan sistol maximum 160 mmHg dan minimum 110 mmHg

mendapat mean 130, sedangkan untuk diastol maximum 90 mmHg dan

minimum 75 mendapat mean 80.
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2. Hasil analisis bivariat

1.2.1 Uji normalitas

Hasil analisis bivariat ini menggambarkan tekanan darah

sistolik dan diastolik sebelum dan sesudah perlakuan. Sebelum

melakukan analisis bivariat, uji normalitas data harus dipenuhi

untuk menentukan uji sebelumnya. Uji normalitas pada penelitian

ini menggnakan uji Shapiro-Wilk.

Tabel. 5 Uji normalitas tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum dan
sesudah senam poco-poco (n= 30)

Test Of Normality
Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig.

Sistolik pre .909 30 .014

Sistolik post .914 30 .019

Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig.

Diastolik pre .877 30 .002

Diastolik post .692 30 .000

P value (Sig.) < 0,05 maka data terdistribusi tidak normal

sedangkan apabila p value (Sig.) > 0,05 maka data terdistribsi

normal.

Pada tabel 4.5 uji normalias dapat dilihat hasil nilai p dapat

dilihat pada kolom shapiro-wilk kolom sig.

Kesimpulan:
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a. Nilai pada pretest sistolik nilai p .000 berarti < 0,05 maka

dikatakan data tidak normal

b. Nilai pada post sistolik nilai p .000 berarti < 0,05 maka

dikatakan data tidak normal

c. Nilai pada pretest diastolik nilai p .000 berarti < 0,05 maka

dikatakan data tidak normal

d. Nilai pada postest diastolik nilai p .000 berarti < 0,05 maka

dikatakan data tidak normal

Dari hasil kesimpulan diatas hasil normalitas terdapat data

terdistribusi tidak normal  sehingga uji analisis data

menggunakan uji Wilcoxon

1.2.2 Uji analisa data

Tabel .6Uji bivariat Wilcoxon pengaruh senam poco-poco terhadap
perubahan tekanan darah (n= 30)

Pvalue

Sistolik pre - sistolik post

Diastolik pre-diastolik post

.000

P value (Sig.)< 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang

berarti terapi senam poco-poco mempengaruhi perubahan tekanan

darah penderita hipertensi di di Plesungan dan sebaliknya apabila p

value(Sig.) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti

terapi senam poco-poco tidak mempengaruhi penurunan tekanan

darah penderita hipertensi di Plesungan.
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Tabel 6 uji Wilcoxon menunjukkan nilai p value = 0.000

sehingga p value < 0.005 maka Ho ditolak dan Ha diterima

sehingga terapi senam poco- poco mempengaruhi perubahan

tekanan darah penderita hipertensi di Plesungan.

B. Luaran Yang Dicapai

Berdasarkan hasil penelitian senam poco- poco terhadap perubahan tekanan

darah pada hipertensi di dapatkan hasil sehingga terdapat pengaruh pemberian

senam poco- poco terhadap perubahan tekanan darah, maka rencana yang ingin

dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Jurnal ilmiah

2. Proseeding
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BAB VI
PEMBAHASAN

Karakteristik respoden dalam penelitian ini adalah lansia penderita

hipertensi di Dusun Bonorejo desa Plesungan pada bulan Juli 2019 sampai dengan

Agustus 2019 sebanyak 30 responden.

A. Karakteristik Responden

1. Jenis kelamin

Karakteristik responden dalam penelitian ini dibedakan

berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tekanan darah. Hasil analisis

diketahui bahwa jenis kelamin yang digunakan mayoritas berjenis kelamin

perempuan sejumlah 21 responden (67,7%) dan 9 responden (29 %)

berjenis kelamin laki-laki dengan total 30 responden.

Jenis kelamin pada hipertensi lebih mudah menyerang laki-laki

daripada perempuan, hal tersebut kemungkinan karena laki-laki banyak

memiliki faktor pendorong terjadinya hipertensi, seperti stres, kelelahan,

dan makan tidak terkontrol. Adapun hipertensi pada perempuan

peningkatan resiko terjadi setelah masa menopause (sekitar 45 tahun)

(Wulandari, 2012).

