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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lansia 

1. Definisi Lansia 

Makhluk hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan fase tumbuh 

dan kembang setiap makhluk tersebut. Demikian pula dengan manusia sebagai 

makhluk hidup. Manusia tumbuh dan berkembang dari bayi, anak-anak, 

remaja, dewasa dan lanjut usia (lansia). Usia lanjut adalah kelompok orang 

yang sedang mengalami suatu proses perubahan yang bertahap dalam jangka 

waktu beberapa dekade. Usia lanjut merupakan tahap perkembangan normal 

yang akan dialami oleh setiap individu yang mencapai usia lanjut dan 

merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari (Notoatmodjo, 2007).  

Berdasarkan defenisi secara umum, seseorang dikatakan lanjut usia 

(lansia) apabila usianya 65 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 kegagalan seseorang untuk 

mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan 

ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta 

peningkatan kepekaan secara individual (Efendi, 2009). 

2. Klasifikasi Lansia 

World Health Organization (dalam Efendi, 2009) menyatakan bahwa, 

usia lanjut dapat terbagi menjadi 3 bagian yaitu : 
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a. Lanjut usia (elderly) adalah 60-74 tahun. 

b. Lanjut usia tua (old) adalah 75-90 tahun.  

c. Usia sangat tua (very old) adalah di atas 90 tahun. 

3. Proses Penuaan 

Manusia lanjut usia adalah seseorang yang karena usianya mengalami 

perubahan biologis, fisik, kejiwaan dan sosial. Perubahan ini akan memberikan 

pengaruh pada seluruh aspek kehidupan (Khoiriyah, 2011). Menua adalah suatu 

proses menghilangnya kemampuan jaringan secara perlahan-lahan untuk 

memperbaiki dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya (Darmojo, 

2010).  

Proses menua dapat menyebabkan menurunnya kebugaran tubuh dalam 

menghadapi rangsangan dari dalam maupun dari  luar tubuh. Misalnya dengan 

terjadinya kehilangan jaringan pada otot, susunan saraf, dan jaringan lain sehingga 

tubuh mati sedikit demi sedikit. Sebenarnya tidak ada batas yang tegas, pada usia 

berapa penampilan seseorang mulai menurun. Pada setiap orang, fungsi fisiologis 

alat tubuhnya sangat berbeda, baik dalam hal  pencapain puncak maupun 

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, kemudian menurun sedikit demi sedikit sesuai dengan 

bertambahnya usia (Mubarak, 2009). 

Pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah, baik secara 

biologis, mental, maupun ekonomi. Semakin lanjut usia seseorang, maka 
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kemampuan fisiknya akan semakin menurun, sehingga dapat mengakibatkan 

kemunduran pada peran-peran sosialnya (Tamher, 2009). Perubahan perubahan 

yang terjadi pada lansia yaitu : 

a. Perubahan fisik meliputi perubahan sel, kardiovaskular (kemampuan 

memompa darah menurun), sistem pernapasan (otot-otot pernapasan 

kekuatannya menurun dan elastisitas paru menurun), sistem persyarafan, 

sistem reproduksi, pendengaran, penglihatan, muskuloskeletal (tulang mudah 

rapuh, bungkuk, persendian menjadi kaku, kram, tremor, tendon mengerut dan 

mengalami sklerosis), jaringan kulit (keriput serta kulit kepala dan rambut 

menipis). 

b. Perubahan psikologis meliputi frustasi, kesepian, takut kehilangan kebebasan, 

takut menghadapi kematian, perubahan keinginan, depresi, dan kecemasan. 

c. Perubahan sosial meliputi perubahan peran, keluarga, teman, masalah hukum, 

pensiun dan ekonomi. 

4. Teori Penuaan 

Ada beberapa teori tentang penuaan salah satunya teori biologis. Teori ini 

memfokuskan pada proses fisiologi dalam kehidupan manusia dari lahir sampai 

meninggal. Perubahan pada tubuh dapat disebabkan oleh faktor luar yang bersifat 

patologis. Teori biologis dapat dibagi menjadi : 

a. Teori Genetik Clock 

Teori ini menyatakan bahwa proses penuaan terjadi karena adanya program jam 

genetik. Jam genetik akan berputar dalam jangka waktu tertentu dan jika jam 
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genetik telah berhenti maka proses pembelahan inti sel akan berhenti. Jadi 

menurut teori ini jika jam genetik berhenti maka manusia akan meninggal, 

tanpa disertai faktor lingkungan maupun penyakit. 

