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ABSTRAK
Latihan berjalan merupakan latihan submaksimal yang dilakukan untuk
mempertahankan fungsi jantung. Tujuan penelitian untuk mengetahui
efek latihan berjalan terhadap tekanan darah sistol diastol pada pasien
Diterima : 28 Oktober 2019
Diterima dalam bentuk revisi : pasca heart attack yang telah menjalani rehabilitasi jantung. Metode
penelitian menggunakan desain quasi experiment dengan pendekatan
12 Desember 2019
pre and post test dengan kelompok intervensi dan kontrol. Penelitian
Disetujui :
26 Desember 2019
dilakukan April 2019 sampai Juni 2019 di Pusat Jantung Terpadu
Rumah Sakit H. Adam Malik Medan dengan 32 responden per
kelompok. Karakteristik demografi dari kelompok intervensi kurang
dari dua pertiga responden (62,5%) adalah lansia awal
(Mean±SD=55,50 ± 4,47) dan (62,5%) berjenis kelamin laki-laki. Hasil
penelitian menemukan setelah intervensi pada kedua kelompok terdapat
perbedaan signifikan p<0,05 dengan nilai uji independent t-test (tekanan
darah sistolik: t= -9,47, p= 0,35) dan (tekanan darah diastolik: t= -3,51,
p= 0,00). Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan
signifikan terhadap tekanan darah diastolik, akan tetapi tidak terdapat
perbedaan signifikan pada nilai tekanan darah sistolik.
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Kata kunci: latihan berjalan, tekanan darah sistol, diastol, rehabilitasi
jantung
INCREASING BLOOD PRESSURE OF POST-HEART POST REHABILITATION PATIENTS
THROUGH WALKING EXERCISE

ABSTRACT
Walking exercise is a submaximal exercise was performed to maintain heart function. The purpose of
this study to determine the effect of walking exercise to improve diastolic and sistolic blood pressure
for patient post cardiac rehabilitation. The method in this study used a quasi-experimental design
with pre and post test with intervention and control groups. The study was conducted from April 2019
to June 2019 at the Pusat Jantung Terpadu H. Adam Malik at Medan with 32 respondents per groups.
The characteristics samples of this study on intervention group (62.5%) were elderly (Mean ± SD =
55.50 ± 4.47) and (62.5%) were male. The results in this study, between intervention and control
groups was a significant difference in p <0.05 with the value of the independent t-test (systolic blood
pressure: t = -9.47, p = 0.35), (diastolic blood pressure: t = - 3.51, p = 0.00). This study found that
there were significant differences in diastolic blood pressure for patient post cardiac rehabilitation,
however, there were no significant differences in systolic blood presure.
Keywords: walking exercise, diastolic and systolic blood pressure, cardiac rahabiitation
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PENDAHULUAN
World Health Organization/WHO (2017)
menyatakan bahwa pada tahun 2015 penduduk
Amerika Serikat meninggal karena penyakit
jantung sebanyak 630.000 orang dengan
366.000 orang diantaranya didiagnosa penyakit
jantung koroner dan setiap menit lebih dari satu
orang meninggal karena heart attack (serangan
jantung).
Pusat data dan informasi Kementerian
Kesehatan
Republik
Indonesia
(2015)
menyatakan bahwa setiap tahun lebih dari 36
juta orang meninggal karena penyakit tidak
menular, penyakit kardiovaskuler merupakan
penyakit yang menjadi penyebab utama
tingginya angka mortalitas yaitu sebanyak 17,3
juta orang. Mortalitas terbesar dari penyakit
kardiovaskuler juga disebabkan oleh penyakit
jantung koroner yaitu sebesar 45% dan
diperkirakan akan terus meningkat mencapai
23,3 juta kematian pada tahun 2030. Data dari
Pusat data dan Informasi Kementrian Kesehatan
menyebutkan bahwa sebesar 0,5% atau 883.447
orang menderita penyakit jantung koroner,
sedangkan sebesar 1,5% atau 2.650.340 orang
pernah mengalami serangan jantung dengan
9,4% memiliki riwayat hipertensi dan 2.1%
dengan riwayat diabetes.
Heart attack (serangan jantung) merupakan
penyebab utama tingginya angka kematian pada
penyakit jantung yang disebabkan oleh faktorfaktor resiko yang didapat pada individu (CDC,
2017). Salah satu penyebab dari serangan
jantung adalah karena tingginya tekanan darah
sistol dan diastol. Pasien yang mengalami
1 heart
attack (serangan jantung) dan sudah mendapat
perawatan di rumah sakit, resiko terjadinya
serangan ulang sangat mungkin terjadi
(Infodatin, 2015). Rachael et al., (2017) dalam
American Physical Therapy Associaton yang
menegaskan bahwa perawatan dirumah sakit
bukan jaminan untuk tidak akan terjadi
serangan ulang karena faktor yang sangat
mempengaruhi terjadinya serangan ulang
dikarenakan tidak adanya pengendalian faktor
resiko dari pasien pasca serangan. Untuk
mencegah terjadinya hal tersebut, American
Heart
Association/
AHA
(2015)
merekomendasikan
dilakukan
rehabilitasi
jantung pada pasien pasca revaskularisasi,
reperfusi dan medikamentosa (PERKI, 2015).
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Rehabilitasi jantung merupakan proses yang
dianggap vital untuk dilakukan pada penyakit
jantung, dan dilakukan oleh multidisiplin ilmu
yang
saling
berkontribusi
terhadap
penyembuhan optimal fisik dan psikologis
pasien jantung. penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui efek latihan berjalan terhadap
tekanan darah sistol diastol pada pasien pasca
heart attack yang telah menjalani rehabilitasi
jantung melalui penelitian kuantitatif.