Pada penelitian ini, jenis kelamin perempuan lebih banyak

dibanding jenis kelamin laki-laki sehingga penderita hipertensi pada

penelitian ini sebagian besar dialami oleh perempuan.
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2. Usia

Hasil penelitian menunjukkan dari 30 responden dapat dilihat usia

paling rendah 55 tahun dan usia paling tinggi 73 tahun mendapatkan

mean 60.50, sehingga rata- rata usia dalam penelitian ini berusia 60

tahun.

Faktor umur berhubungan dengan terjadinya penebalan pembuluh

dinding darah yang berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku.

Tekanan darah sistolik akan meningkat saat kelenturan pembuluh darah

berkurang (Vitahealta, 2012). Pada lansia dengan bertambahnya umur,

beresiko terkena  hipertensi  lebih  besar  sehingga  prevalensi

dikalangan usia  lanjut  cukup  tinggi  yaitu  sekitar  40%  dengan

kematian sekitar 50% diatas umur 60 tahun.

Pada responden penelitian ini, semakin  bertambahnya  usia

seseorang,  pengaturan  metabolisme zat  kapur  (kalsium)  terganggu,

sehingga  banyak  zat  kapur  yang beredar  bersama  darah.  Banyaknya

kalsium  dalam  darah (hypercalcedemia),  menyebabkan darah  menjadi

lebih  padat  sehingga tekanan  darah  menjadi  meningkat. Endapan

kalsium  di  dinding pembuluh  darah  (arteriosclerosis) menyebabkan

penyempitan pembuluh  darah,  akibatnya  aliran darah  menjadi

terganggu.  Hal  ini dapat  memacu  peningkatan  tekanan darah  (Timio

dan  Verdecchia, 2005).
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B. Tekanan Darah Sistolik Dan Diastolik Sebelum Senam Poco- Poco.

Pada penelitian ini dapat dilihat tekanan darah responden sebelum

senam dengan sistol maximum 180 mmHg dan minimum 140 mmHg

mendapat mean 155, sedangkan untuk diastol maximum 100 mmHg dan

minimum 80 mendapat mean 89.17.

Rata- rata tekanan darah pada penelitian ini sebelum diberikan

perlakuan senam poco- poco adalah 180/89 MMHg. Oleh karena itu Olahraga

senam poco- poco ini diharapkan akan memberi pengaruh tubuh tetap segar

dan bugar karena senam lansia mampu melatih tulang tetap kuat, mendorong

kerja jantung semakin optimal dan membantu menghilangkan radikal bebas

yang ada dalam tubuh (Angriana,2010).

C. Tekanan Darah Sistolik Dan Diastolik Sesudah Senam Poco- Poco.

Tekanan darah responden sesudah senam dengan sistol maximum 160

mmHg dan minimum 110 mmHg mendapat mean 130, sedangkan untuk

diastol maximum 90 mmHg dan minimum 75 mendapat mean 80.

Aktifitas olahraga ini akan membantu tubuh lansia agar tetap bugar

dan tetap segar, karena senam aerobik lansia ini mampu melatih tulang tetap

kuat, mendorong jantung bekerja secara optimal dan membantu

menghilangkan radikal bebas yang berkeliaran didalam tubuh (Widianti &

Proverawati,2010).

D. Pengaruh Tekanan Darah Sistolik Dan Diastolik Sesudah Senam Poco- Poco.

Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai p value = 0.000 sehingga p

value < 0.005 maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga terapi senam poco-
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poco mempengaruhi perubahan tekanan darah penderita hipertensi di

Plesungan.

Pelatihan  senam  poco-poco  ini dilakukan  selama  30 menit  dengan

pembagian  durasi  5  menit  gerakan pemanasan, 20 menit gerakan   inti, dan

5 menit gerakan pendinginan yang dilakukan dalam  selang  waktu  2  hari.