b. Teori Error Castastrophe (Mutasi Somatik) 

Menurut teori ini proses penuaan disebabkan oleh faktor lingkungan sehingga 

menyebabkan mutasi somatik. Mutasi somatik yang progresif pada DNA sel 

somatik menyebabkan terjadinya kerusakan sel dan penurunan fungsi sel. 

c. Teori Autoimmunity 

Teori ini menyatakan bahwa tubuh lansia yang mengalami penuaan sudah 

tidak mampu membedakan yang mana sel normal dan sel tidak normal dan 

muncul antibodi yang menyerang keduanya dan kemudian menyerang jaringan 

itu sendiri. Hal ini akan menyebabkan sistem imun tubuh menganggap sel yang 

telah mengalami perubahan tersebut sebagai sel asing dan akan 

menghancurkannya. Perubahan inilah yang menjadi dasar terjadinya autoimun 

(Fatmah, 2010). 

d. Teori Radikal Bebas 

Teori ini menyatakan bahwa proses penuaan dapat terjadi akibat adanya 

interaksi dari komponen radikal bebas dalam tubuh manusia. Radikal bebas 

bersifat sangat reaktif sehingga dapat merusak tubuh. Semakin bertambahnya 

usia maka akan semakin banyak terbentuknya radikal bebas, sehingga proses 

perusakan terus terjadi dan kerusakan organ sel semakin banyak akhirnya sel 

tersebut mati.  

B. Kebugaran 

1. Definisi Kebugaran 
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Semua bentuk kegiatan manusia selalu memerlukan dukungan fisik. Maka 

untuk melakukan setiap aktivitas sehari-hari, minimal harus mempunyai 

kemampuan fisik yang selalu mendukung aktivitas tersebut. Dalam beraktivitas 

sehari-hari setiap orang tidak lepas dari kebugaran. Menurut Sigit Nugroho (2010), 

kebugaran adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan pekerjaannya 

sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan sehingga masih 

mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu luang serta untuk keperluan 

mendadak. 

Sedangkan menurut Kemendikbud (2014), kebugaran merupakan salah 

satu aspek fisik dari kebugaran menyeluruh (totaly fitness). Kebugaran 

memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif 

sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan 

tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan 

pekerjaan yang mendadak. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

kebugaran adalah kualitas kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas 

sehari-hari tanpa mengalami suatu kelelahan yang berlebihan dan masih dapat 

menikmati waktu luang serta selalu siap untuk melakukan aktivitas fisik lainnya. 

Dalam aktivitas sehari-hari, kebugaran menggambarkan keadaan tubuh seseorang 

selain mampu mengerjakan pekerjaan sehari-hari juga masih sanggup melakukan 

aktivitas fisik lainnya.  

2. Komponen Kebugaran 

Junusul Hairy (2010) menjelaskan bahwa komponen kebugaran tergantung 
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kepada dua komponen dasar, yaitu kebugaran organik (organic fitness) dan 

kebugaran dinamik (dinamic fitness). Kebugaran organik, maksudnya sifat-sifat 

khusus yang dimiliki berdasarkan garis keturunan, yang diwariskan oleh kedua 

orang tua atau bahkan generasi sebelumnya. Sedangkan kebugaran dinamik dapat 

dikembangkan dengan melakukan aktivitas fisik. Kebugaran dinamik terbagi 

menjadi 2 yaitu yang pertama kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan 

seperti daya tahan kardiovaskuler, daya tahan otot dan komposisi tubuh. 

Selanjutnya yang kedua adalah kebugaran kebugaran yang berhubungan dengan 

keterampilan motoric contohnya kecepatan, keseimbangan, koordinasi, daya ledak 

dan kelincahan. 

Menurut Tri Ani Hastuti (2008), kebugaran yang berhubungan dengan 

kesehatan memiliki empat komponen dasar yaitu : 

a. Ketahanan jantung dan peredaran darah, hal ini dapat diukur berdasarkan 

kemampuan melaksanakan tugas berat secara terus menerus dengan 

mengikutsertakan otot-otot dalam jangka waktu lama dibantu dengan 

penyediaan oksigen yang cukup bagi otot agar berfungsi dengan baik. 

b. Kekuatan, diperoleh karena banyaknya kegiatan berlatih, sehingga seseorang 

dapat memiliki kemampuan maksimal. Selama melakukan latihan seluruh otot 

diikutsertakan. 

c. Ketahan bagian otot, otot sanggup melakukan pekerjaan berulang dalam jangka 

waktu lama. 

d. Kelentukan tubuh, keadaan ini didapat melalui pemeliharaan dan cara 

menggerakkan seluruh persendian.  
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Bila disederhanakan komponen yang berhubungan dengan kesehatan 

yaitu : 

1) Kebugaran ditunjukkan dengan VO2max akan menurun dengan lanjutnya usia, 

dimana penurunan akan 2 kali lebih cepat pada orang sedenter dibanding atlit. 