METODE
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah
penelitian kuantitatif dengan desain penelitian
quasi eksperimen (Polit & Beck, 2012). Quasi
eksperimen adalah penelitian yang menguji
coba suatu intervensi pada kelompok subjek
dengan atau tanpa kelompok pembanding
namun tidak dilakukan randomisasi untuk
memasukkan subjek kedalam kelompok
perlakuan atau kontrol. Peneliti akan
menggunakan desain quasi eksperimen dengan
pendekatan pre test and post non equivalent
control group. Pengambilan sampel dilakukan
dengan
metode
convinience
sampling.
Besarnya jumlah sampel berdasarkan tabel
power analysis dengan equal power ditetapkan
(1-β) = 0.80 dan estimasi effect size berdasarkan
hasil diatas 0.71 dengan tingkat signifikan
(alpha [α]) = 0.05, maka didapatkan jumlah
sampel yaitu sebesar 32 responden untuk satu
group, maka sampel penelitian dalam penelitian
ini adalah 32 orang untuk group intervensi dan
32 orang untuk grup kontrol.

HASIL
Karakteristik Responden
Responden yang terlibat dalam penelitian ini
berjumlah 64 orang yaitu masing-masing 32
responden pada kelompok intervensi dan
kelompok kontrol. Kelompok usia responden
penelitian ini dikategorikan menurut Depkes RI
(2009). Penelitian menemukan bahwa kurang
dari dua pertiga responden (62,5%) berusia
antara 56-65 tahun atau dapat dikategorikan
usia responden pada kelompok lansia awal
(Mean±SD=55,50 ± 4,47). Dua pertiga dari
responden (67,2%) adalah berjenis kelamin
laki-laki.
Berdasarkan tingkat pendidikan responden lebih
dari
dua
pertiga
responden
(71,9%)
berpendidikan perguruan tinggi (D3 dan S-1).
Sedangkan berdasarkan status pekerjaan, lebih
dari sepertiga responden (43,8%) memiliki
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pekerjaan sebagai karyawan swasta diikuti oleh
pekerjaan lain yang bervariasi. Sementara,
berdasarkan riwayat penyakit terdahulu yang
dimiliki responden, kurang dari sepertiga
(21,9%) responden memiliki riwayat penyakit
diabetes miletus, hipertensi dan dislipidemia.
Sedangkan pada kelompok kontrol berdasarkan
umur lebih dari dua pertiga responden (66,7%)
berusia antara 56-65 tahun atau dapat
dikategorikan usia responden pada kelompok
lansia awal (Mean±SD= 55,12±4,35). Dua
pertiga dari responden (62,5%) adalah berjenis
kelamin
laki-laki.
Berdasarkan
tingkat
pendidikan responden, lebih dari dua pertiga
(78,1%) berpendidikan perguruan tinggi (D3
dan S1). Sedangkan berdasarkan status
pekerjaan responden, lebih dari sepertiga
responden (45,5%) bekerja sebagai pegawai
negeri sipil. Berdasarkan penyakit terdahulu
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lebih dari sepertiga responden (34,3%)