Senam poco – poco salah satu dari gerakannya adalah teknik pernapasan yang

dilakukan secara sadar dan menggunakan diafragma, memungkinkan

abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Teknik

pernapasan tersebut, mampu memberikan pijatan pada jantung yang

menguntungkan akibat naik turunnya diafragma, membuka sumbatan-

sumbatan dan memperlancar aliran darah ke jantung serta meningkatkan

aliran dara ke seluruh tubuh.

Merangsang penurunan aktifitas saraf simpatis dan peningkatan

aktifitas saraf parasimpatis yang berpengaruh pada penurunan hormon

adrenalin, norepinefrin, dan katekolamin serta vasodilatasi pada pembuluh

darah yang mengakibatkan transport oksigen ke seluruh tubuh terutama otak

lancar sehingga dapat menurunkan tekanan darah dan nadi menjadi normal.

Banyak diantara lansia sering melaksanakan low impact atau sering

disebut dengan senam ringan diantaranya low impact terdapat senam poco-

poco. Harapan masyarakat luas melalui senam poco-poco dapat

meningkatkan kesehatan dan mengurangi kepikunan terlalu dini apabila

diterapkan di masyarakat umum.
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Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan Harber (2009)  yaitu  senam

lansia merupakan suatu aktivitas fisik yang terutama  bermanfaat  untuk

meningkatkan  dan  mempertahankan kesehatan  dan  daya  tahan  jantung,

paru,  peredaran  darah,  otot  dan sendi.  Latihan  aktivitas  fisik  akan

memberikan pengaruh  yang  baik terhadap  berbagai  macam  sistem yang

bekerja  di  dalam  tubuh,  salah satunya  adalah  sistem kardiovaskuler.

banyak.

Penurunan  tekanan  darah  ini antara  lain  terjadi  karena  pembuluh

darah  mengalami  pelebaran  dan relaksasi.  Lama  kelamaan,  latihan

olahraga  dapat  melemaskan pembuluh-pembuluh  darah,  sehigga tekanan

darah menurun sama halnya dengan  melebarnya  pipa  air  akan menurunkan

tekanan  air.  Dalam  hal ini,  senam  lansia  dapat  mengurangi tahanan

perifer. Penurunan  tekanan darah  juga  dapat  terjadi  akibat aktivitas

memompa  jantung berkurang.  Otot  jantung  pada  orang yang  rutin

berolahraga  sangat  kuat, maka  otot  jantung  dari  individu yang  rajin

berolahraga  berkontraksi lebih  sedikit  daripada  otot  jantung orang yang

jarang berolahraga untuk memompakan  volume  darah  yang sama.  Karena

latihan  aktivitas  fisik senam  dapat  menyebabkan penurunan  denyut

jantung  maka akan  menurunkan  cardiac  output, yang  pada  akhirnya

menyebabkan penurunan  tekanan  darah. Peningkatan  efesiensi  kerja

jantung dicerminkan  dengan  penurunan tekanan  sistolik,  sedangkan

penurunan  tahanan  perifer dicerminkan  dengan  penurunan tekanan

diastolik (Harber, 2009).
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BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Karakteristik responden berdasarkan usia rata- rata sebagian besar

lansia di posyandu yaitu 62 tahun dan jenis kelamin antara laki-laki

dengan perempuan sebanyak 9 orang (30,0%) responden laki-laki dan

21 orang (70%) responden perempuan.

2. Usia paling rendah 55 tahun dan usia paling tinggi 73 tahun

mendapatkan mean 60.50

3. Tekanan darah responden sebelum senam dengan sistol maximum 180

mmHg dan minimum 140 mmHg mendapat mean 155, sedangkan

untuk  diastol maximum 100 mmHg dan minimum 80 mendapat mean

89.17.

4. Tekanan darah responden sebelum senam dengan sistol maximum 160

mmHg dan minimum 110 mmHg mendapat mean 130, sedangkan

untuk diastol maximum 90 mmHg dan minimum 75 mendapat mean

80.

