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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Makhluk hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan fase tumbuh dan 

kembang setiap makhluk tersebut. Demikian pula dengan manusia sebagai 

makhluk hidup, tumbuh dan berkembang dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa 

dan lanjut usia (lansia). Berdasarkan defenisi umum, seseorang dikatakan lansia 

apabila usianya 60 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan 

tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan 

kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah 

keadaan yang ditandai oleh ketidakmampuan seseorang untuk mempertahankan 

keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Ketidakmampuan ini berkaitan 

dengan penurunan daya tahan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara 

individual (Efendi, 2009). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah 

mengidentifikasi lansia sebagai kelompok masyarakat yang mudah mengalami 

kemunduran fisik dan mental. Seiring bertambahnya usia, penuaan tidak dapat 

dihindari dan terjadi perubahan fisik. 

Proses penuaan sudah mulai berlangsung sejak seseorang mencapai 

dewasa, misalnya dengan terjadinya kehilangan jaringan pada otot, susunan saraf, 

dan jaringan lain sehingga tubuh ‘mati’ sedikit demi sedikit. Setiap orang 

memiliki fungsi fisiologis alat tubuh yang sangat berbeda, baik dalam hal 

pencapaian puncak fungsi tersebut maupun saat menurunnya. Umumnya fungsi 

fisiologis tubuh mencapai puncaknya pada usia 20-30 tahun. Setelah mencapai 

puncak, fungsi alat tubuh akan berada dalam kondisi tetap utuh beberapa saat, 



2 

 

 

 

kemudian menurun sedikit demi sedikit sesuai dengan bertambahnya usia 

(Mubarak, 2009). 

Peningkatan usia akan berdampak pada populasi lanjut usia yang semakin 

banyak. Masalah yang sering terjadi akibat peningkatan jumlah populasi lansia, 

seperti kemunduran fisik, psikologis, dan pada sosial. Pada seorang lanjut usia 

akan membawa perubahan yang meyeluruh pada fisiknya yang berkaitan dengan 

menurunnya kemampuan jaringan tubuh terutama pada fungsi fisiologi dalam 

sistem muskuloskeletal dan sistem neurologis (Padila,2013). Keadaan itu 

cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan pada lansia. Lansia 

banyak mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, baik perubahan struktur 

dan fungsi tubuh, kemampuan kognitif maupun perubahan status mental. 

Perubahan struktur dan fungsi tubuh pada lansia terjadi hampir di semua sistem 

tubuh, seperti sistem saraf, pernafasan, kardiovaskular dan kemampuan 

muskuloskeletal. Lansia perlu melakukan penyesuaian diri terhadap 

lingkungannya agar pemenuhan kebutuhannya dapat tercukupi dan terlaksana 

dengan baik. Sehingga banyak kegiatan dan pengecekan kesehatan perlu 

diberikan terutama masalah kebugaran (Barasy, 2009). 

Besarnya jumlah penduduk lansia di dunia di masa depan akan membawa 

dampak positif, apabila penduduk lansia dalam keadaan sehat dan produktif. 

Namun akan berdampak negatif jika terjadi penurunan kesehatan yang 

berpengaruh pada peningkatan disabilitas, tidak adanya dukungan sosial terhadap 

penduduk lansia. Di samping itu, akan menimbulkan peningkatan biaya pelayanan 

kesehatan seiring bertambahnya jumlah penduduk lansia. 



3 

 

 

 

Dari tahun 2008-2012 angka harapan hidup masyarakat di Indonesia 

mengalami peningkatan yang signifikan, di mana pada tahun 2012 nilai angka 

harapan hidup di Indonesia mencapai 69,87 (Kementrian Kesehatan RI, 2014). 

Tingginya angka harapan hidup berbanding lurus dengan peningkatan penduduk 

lansia di Indonesia. Data World Population Prospects : the 2015 Revision, pada 

tahun 2015 ada 901 juta jiwa yang berusia 60 tahun atau lebih, yang terdiri atas 

12 % dari jumlah populasi global. Pada tahun 2050 populasi lansia diproyeksikan 

lebih dari 2 kali lipat tahun 2015, yaitu mencapai 2,1 milyar (United Nations, 

2015).  