Penurunan kebugaran terjadi karena penurunan massa otot skeletal dan akibat 

penurunan laju jantung maksimal dan penurunan oksigen yang dapat di 

ekstraksi oleh otot yang terlatih. Latihan kebugaran akan meningkatkan 

kekuatan sebagai berikut :  

a) Kebugaran jantung paru, yakni kemampuan jantung dan paru mensuplai 

oksigen untuk kerja otot dalam jangka waktu lama.  

b) Kebugaran kardiorespirasi, adalah kemampuan dari jantung, paru-paru, 

pembuluh darah untuk menyalurkan oksigen ke seluruh sel-sel dalam 

memenuhi aktivitas fisik yang dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan 

kardiorespirasi merupakan komponen yang terpenting dari kebugaran fisik. 

Kondisi kebugaran kardiorespirasi adalah suatu keadaan atau kesanggupan 

jantung (sistem peredaran darah) dan paru paru untuk berfungsi secara 

optimal ketika melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu yang cukup 

lama tanpa mengalami kelelahan (Nurhasan, dkk 2011).  

2) Kemampuan otot melawan beban dalam satu usaha. Otot yang kuat dapat 

melindungi persendian dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. 

3) Kelenturan erat hubungannya dengan kemampuan otot-otot kerangka tubuh 

dan kondisinya yang telah diregangkan melampaui panjang normal waktu 

istirahat. Keterbatasan ruang lingkup gerak sendi (ROM) banyak terjadi pada 

lansia sebagai akibat kekakuan otot dan tendon. 
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4) Komposisi tubuh yaitu perbandingan berat tubuh berupa lemak dengan berat 

tubuh berupa otot, tulang, tulang rawan, organ-organ vital yang dinyatakan 

dalam persentase lemak tubuh. 

5) Kelentukan dalam melakukan gerakan dengan lepas. 

6) Keseimbangan merupakan penyebab utama yang sering mengakibatkan 

seorang lansia mudah jatuh. Keseimbangan juga bisa dianggap sebagai 

penampilan yang tergantung pada aktivitas yang dilakukan secara terus 

menerus.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa VO2max 

adalah komponen paling penting dalam kebugaran jasmani seseorang. VO2max 

adalah kemampuan jantung paru dalam menyerap dan mendistribusikan oksigen 

ke otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan. Seseorang yang mempunyai 

tingkat kebugaran yang baik akan lebih efisien dalam penggunaan oksigen 

sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan. 

3. Fungsi Kebugaran 

Aktivitas kehidupan sehari-hari didukung oleh sistem pernapasan yang 

baik, kekuatan otot, kelenturan otot dan komposisi tubuh yang seimbang. latihan 

kebugaran dapat membantu mempertahankan fungsi organ tubuh, terutama 

jantung yang berfungsi sebagai pompa yang melakukan tekanan terhadap darah 

agar dapat mengalir ke jaringan. Hal ini dapat diketahui dengan pemeriksaan 

denyut nadi dan tekanan darah, tekanan darah akan menurun saat beristirahat. Pada 

sistem pernafasan terutama pada paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran 

oksigen dan sisa metabolisme karbondioksida. 
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4. Kebugaran pada Lansia 

Kebugaran memiliki arti yang sama dengan kapasitas aerobik. Manusia 

yang mempunyai kebugaran yang baik, berbagai sistem dalam tubuhnya mampu 

mengambil oksigen secara optimal, kemudian mendistribusikannya ke seluruh 

tubuh dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Seseorang yang 

memiliki kebugaran yang baik, maka tidak akan cepat kelelahan setelah 

melakukan berbagai aktivitas. Untuk itu kapasitas aerobik ditentukan oleh 

kemampuan organ dalam tubuh mengangkut oksigen untuk memenuhi seluruh 

jaringan (Sukadiyanto, 2010). 