5. Terdapat pengaruh senam poco- poco terhadap perubahan tekanan

darah  Dusun Bonorejo desa Plesungan.

B. Saran

1. Bagi Peneliti
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Hasil Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman

bagi peneliti dan dapat mengaplikasikan khususnya di keperawatan

gerontik.

2. Bagi Posyandu

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam

menerapkan terapi non farmakologi berupa senam poco- poco.

3. Rencana selanjutnya

Tahap kegiatan berikutnya adalah hasil penelitian ini akan digunakan

untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai

dengan hasil yang dicapai yaitu kader posyandu supaya terlatih.
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LAMPIRAN 1

Permohonan Menjadi Responden
Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Di

Posyandu Lansia Dusun Bonorejo Plesungan
Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah dosen Program Studi
Sarjana Keperawatan Stikes Kusuma Husada Surakarta

Nama : Ns. Saelan, M.Kep
NIK : 201683158

akan mengadakan penelitian dengan judul “ Pengaruh Senam poco-poco dengan
penurunan tekanan darah di Posyandu Lansia Desa Plesungan Tahun 2019 “.
Oleh karena itu, saya mohon kesediaan bapak/ibu untuk menjadi responden dalam
penelitian ini.

Atas kesediaan bapak/ibu berperan serta sebagai responden dalam
penelitian ini, saya ucapkan terima kasih,

Surakarta, 2019
Peneliti

( Ns. Saelan, M.Kep )
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Lampiran 2

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MENJADI RESPONDEN (INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan berpartisipasi menjadi

responden penelitian yang dilakukan oleh dosen Program Studi Sarjana

Keperawatan Stikes Kusuma Husada Surakarta, yang bernama Saelan dengan

judul “ Pengaruh Senam poco-poco terhadap senam poco- poco di Posyandu

Lansia Dusun Bonorejo Rt 01 RW 02 Plesungan

Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat

yang merugikan bagi saya, dan jawaban yang saya berikan adalah yang

sebenarnya yang sesuai dengan apa yang saya ketahui tanpa ada paksaan dari

pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta,, 2019

Responden

.....................................
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LAMPIRAN 3

senam poco - poco

No Nama Jenis Kelamin Usia

Tekanan
Darah

sebelum
senam

poco-poco

Tekanan
Darah
setelah
senam

poco-poco
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Frequencies

[DataSet1] I:\PENELITIAN\DATA POCO HT.sav

usiajenis_kelamin
Valid
Missing
Variance

N

 33.983.217
11

3030

Statistics

GET
  FILE='I:\PENELITIAN\DATA POCO HT.sav'.
FREQUENCIES VARIABLES=jenis_kelamin usia
  /STATISTICS=VARIANCE
  /ORDER=ANALYSIS.

Frequency Table

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

laki-laki
perempuan
Total
System
Total

Valid

Missing
 100.031

3.21
100.096.830

100.070.067.721
30.030.029.09

jenis_kelamin

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
69
72
73
Total
System
Total

Valid

Missing
 100.031

3.21
100.096.830

100.010.09.73
90.03.33.21
86.710.09.73
76.710.09.73
66.73.33.21
63.36.76.52
56.73.33.21
53.33.33.21
50.06.76.52
43.313.312.94
30.010.09.73
20.03.33.21
16.710.09.73

6.76.76.52

usia

Page 1



FREQUENCIES VARIABLES=prestestsist prestestdias posttestsis posttestdias u
sia
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE
  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] I:\PENELITIAN\DATA POCO HT.sav

usiaposttestdiasposttestsisprestestdiasprestestsist
Valid
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum

N

 