Dari data Badan Pusat Statistik (2014), populasi lansia di Indonesia 

mencapai 20,24 % jiwa setara dengan 8,03 % dari seluruh penduduk Indonesia. 

Peningkatan jumlah lansia menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Indonesia 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah lansia perempuan ada 10,77 juta 

lansia dan lansia laki-laki ada 9,47 juta lansia (Badan Pusat Statistik, 2014). 

Semakin meningkatnya populasi lansia di Indonesia menunjukkan adanya 

peningkatan pelayanan kesehatan,  

Angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur terus meningkat setiap 

tahunnya. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya penduduk lansia. 

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2014, secara umum persentase 

penduduk lansia di Provinsi Jawa Timur sebanyak 10,96% dari keseluruhan 

penduduk dengan jumlah lansia mencapai 4,2 juta jiwa.   

Menurut WHO (2007), 60-85% lansia di dunia sebagian besar waktunya 

hanya digunakan untuk duduk-duduk, nonton televisi dan istirahat. Gaya hidup 

seperti ini merupakan gaya hidup yang sangat berbahaya bagi kesehatan karena 
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dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya berbagai penyakit, antara lain 

berbagai penyakit yang terkait dengan perubahan kebugaran jantung paru dan 

persentase lemak tubuh. Berdasarkan data WHO (2007), 2 juta kematian ternyata 

berkaitan erat dengan tingkat aktivitas fisik yang rendah, olahraga yang tidak 

mencukupi, dan malas beraktivitas.  

Aktivitas sehari-hari manusia tidak lepas dari yang namanya kebugaran. 

Kebugaran adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan pekerjaan 

sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan (Sigit Nugroho, 2010). 

Kebugaran terdiri sistem pernapasan kekuatan otot, dan komposisi tubuh yang 

seimbang. Kebugaran seseorang dikatakan baik jika melakukan kegiatan tidak 

akan cepat kelelahan dan akan cepat bugar kembali setelah melaksanakan aktivitas 

sebelumnya. Seiring terjadinya penuaan pada manusia sistem kardiovaskuler akan 

mengalami penurunan contohnya konsumsi oksigen maksimal akan berkurang. 

Sedangkan pada sistem respirasi akan terjadi perubahan jaringan ikat seperti 

kapasitas paru akan menurun.  

Kebugaran ditunjukkan dengan VO2max yang akan menurun dengan 

lanjutnya usia. Hal itu terjadi karena adanya penurunan massa otot dan penurunan 

konsumsi oksigen dalam tubuh. Seseorang yang mempunyai VO2max yang baik 

maka semakin baik pula dalam penggunaan oksigen dan dapat melakukan 

berbagai aktivitas tanpa merasa lelah yang berlebihan. Kebugaran seseorang 

dikatakan baik apabila mempunyai nilai VO2max yang tinggi. Sebaliknya jika nilai 

VO2max rendah maka kebugaran jasmaninya buruk. 

 Penurunan kondisi kesehatan pada lansia sangat berpegaruh pada lansia 

terutama terhadap kebugaran. Sebagian lansia mulai menyadari hal ini dan 
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berusaha untuk lebih banyak mengisi waktunya dengan berbagai aktivitas fisik, 

antara lain dengan berolahraga untuk mempertahankan kebugaran dan 

memperbaiki kondisi tubuh. Senam atau latihan fisik tidak hanya bermanfaat 

untuk memperkuat jantung dan paru-paru, tetapi juga dapat melepaskan hormon 

endorphin yang memberikan energi dan membuat suasana hati menjadi bahagia 

(Smith, 2010). Beberapa olahraga yang sesuai dengan kondisi para lansia antara 

lain senam Tai Chi dan senam Dance Movement Therapy. 