Salah satu tanda kebugaran yang baik adalah kemampuan seseorang untuk 

melaksanakan aktivitas dalam jangka waktu yang lama tanpa menimbulkan 

kelelahan yang berlebihan, serta kemampuan untuk segera bugar kembali setelah 

melakukan aktivitas sebelumnya. Seperti yang dikatakan Rudi Prasetya (2010), 

kapasitas aerobik merupakan komponen kebugaran jasmani yang paling pokok 

dibandingkan dengan komponen-komponen lain. Kemampuan kerja fisik 

seseorang tergantung pada kemampuan fungsi jantung paru. Dapat dikatakan 

bahwa kebugaran jantung-paru merupakan unsur paling pokok dalam kebugaran 

jasmani seseorang dalam menjalankan aktivitas. 

Setiap manusia akan mengalami proses penuaan, seluruh sistem organ 

mengalami penurunan fungsi meskipun berbagai upaya telah dilakukan manusia. 

Pada otot-otot jantung terjadi hipertrofi (pembesaran sel-sel otot jantung). Dinding 

jantung menebal, katup-katup jantung menebal dan kaku, sehingga kontraktilitas 

(daya pompa otot jantung) menurun dan para lansia akan mengalami kelelahan bila 
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berjalan jauh (Santoso & Ismail, 2009).  

Pada sistem kardiovaskuler pada penuaan terjadi massa jantung bertambah, 

ventrikel kiri mengalami hipertrofi, dan kemampuan peregangan jantung 

berkurang karena perubahan pada jaringan ikat, konsumsi oksigen pada tingkat 

maksimal (VO2max) berkurang sehingga kapasitas vital paru menurun. Sedangkan 

pada sistem respirasi pada penuaan terjadi perubahan jaringan ikat paru. Kapasitas 

total paru tetap, tetapi volume cadangan paru paru bertambah. Volume tidak 

bertambah dan udara yang ke paru paru akan berkurang. Sehingga kapasitas paru 

pada lansia menurun. 

5. Pengukuran Kebugaran pada Lansia 

Semua sel tubuh manusia memerlukan oksigen untuk menghasilkan suatu 

aktivitas. Kebugaran erat hubungannya dengan VO2max, karena VO2max adalah 

tempo tercepat dimana seseorang dapat menggunakan oksigen selama berolahraga. 

Fungsi kardiovaskuler menunjukkan besarnya VO2max yang selanjutnya 

menentukan kapasitas kerja fisik atau kebugaran. Salah satu cara penting untuk 

menentukan kebugaran kardiovaskuler adalah dengan mengukur besarnya 

VO2max. Jadi seseorang yang mempunyai VO2max yang baik maka akan lebih baik 

dalam penggunaan oksigen sehingga kebugaran jasmaninya akan baik pula dalam 

beraktivitas (Saiful Anwar, 2013). 

Menurut Thoden dalam Suranto (2008), VO2max merupakan daya tangkap 

aerobik maksimal yang menggambarkan jumlah oksigen maksimum yang 

dikonsumsi per satuan waktu selama latihan atau tes dengan latihan yang makin 

lama makin berat sampai kelelahan, ukurannya disebut VO2max. 
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Salah satu cara pengukuran tingkat kebugaran adalah dengan mengukur 

VO2max atau volume maksimal oksigen yang di proses oleh tubuh pada saat 

melakukan aktivitas. Tubuh menggunakan oksigen pada saat melakukan aktivitas 

misalnya sewaktu olahraga otot harus menghasilkan energi dimana oksigen 

memegang suatu peranan penting. Lebih banyak oksigen digunakan berarti lebih 

besar kapasitas menghasilkan energi dan kerja yang berarti daya tahan akan lebih 

besar.  

Meningkatnya VO2max akan menyebabkan konsumsi oksigen dalam tubuh 

meningkat dengan memberikan respon meningkatnya kapasitas paru sehingga 

akan menyebabkan oksigen dan karbondioksida dalam tubuh meningkat dengan 

cepat. Peningkatan daya tahan kardiorespirasi membuat fungsi jantung meningkat, 

salah satunya dengan terjadinya penurunan denyut jantung secara perlahan 

(Corbin, et al., 2014). 