7390160100180
557511080140

5.8293.13012.5075.73612.034
598013090160

60.5080.00130.0090.00152.50
62.5081.17132.3389.17155.00

11111
3030303030

Statistics

Frequency Table

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

140
145
150
155
160
170
180
Total
System
Total

Valid

Missing
 100.031

3.21
100.096.830

100.06.76.52
93.313.312.94
80.026.725.88
53.33.33.21
50.023.322.67
26.73.33.21
23.323.322.67

prestestsist

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

80
85
90
95
100
Total
System
Total

Valid

Missing
 100.031

3.21
100.096.830

100.010.09.73
90.010.09.73
80.050.048.415
30.013.312.94
16.716.716.15

prestestdias

Page 2



Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

110
120
130
140
150
160
Total
System
Total

Valid

Missing
 100.031

3.21
100.096.830

100.03.33.21
96.710.09.73
86.726.725.88
60.040.038.712
20.06.76.52
13.313.312.94

posttestsis

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

75
80
85
90
Total
System
Total

Valid

Missing
 100.031

3.21
100.096.830

100.03.33.21
96.723.322.67
73.366.764.520

6.76.76.52

posttestdias

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
69
72
73
Total
System
Total

Valid

Missing
 100.031

3.21
100.096.830

100.010.09.73
90.03.33.21
86.710.09.73
76.710.09.73
66.73.33.21
63.36.76.52
56.73.33.21
53.33.33.21
50.06.76.52
43.313.312.94
30.010.09.73
20.03.33.21
16.710.09.73

6.76.76.52

usia

EXAMINE VARIABLES=prestestsist prestestdias posttestsis posttestdias
  /PLOT BOXPLOT NPPLOT
  /COMPARE GROUP

Page 3



  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.

Explore

[DataSet1] I:\PENELITIAN\DATA POCO HT.sav

PercentN PercentN PercentN
TotalMissingValid

Cases

prestestsist
prestestdias
posttestsis
posttestdias 100.0%313.2%196.8%30

100.0%313.2%196.8%30
100.0%313.2%196.8%30
100.0%313.2%196.8%30

Case Processing Summary

Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

 
95% Confidence Interval 
for Mean

 

Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

 
95% Confidence Interval 
for Mean

 

prestestsist

prestestdias

.833-.151

.427.054
5

20
100

80
5.736

32.902
90.00
89.07
91.31
87.02

1.04789.17
.833-.592
.427.429

16
40

180
140

12.034
144.828

152.50
154.44
159.49
150.51

2.197155.00

Descriptives
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Std. ErrorStatistic
Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

 
95% Confidence Interval 
for Mean

 

Mean
Lower Bound
Upper Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

 
95% Confidence Interval 
for Mean

 

posttestsis

posttestdias

.8331.314

.427.702
5

15
90
75

3.130
9.799
80.00
81.11
82.34
80.00

.57281.17

.833.038

.427-.135
10
50

160
110

12.507
156.437

130.00
132.22
137.00
127.66

2.284132.33

Descriptives

Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnov a

prestestsist
prestestdias
posttestsis
posttestdias .00030.759.00030.379

.01930.914.00030.226

.00230.877.00030.258

.01430.909.04530.161

Tests of Normality

a. Lilliefors Significance Correction

prestestsist
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posttestdias

90

88

86

84
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80
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76

NPAR TESTS
  /WILCOXON=prestestsist prestestdias WITH posttestsis posttestdias (PAIRE
D)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] I:\PENELITIAN\DATA POCO HT.sav

Wilcoxon Signed Ranks Test

Sum of RanksMean RankN
Negative Ranksposttestsis - prestestsist 465.0015.5030a

Ranks

a. posttestsis < prestestsist
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Sum of RanksMean RankN
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

posttestsis - prestestsist

posttestdias - 
prestestdias

30
1f

14.007.002e
421.0015.5927d

30
0c

.00.000b

Ranks

b. posttestsis > prestestsist

c. posttestsis = prestestsist

d. posttestdias < prestestdias

e. posttestdias > prestestdias

f. posttestdias = prestestdias

posttestdias - 
prestestdias

posttestsis - 
prestestsist

Z
Asymp. Sig. (2-tailed) .000.000

-4.478a-4.819a

Test Statisticsb

a. Based on positive ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test
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