Senam Tai Chi ini dipercaya dapat meningkatkan kebugaran jantung paru 

pada lansia. Senam Tai Chi jika dilakukan dengan teratur maka akan memberikan 

manfaat bagi kesehatan tubuh terutama pada pernapasan. Pengolahan napas saat 

melakukan senam dapat mengalirkan oksigen dengan maksimal maka dapat 

melancarkan aliran darah dalam tubuh sehingga aktivitas jantung akan terjaga. 

Gerakan Tai Chi juga dapat memberi manfaat terapeutik seperti membantu dalam 

kesembuhan suatu penyakit yang ada pada tubuh. Kebanyakan gerakan dari senam 

Tai Chi berfokus pada pikiran dan emosional. Tai Chi telah terbukti memiliki 

manfaat fisiologis seseorang (Liu X., Vitetta L., Kostner K., Crompton D., 

Williams G., 2015) 

"Dance Movement Therapy (DMT) secara resmi didefinisikan sebagai 

psikoterapi menggunakan gerakan sebagai proses yang lebih lanjut dari 

emosional, kognitif, integrasi sosial dan fisik individu" (American Dance Therapy 

Association). Dance Movement Therapy (DMT) berfokus pada tiga hal yaitu 

sosial, fisik dan psikologis yang berhubungan erat dengan perubahan dalam 

bentuk seni tari yang sudah ada sejak abad ke-19. Dance Movement Therapy 

(DMT) memandang tarian sebagai terapi ilmiah yang melibatkan komponen fisik, 
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emosional, dan spiritual (Lais, 2012). Beberapa manfaat dari Dance Movement 

Therapy (DMT) tersebut dapat meningkatkan fungsi fisik lansia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Parwati dkk (2013) yang berjudul “Senam 

Tera Indonesia Meningkatkan Kebugaran Jantung Paru Lansia di Panti Werdha 

Wana Seraya Denpasar”, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 responden 

dalam pengukuran kebugaran jantung paru dengan metode Rockport sebelum 

Senam Tera Indonesia adalah 21 ml/kg/menit dan setelah Senam Tera Indonesia 

menjadi 21,87 ml/kg/menit, sehingga terjadi peningkatan sebesar 0,87 

ml/kg/menit. Peningkatan kebugaran jantung paru terutama dicapai melalui 

peningkatan tenaga aerobik maksimal dengan latihan fisik secara baik, terukur dan 

teratur. Termasuk kategori baik apabila dilakukan secara bertahap mulai dari 

pemanasan, inti, dan pendinginan. Termasuk kategori terukur bila dilakukan 

dengan menghitung denyut nadi maksimal. Termasuk kategori teratur bila 

dilakukan minimal tiga kali dalam seminggu selang sehari untuk mencapai hasil 

yang optimal. Keterbatasan pada penelitian ini adalah pertama, status gizi yang 

belum diperhitungkan sehingga tidak dapat diketahui ada tidaknya pengaruh 

faktor tersebut terhadap peningkatan kebugaran jantung paru. Kedua, pemilihan 

responden berdasarkan kriteria eksklusi dan inklusi terutama untuk mengetahui 

ada tidaknya gangguan pada paru-paru hanya dapat dilakukan oleh dokter residen 

penyakit sehingga aktivitas fisik pada lansia tidak dapat dipantau secara ketat 

setiap harinya. Ketiga, penelitian ini hanya dilakukan pada kelompok lansia di 

Panti Werdha Wana Seraya Denpasar sehingga tidak dapat menggambarkan 

peningkatan kebugaran jantung paru melalui Senam Tera Indonesia pada 

kelompok lansia di masyarakat. 
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Berdasarkan hasil dari studi penduhuluan yang telah dilakukan peneliti 

pada tanggal 26 Maret 2018 di Panti Jompo kota Malang mendapatkan informasi 

melalui pengurus panti bahwa banyaknya lansia yang mengalami penurunan 

kebugaran yang disebabkan oleh faktor penyakit, psikologis dan tingkat aktivitas 

fisik yang rendah sehingga menyebabkan gampang lelah. Dari fenomena yang 

terjadi pada masyarakat dan didukung oleh teori-teori yang ada, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Perbandingan Pengaruh Senam Tai 

Chi dan Dance Movement Therapy Terhadap Peningkatan Kebugaran pada Lansia 

di Panti Jompo Kota Malang". 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh senam Tai Chi terhadap peningkatan kebugaran pada 

lansia di Panti Jompo Kota Malang ? 