memiliki penyakit diabetes, hipertensi dan
dislipidemia. Distribusi dan presentasi data
karakteristik demografi dan riwayat penyakit
terdahulu dalam penelitian ini dapat terlihat
pada table 1.
Tekanan darah Sistolik Sebelum dan
Sesudah Latihan
Tekanan darah sistolik merupakan jumlah
tekanan yang ada dalam arteri yang terjadi
karena adanya kontraksi jantung sehingga
mendorong darah melalui arteri ke seluruh
tubuh dengan nilai normal <120 mmHg
(PERKI, 2015). Skala tekanan darah sistolik
menurut WHO dibagi menjadi tekanansistolik
normal (<120 mmHg), pre hipertensi (120-139
mmHg), hipertensi stage 1 (140-159 mmHg)
dan hipertensi stage II (≥160 mmHg).

Tabel 1.
Karakteristik responden dan riwayat penyakit terdahulu (n=64)
Grup Intervensi (n=32)
Grup Kontrol (n=32)
Karakteristik Responden
f
%
f
%
Umur
Dewasa akhir (46-55 tahun)
Lansia awal (56-65 tahun)
Mean ± SD
Min-max
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Perguruan tinggi
SMA
SMP
Riwayat Penyakit Terdahulu
Dislipidemia
Hipertensi
Diabetes dengan dislipidemia
Diabetes
Hipertensi dengan dislipidemia
Hipertensi dengan dislipidemia dan DM
Pada penelitian ini tekanan darah sistolik diukur
sebelum dan sesudah perlakuan.Penelitian ini
menemukan bahwa pada kelompok intervensi,
responden penelitian pada tahap perlakuan lebih
dari dua pertiga responden (75,8%) memiliki
tekanan darah sistolik normal dan kurang dari
sepertiga responden (21,2%) prehipertensi
dengan nilai sistolik rata-rata (mean) 108,66
(SD=13,98). Pada tahap setelah perlakuan
latihan berjalan ditemukan lebih dari dua
pertiga responden memiliki tekanan darah

10
30,3
22
66,7
55.50 ± 4,47
46-61

12
37,5
20
62,5
55.12 ± 4,35
46-61

23
9

71,9
28,1

20
12

62,5
37,5

21
10
1

65,5
31,3
3,1

25
5
2

78,1
15,6
6,3

8
25
5
15,6
8
25
2
6,3
7
21,9
4
12,5
3
9,4
4
12,5
3
9,4
6
18,8
3
9,4
11
34,4
sistolik normal (78,8%) dan kurang dari
sepertiga responden (18,2%) prehipertensi,
dengan nilai rata-rata tekanan darah sistolik
(mean) 109,84 (SD=15,42).
Pada kelompok kontrol, lebih dari sepertiga
responden (68,6%) memiliki tekanan darah
sistolik normal dan kurang dari sepertiga
responden (22,9%) memiliki tekanan darah
sistolik kategori prehipertensi dengan rata-rata
tekanan darah sistolik sebelum perlaukan
adalah 111,38 (SD=9,45), dan setelah
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pendidikan kesehatan tanpa adanya latihan
berjalan didapatkan kurang dari dua pertiga
responden (62%) memiliki tekanan darah
sistolik normal, dan kurang dari sepertiga
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responden (28,6%) prehipertensi, dengan nilai
rata-rata tekanan darah sistolik (mean) adalah
112,78 (SD=9,97).

