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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian adalah abstraksi dari suatu realitas agar dapat 

dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan 

antar variabel (Nursalam, 2017). Adapun kerangka konsep dari penelitian ini 

dapat dijabarkan seperti gambar 1 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:   = variabel yang diteliti  = alur pikir 

     = variabel yang tidak diteliti 

Gambar 1 Kerangka Konsep Pengaruh Senam Bugar Lansia terhadap Tekanan 

Darah pada Lansia dengan Hipertensi di UPT Kesmas Sukawati I 

tahun 2019

Faktor yang 

mempengaruhi 

hipertensi pada lansia: 

a. Usia 

b. Genetik 

c. Jenis Kelamin 

d. Olahraga 

e. Asupan garam 

f. Merokok 

g. Stress 

h. Obesitas 

Vasokontriksi pembuluh darah 

Hipertensi 

Senam bugar lansia 

penurunan pada tekanan darah 

Arteriosklerosis 

Elastisitas pembuluh darah menurun 

Peningkatan tahanan perifer 

Peningkatan tekanan darah 

Vasodilatasi pembuluh darah 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel penelitian 

Menurut Setiadi (2013) variabel adalah karakteristik yang diamati yang 

mempunyai variasi nilai merupakan operasionalisasi dari suatu keonsep 

sehingga dapat diteliti secara empiris atau ditentukan tingkatannya. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel yang diteliti yaitu: 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas (variable independent) adalah variabel yang dimanipulasi 

oleh peneliti untuk mencipatakan suatu dampak pada variabel terikat. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah senam bugar lansia. 

b. Variabel terikat 

Variabel terikat (variable dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Setiadi, 2013). Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah tekanan darah. 

2. Definisi operasional variabel 

Definisi operasional adalah penjelasan semua variabel dan istilah yang akan 

digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya 

mempermudah mengartikan makna penelitian (Setiadi, 2013). Definisi 

operasional variabel pada penelitian ini disajikan pada tabel 3: 
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Tabel 3 

Definisi Operasional Pengaruh Senam Bugar Lansia terhadap Tekanan 

Darah pada Lansia dengan Hipertensi di UPT Kesmas Sukawati I Tahun 2019 

 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala/Hasil 

Ukur 

1 2 3 4 5 

1 Variabel 

bebas: 

senam 

bugar 

lansia 

Gerakan senam bugar lansia 

yang dilakukan oleh kelompok 

lansia di UPT Kesmas 

Sukawati I secara teratur 

dengan durasi selama 30 menit 

dan frekuensi 3 kali dalam 

seminggu. Tahapan senam 

bugar lansia terdiri dari 5 

menit latihan pemanasan, 20 

menit gerakan inti, dan 5 menit 

gerakan pendinginan. Senam 

bugar lansia dilakukan 9 kali 

secara teratur selama 3 minggu 

Prosedur 

pelaksanaan 

senam bugar 

lansia 

menggunakan 

Standar 

Operasional 

Prosedur 

- 

2 Variabel 

terikat: 

tekanan 

darah  

Hasil pengukuran terhadap 

tekanan darah sistole dan 

diastole yang diukur dalam 

posisi duduk 10 menit sebelum 

melakukan senam bugar lansia 

pada minggu pertama, dengan 

cara memasang manset pada 

lengan lansia kemudian 

mengoperasikan tensimeter. 

Kemudian hasil pengukuran 

akan dicatat. Pengukuran ini 

akan dilakukan kembali 10 

menit setelah melakukan 

senam bugar lansia 

Sphygmoman

ometer digital 

yang telah 

dikalibrasi 

Interval 
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C. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan 

penelitian (Nursalam, 2017). Hipotesis adalah pendapat yang kebenarannya 

masih dangkal dan perlu diuji, patokan duga atau dalil sementara yang 

kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian (Setiadi, 2013). Hipotesis pada 

penelitian ini adalah ada pengaruh senam bugar lansia terhadap tekanan darah 

pada lansia dengan hipertensi di UPT Kesmas Sukawati I tahun 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