2. Bagaimana pengaruh Dance Movement Therapy terhadap peningkatan 

kebugaran pada lansia di Panti Jompo Kota Malang ? 

3. Bagaimana perbandingan pengaruh senam Tai Chi dan Dance Movement 

Therapy terhadap peningkatan kebugaran pada lansia di Panti Jompo Kota 

Malang ? 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan pengaruh senam Tai Chi dan Dance 

Movement Therapy terhadap peningkatan kebugaran pada lansia di Panti 

Jompo Kota Malang. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengaruh senam Tai Chi terhadap peningkatan kebugaran 

pada lansia sebelum dan sesudah intervensi di Panti Jompo Kota Malang. 

b. Mengidentifikasi pengaruh Dance Movement Therapy terhadap 

peningkatan kebugaran sebelum dan sesudah intervensi pada lansia di Panti 

Jompo Kota Malang. 

c. Menganalisis perbandingan pengaruh senam Tai Chi dan Dance Movement 

Therapy terhadap peningkatan kebugaran pada lansia di Panti Jompo Kota 

Malang. 

D. Manfaat 

1. Manfaat Untuk Peneliti 

Peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

perbandingan pengaruh senam Tai Chi dan Dance Movement Therapy terhadap 

peningkatan kebugaran pada lansia di Panti Jompo Kota Malang. 

2. Manfaat Untuk Lokasi Penelitian 

Memberikan informasi tentang pengaplikasian senam Tai Chi dan 

Dance Movement Therapy terhadap peningkatan kebugaran pada lansia di 

Panti Jompo Kota Malang. 

3. Manfaat Untuk Institut Pendidikan 

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fisioterapi yang 

membutuhkan pengetahuan lebih terkait intervensi fisioterapi dalam 

meningkatkan kebugaran pada lansia. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Daftar Jurnal Penelitian 

No 
Nama dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Perbedaan 

1. • Novi 

Vicahyani 

Utami 

• Leo

nardo Lubis 

• Agu

stina 

Tahun 2017 

Perbedaan 

Daya 

Tahan 

Jantung 

Paru dan 

Komposisi 

Tubuh; 

Persentase 

Lemak 

Tubuh 

Antara 

Lanjut 

Usia 

Anggota 

Senam Tai 

Chi, Wai 

Tan 

Kungdan 

Sedenter 

• Vari

abel 

Independen:  

Daya Tahan 

Jantung 

Paru dan 

Komposisi 

Tubuh: 

Persentase 

Lemak 

Tubuh  

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa daya 

tahan 

kardiopulmonal 

(VO2max) dan 

komposisi tubuh 

(persentase 

lemak tubuh) 

dari anggota 

lanjut usia Tai 

Chi lebih baik 

dibandingkan 

dari anggota 

lanjut usia Wai 

Tan Kung dan 

sedenter dan 

daya tahan 

kardiopulmonal 

dan komposisi 

tubuh anggota 

lanjut usia Wai 

Tan Kung lebih 

baik dari 

anggota lanjut 

usia sedenter. 

Pada penelitian 

ini peneliti 

membandingka

n 2 intervensi 

yaitu senam 

Tai Chi dan 

Dance 

Movement 

Therapy 

(DMT), 

sedangkan 

pada literatur 

mengamati 

perbedaan daya 

tahan jantung 

paru dan 

komposisi 

tubuh.  