Tabel 2.
Tekanan Darah Sistolik sebelum dan sesudah perlakuan (n=64)
Performance

Pretest
Intervensi
Kontrol
f
%
f
%

Tekanan
Darah
Sistolik
(mmHg)
<120 (Normal)
25
75,8
120-139 (PreHipertensi)
7
21,2
140-159(Hipertensi stageI)
0
0
≥160 (Hipertensi Stage II)
0
0
Mean ± SD
108,66±13,98
Min-max
84-136
Tekanan Darah Diastolik Sebelum dan
Sesudah Latihan Berjalan
Tekanan darah sistolik merupakan jumlah
tekanan yang menunjukkan tekanan darah
dalam arteri saat jantung beristirahat dengan
nilai normal <80 mmHg (PERKI, 2015). Skala
tekanan darah diastolik menurut WHO dibagi
menjadi tekanan diastolik normal (<80 mmHg),
pre hipertensi (80-89 mmHg), dan hipertensi
stage I (90-99 mmHg) dan hipertensi stage II
(≥100mmHg). Pada penelitian ini tekanan darah
diastolik diukur sebelum dan sesudah
perlakuan.Penelitian ini menemukan bahwa
pada kelompok intervensi, responden penelitian
pada tahap perlakuan kurang dari dua pertiga
responden (60,6%) memiliki tekanan darah
diastolik normal, dan lebih dari sepertiga
responden (36,4%) prehipertensi dengan nilai
diastolik rata-rata (mean) 71,03 (SD=14,89).
Pada tahap setelah perlakuan latihan berjalan
ditemukan lebih dari dua pertiga responden
(78,8%) memiliki tekanan darah diastolik
normal dan kurang dari sepertiga responden
(18,2%) prehipertensi, dengan nilai rata-rata
tekanan darah diastolik (mean) 70,81
(SD=11,36). Pada kelompok kontrol, lebih dari
sepertiga responden (42,9%) memiliki tekanan
darah diastolik normal, kuranf dari sepertiga
responden (28,6%) prehipertensi, dan kurang
dari sepertiga responden (20%) memiliki
tekanan darah diastolik hipertensi stage 1,
dengan rata-rata tekanan darah diastolik
sebelum perlakuan (mean) adalah 82,72
(SD=9,96), dan setelah pendidikan kesehatan
saja tanpa adanya latihan berjalan didapatkan

Postest
Intervensi
Kontrol
f
%
f
%

24
68,6
26
78,8
22
62,9
8
22,9
6
18,2
10
28,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82,72±9,96
110,16±14,89
80,06±9,05
64-101
54-128
64-98
lebih dari sepertiga responden (48,6%)
memiliki tekanan darah diastolik normal,
sepertiga responden (34,3%) memiliki tekanan
darah diastolik prehipertensi dan kurang dari
sepertiga responden (8,6%) memiliki tekanan
darah diastolik hipertensi stage 1, dengan ratarata 80,06 (SD=9,05).