Mereka yang mempunyai VO2max yang tinggi dapat melakukan lebih 

banyak pekerjaan sebelum menjadi lelah, dibandingkan dengan mereka yang 

mempunyai VO2max yang lebih rendah. Lebih sehat dan lebih tinggi kebugaran 

jasmani seseorang, lebih banyak oksigen yang dapat diproses oleh tubuh. Ketika 

berlatih, paru-paru dapat mengambil lebih banyak oksigen dari pembuluh darah 

kapiler. Dengan demikian seseorang yang mempunyai VO2max tinggi adalah 

orang yang mempunyai kebugaran jasmani yang baik dan mampu melakukan 

aktivitas tanpa merasa cepat kelelahan, sedangkan yang mempunyai nilai VO2max 

rendah adalah orang yang kebugaran jasmaninya kurang baik. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi VO2max diantaranya adalah 

(Burhanudin Sadly, 2015) : 

a. Umur 

b. Latihan 

c. Ketinggian suatu tempat (kadar O2) 

d. Faktor psikologis seperti kemampuan jaringan otot untuk menggunakan 

oksigen dalam proses produksi energi tubuh kemampuan sistem saraf jantung 

dan paru-paru (cardiovascular) untuk mengangkut oksigen ke dalam jaringan 

otot.  

Sedangkan menurut Ariyantini, dkk. (2016), faktor yang dapat 

mempengaruhi VO2max yaitu : 

1) Jenis Kelamin 

Ada terdapat perbedaan daya tahan kardiorespirasi antara laki-laki dan 

perempuan. Namun, pada usia muda nilai rata-rata daya tahan kardiorespirasi 

wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan 

adanya perbedaan kekuatan otot, komposisi tubuh, kadar lemak dan luas 

permukaan tubuh yang lebih besar pada wanita. 

2) Usia 

Usia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi nilai VO2max 

seseorang. Tetapi, akan terjadi penurunan daya tahan kardiorespirasi secara 

perlahan-lahan pada usia 25 tahun ke atas. Semakin bertambah usia seseorang 
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maka akan semakin menurun nilai VO2max. 

3) Suhu 

Ketika fase luteal menstruasi, kadar progresteron akan meningkat. 

Progresteron memiliki efek termogenik yang dapat meningkatkan suhu basal 

tubuh. Pada saat terjadinya efek progresteron maka akan berpengaruh pada 

nilai VO2max seseorang. Secara tidak langsung perubahan suhu akan 

berpengaruh pada nilai VO2max. 

4) Keturunan 

Faktor keturunan mempunyai pengaruh perbedaan nilai VO2max dengan 

faktor lingkungan sebagai penyebab lainnya. 

5) Latihan Fisik 

Latihan fisik dapat mempengaruhi nilai VO2max. ventilasi paru pada orang 

yang melakukan latihan fisik dengan yang tidak relatif sama besar, tetapi pada 

orang yang melakukan latihan fisik napasnya akan lebih lambat. Oksigen yang 

diperlukan pada proses ventilasi berkurang, sehingga dengan jumlah oksigen 

yang sama otot yang yang terlatih akan akan lebih efektif. 

6) Faktor Fisiologi 

Faktor yang mempengaruhi kemampuan VO2max tubuh adalah sistem 

sirkulasi dan kapasistas kerja dalam penggunaan oksigen. Hal ini tergantung 

pada difusi pulmonal, curah jantung ketika berolahraga akan meningkat kurang 

lebih 4 kali dalam sekali denyut, volume darah yang merupakan hal penting 

untuk mendukung proses metabolisme, dan komposisi tubuh. 

C. Dance Movement Therapy (DMT) 

1. Definisi Dance Movement Therapy (DMT) 
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Dance Movement Therapy didefinisikan dengan gerakan yang 

menggabungkan komponen terapeutik gerakan tari dan psikoterapi kelompok. 

Dance Movement Therapy menggunakan gerakan yang dipandu dan dimulai untuk 

pemanfaatan emosional, kognitif, fisik dan sosial individu. Gerakan pada Dance 

Movement Therapy menekankan keterkaitan antara tubuh dan pikiran sehingga 

seseorang dapat mengekspresikan pikirannya melalui tubuh. Dance Movement 

Therapy dapat digunakan untuk usia, ras dan latar belakang etnis dalam individu, 

pasangan, keluarga dan kelompok dalam format terapi. Pendekatan individu 

memungkinkan seseorang untuk membangun kembali rasa percaya diri mereka 

dan dapat mengatasi perasaan khawatir. Sedangakan pendekatan kelompok 

memungkinkan untuk berbagi emosi dan kepedulian dengan orang lain yang 

sedang mengalami pengalaman yang sama dan membangun dukungan sosial 

bersama. Pendekatan ini sangat cocok diterapkan pada lansia yang mengalami 

depresi. Selain itu Dance Movement Therapy adalah pendekatan holistik untuk 

gangguan kejiwaan, menggabungkan berbagai aspek medis, psikologis, sosial dan 

spiritual (Fredricks, 2008). 