2. • Tinti

n Sukartini 

• Nurs

alam 

Tahun 2009 

Manfaat 

Senam 

Tera 

terhadap 

Kebugaran 

Lansia 

• Vari

abel 

Independen: 

Senam Tera  

• Vari

abel 

Dependen: 

Kebugaran 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa ada efek 

yang signifikan 

dari Senam Tera 

dalam 

penurunan 

denyut nadi, 

tekanan darah, 

laju pernapasan 

dan 

menstabilkan 

tingkat 

Immunoglobulin 

untuk 

meningkatkan 

kebugaran lansia 

Dalam 

penelitian ini 

peneliti hanya 

menggunakan 

satu intervensi 

saja yaitu 

Senam Tera 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

dua intervensi 

yaitu Senam 

Tai Chi dan 

Dance 

Movement 

Therapy.  
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3. • Geor

ge 

Lengkong 

• Sylv

ia R. 

Marunduh 

• Herl

ina I. S. 

Mungow 

Tahun 2016 

Pengaruh 

Senam 

Bugar 

Lansia 

Terhadap 

Kebugaran 

Jantung 

Paru di 

Panti 

Werdha 

Bethania 

Lembean 

 Variabel 

Independen

: Senam 

Bugar 

Lansia 

 Variabel 

Dependen: 

Kebugaran 

Jantung 

Paru 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa ada 

pengaruh senam 

bugar lansia 

terhadap 

kebugaran 

jantung paru 

Dalam 

penelitian ini 

peneliti hanya 

menggunakan 

satu intervensi 

saja yaitu 

Senam Bugar 

lansia 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

dua intervensi 

yaitu Senam 

Tai Chi dan 

Dance 

Movement 

Therapy. 

4. • Rac

hmad Dwi 

Rahardjo 

• Dr. 

Noortje 

Anita 

Kumaat, 

M.Kes  

Tahun 2014 

Pengaruh 

Senam 

Lansia 

terhadap 

Kebugaran 

Lansia di 

Panti 

Werdha 

Majapahit 

Mojokerto 

• Vari

abel 

Independen: 

Senam 

Lansia 

• Vari

abel 

Dependen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kebugaran 

Lansia 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa ada 

pengaruh senam 

lansia terhadap 

kebugaran 

lansia.  

Dalam 

penelitian ini 

peneliti 

membandingka

n dua 

intervensi yang 

berbeda yaitu 

senam Tai Chi 

dan Dance 

Movement 

Therapy, 

sedangkan 

pada literatur 

hanya 

menggunakan 

satu intervensi 

saja yaitu 

Senam Lansia. 

5. • Rain

bow T.H. 

Ho, PhD 

• Ted 

C.T. Fong, 

Mphil 

• Iren

e K.M. 

Cheung, 

MsocSc 

• Paul 

S.F. Yip, 

PhD 

Effect of a 

Short-

Term 

Dance 

Movement 

Therapy 

Program 

on 

Symptoms 

and Stress 

in Patients 

with 

Breast 

• Vari

abel 

Independen: 

Dance 

Movement 

Therapy 

• Variabel 

Dependen: 

Gejala stres 

dan stress 

Penelitian 

tentang efek 

Short-Term 

Dance 

Movement 

Therapy 

terhadap gejala 

stres dan stres 

pada pasien 

kanker yang 

akan menjalani 

Radiotherapy. 

Hasil dari 

Dalam 

penelitian ini 

peneliti hanya 

menggunakan 

satu intervensi 

saja yaitu 

Short-Term 

Dance 

Movement 

Therapy 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 
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• Mai-

yee Luk, 

MBBS 

Tahun 2016 

Cancer 

Undergoin

g 

Radiothera

py: A 

Randomiz

ed, 

Controlled

, Single-

Blind Trial 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa Short-

Term Dance 

Movement 

Therapy 

mempunyai efek 

yang signifikan 

pada gejala stres 

dan stres yang 

dialami pasien 

kanker yang 

akan menjalani 

Radiotherapy. 

menggunakan 

dua intervensi 

yaitu Senam 

Tai Chi dan 

Dance 

Movement 

Therapy. 

Subjek yang 

diteliti pada 

penelitian ini 

adalah pasien 

kanker yang 

akan 

melakukan 

Radiotherapy 

sedangkan 

pada penelitian 

yang akan 

dilakukan 

subjeknya 

lansia. 
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