PEMBAHASAN
Tekanan Darah Sistolik Sebelum dan
Sesudah Latihan Berjalan
Penelitian ini menemukan bahwa pada
kelompok intervensi lebih dari dua pertiga
responden (66,7%) berumur 56-65 tahun dan
pada kelompok kontrol lebih dari dua pertiga
responden (62.5%) berumur 56-65 tahun
dengan usia rata-rata responden pada penelitian
ini memiliki mean±SD=55,50±4,47, dan pada
kelompok intervensi lebih dari dua pertiga
responden (71,9%) berjenis kelamin laki-laki
dan lebih dari dua pertiga responden (62,5%)
berjenis kelamin laki-laki.
Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan
Dyah (2009) menyatakan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara usia dengan
angka kejadian jantung koroner di rumah sakit
Muhammadiyah Palembang (p=0,003). Hasil
penelitianZahrawardani (2013) menyatakan
bahwa terdapat hubungan yang bermakna
antara usia dengan kejadian jantung koroner
p=<0,05 dan 68,80% responden berjenis
kelamin laki-laki. Hal ini disebabkan karena
umur dan jenis kelamin merupakan faktor
resiko dari penyakit jantung koroner dimana
umur yang semakin bertambah akan
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mempengaruhi timbulnya plak pada dinding
pembuluh
darah
dan
menyebabkan
terganggunya aliran.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada
kelompok intervensi, responden penelitian pada
tahap sebelum perlakuan latihan berjalan
memiliki nilai rata-rata tekanan darah sistolik
mean±SD=108,66 ± 13,98. Sedangkan pada
tahap setelah perlakuan latihan berjalan
ditemukan bahwa nilai rata-rata mengalami
peningkatan dengan mean±SD=110,16 ±14,89.
Sedangkan pada kelompok kontrol, rata-rata
nilai tekanan darah sistolik sebelum perlakuan
mean±SD=82,72 ± 9,96 dan setelah pendidikan
kesehatan tanpa ada latihan berjalan tidak
mengalami peningkatan dengan rata-rata
tekanan darah sistolik mean±SD= 80,06 ± 9,05.
Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Fitrina (2013) menyatakan bahwa tidak
terdapat penurunan tekanan darah antara
tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah
latihan berjalan (p=0,94). Namun tidak sejalan
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Sabrina (2013) yang menyatakan bahwa ada
pengaruh latihan berjalan terhadap penurunan
tekanan darah sistolik pada pasien jantung yaitu
5,7 mmHg. Dan menurut Dimeo (2004)
menyatakan hal yang sama dengan Sabrina
yaitu latihan berjalan menyebabkan penurunan
tekanan darah sistolik dengan nilai mean 6±12
mmHg.
Latihan berjalan (aerobik) akan menurunkan
tekanan darah sistolik pada pasien yang
mengalami hipertensi. Penurunan tekanan darah
ini akan terlihat setelah latihan intens. Pada
latihan berjalan, hal ini merupakan respon awal
terhadap peningkatan secara linear tekanan
darah sistolik yang terjadi bersamaan dengan
peningkatan intensitas kerja jantung secara
sekunder yang disebabkan oleh curah jantung
dan akan sangat jelas terlihat pada tekanan
darah diastolik (Agri, 2012).
Peneliti menemukan bahwa riwayat penyakit
terdahulu yang diderita responden 25%
hipertensi, diikuti dengan 9,4% hipertensi
dengan dislipidemia dan 9,4% dengan
hipertensi dengan dislipidemia dan diabetes.
Berdasarkan angka tersebut, dapat disimpulkan
bahwa sepertiga dari responden memiliki
riwayat hipertensi. Hal ini membuktikan bahwa
latihan berjalan tidak memiliki efek terhadap
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penurunan tekanan darah pada pasien yang
tidak mengalami hipertensi.
Pada penelitian ini, menemukan peningkatan
tekanan darah sistolik pada kelompok intervensi
setelah dilakukan perlakuan. Hal ini disebabkan
karena latihan berjalan merupakan respon awal
terhadap peningkatan secara linear tekanan
darah sistolik yang terjadi bersamaan dan
terjadi peningkatan intensitas kerja jantung
secara sekunder yang disebabkan oleh curah
jantung (Agri, 2012). Hal ini juga dijelaskan
pada American College of Sport Medicine
(2017) yaitu pada saat latihan berjalan terjadi
pengurangan resistensi vaskular sistemik pada
otot-otot yang secara metabolik lebih aktif yang
menyebabkan tekanan darah sistolik dapat
merespons secara normal atau meningkat secara
tidak proporsional.
Tekanan Darah Diastolik Sebelum dan
Sesudah Latihan Berjalan
Penelitian ini menemukan bahwa pada
kelompok intervensi lebih dari dua pertiga
responden (66,7%) berumur 56-65 tahun dan
pada kelompok kontrol lebih dari dua pertiga
responden (62.5%) berumur 56-65 tahun
dengan usia rata-rata responden pada penelitian
ini memiliki mean±SD=55,50±4,47, dan pada
kelompok intervensi dan lebih dari dua pertiga
responden (62,5%) berjenis kelamin laki-laki.
Senada dengan hasil penelitian Mustika (2013)
menyatakan bahwa mean usia penderita
penyakit jantung adalah 55,5±7,63 dengan
77,3% berjenis kelamin laki-laki. Riset
Kesehatan Dasar dalam Mustika (2013)
menyebutkan usia 55-64 tahun memiliki 2,2
kali resiko akan terjadinya jantung koroner dan
laki-laki usia 35-65 tahun beresiko mengalami
penyakit jantung koroner lebih besar daripada
perempuan karena laki-laki memiliki faktor
resiko yang didapat seperti merokok dan
pengaruh stres.
Pada kelompok intervensi, responden penelitian
pada tahap sebelum perlakuan latihan berjalan
memiliki nilai rata-rata tekanan darah diastolik
mean±SD=71,03 ± 14,89.Sedangkan pada tahap
setelah perlakuan latihan berjalan ditemukan
bahwa nilai rata-rata mengalami peningkatan
dengan mean±SD= 70,81 ± 80,06.Sedangkan
pada kelompok kontrol, rata-rata nilai tekanan
darah
diastolik
sebelum
perlakuan
mean±SD=82,72 ± 9,96 dan setelah perlakuan
273
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pendidikan kesehatan tanpa ada latihan berjalan
juga mengalami peningkatan dengan rata-rata
tekanan darah diastolik mean±SD=80,06 ±
9,05.
Hal ini senada dengan penelitian Surbakti
(2012) menyatakan bahwa latihan berjalan
memiliki pengaruh terhadap penurunan tekanan
darah diastolik dengan nilai t hitung 7,28 dan t
tabel 2,26 dengan taraf signifikan 0,05. Hal
yang sama ditegaskan oleh American College of
Sport Medicine (2017) yaitu efek dari latihan
berjalan terhadap faktor resiko kardiovaskuler
akan menurunkan tekanan darah diastolik
hingga rata-rata 5 mmHg.
Hasil penelitian Dimeo (2004) menyatakan
bahwa terjadi penurunan tekanan darah
diastolik 3±7 mmHg. Sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Martin (2008)
mendapatkan hasil bahwa terjadi penurunan
tekanan darah diastolik 3,2 mmHg dengan
intensitas latihan selama minimal 3 kali dalam
seminggu dengan durasi 30 menit. Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Augustine
(2008) menemukan bahwa terjadi penurunan
tekanan darah diastolik sebesar 7,42% yang
mendapat intervensi latihan berjalan selama 30
menit setiap harinya.
Latihan berjalan akan menstabilkan tekanan
darah diastolik jika dilakukan secara teratur.
Latihan berjalan merupakan respon awal
peningkatan intensitas kerja jantung secara
linier yang akan terlihat jelas pada tekanan
darah diastolik. Penurunan tekanan darah
setelah latihan berjalan disebabkan karena
beberapa mekanisme penurunan sistem syaraf
simpatis, penurunan resistensi total perifer
vaskuler dan penurunan curah jantung sehingga
meningkatnya sensitivitas barorefleks dan
menurunnya volume plasma, hal ini lah yang
akan menyebabkan penurunan tekanan darah
diastolik (Sabrina, 2013).

SIMPULAN
Terdapat perbedaan signifikan terhadap tekanan
darah diastolik, akan tetapi tidak terdapat
perbedaan signifikan pada nilai tekanan darah
sistolik. Berdasarkan hasil penelitian maka
latihan
berjlan
dapat
meningkatkan
performance pasien yang mengalami serangan
jantung yang telah mengikuti rehabilitasi
jantung yang dapat berpengaruh terhadap
kemampuan pasien dalam melakukan kegiatan
daliy living secara bertahap.
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