Terdapat tiga unsur yang ada dalam Dance Movement Therapy yaitu : 

a. Gerakan 

Makna gerakan dari Dance Movement Therapy gerak merupakan 

pengalaman fisik yang paling dasar di kehidupan manusia. Gerak merupakan 

instrumen yang paling tua dari individu untuk menyatakan kehendaknya 

(Arini, 2008). 
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b. Musik  

Dalam Dance Movement Therapy musik mempunyai peran yang besar 

untuk memotivasi individu dalam melakukan gerakan. Musik yang akan 

digunakan dapat dipilih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai (Cruz, 2012).  
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c. Ritme 

Ritme merupakan suatu unsur kekuatan dalam tari yang sangat relevan. 

Dalam gerakan tari terdapat gerakan ritmis alami, seseorang terbebas dari 

pengendalian dan bawaan fungsional serta ekspresif. Dengan adanya ritme 

akan menghasilkan gerakan yang dilakukan secara berkesinambungan dan 

selaras (Pericleous, 2011). 

2. Efek Fisiologis Dance Movement Therapy 

Dance Movement Therapy dilakukan dengan diiringi musik dan ritme yang 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Ritme akan menghasilkan gerakan yang 

dapat menyesuaikan dengan kondisi tubuh salah satunya sistem kardiorespirasi. 

Ketika melakukan gerakan Dance Movement Therapy ventilasi udara dan arus 

balik vena meningkat, hal itu terjadi akibat dari aktivitas otot besar dan pompa 

thorak. Saat terjadi peningkatan ventilasi udara maka akan semakin meningkat 

juga konsumsi oksigen dalam tubuh. Peningkatan arus balik vena akan 

mengakibatkan atrium berkontraksi sehingga menyebabkan isi volume sekuncup 

meningkat. Jika volume sekuncup jantung meningkat maka curah jantung akan 

meningkat sehingga nutrisi yang dipasok ke sel-sel tubuh terjadi peningkatan. Pada 

saat aktivitas gerakan ditambah terus frekuensi denyut jantung tidak akan 

bertambah. Jantung akan menjadi lebih kuat sehingga dapat memompa darah lebih 

banyak. Paru-paru akan memproses udara lebih banyak dengan usaha yang lebih 

kecil sehingga volume darah dan persediaan darah yang disalurkan ke seluruh 

tubuh akan meningkat (Arista, 2009). 
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3. Tahapan Dance Movement Therapy (DMT) 

Dance Movement Therapy terbagi dalam 4 tahapan : 

a. Tahap persiapan yang meliputi pemanasan. 

b. Inkubasi, gerakan-gerakan santai membentuk simbolisasi. 

c. Iluminasi, gerakan-gerakan utama yang memiliki arti. 

d. Evaluasi, diskusi menuju akhir dari proses (Meekums, et al.,2015). 

4. Metode Gerakan Dance Movement Therapy 

Dance Movement Therapy akan diiringi dengan musik dan ritme yang akan 

menghasilkan gerakan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi tubuh lansia.  

a. Turn Hand 

 
Gambar 2.1 : Gerakan Turn Hand 

(Feliciano, 2013) 

 

1) Duduk relaks di kursi tanpa bersandar. Kaki dibuka selebar bahu dan 

telapak kaki menempel di lantai. 
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2) Tangan diletakkan di depan wajah. 

3) Kedua siku ditekuk sambil menggerakkan tangan memutari wajah. 

4) Ketika memutar bahu, badan tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. 

5) Badan dalam posisi santai. 

6) Gerakan tersebut dilakukan secara bergantian ke kanan lalu ke kiri. 

7) Gerakan diulangi sebanyak sembilan kali pengulangan. 

b. Swings The Arm 

 
Gambar 2.2 : Gerakan Swings The Arm 

(Feliciano, 2013) 

 

1) Badan relaks duduk di kursi dan punggung tidak bersandar.  

2) Kaki dibuka selebar bahu dengan telapak kaki menempel pada lantai. 

3) Salah satu siku ditekuk tepat di depan perut dan siku satunya ditekuk di 

samping badan dan badan tetap tegak. 

4) Bahu diayun ke kanan dan kiri secara bergantian diiringi dengan gerakan 

kepala menoleh ke kanan dan ke kiri searah dengan gerakan ayunan bahu. 

5) Gerakan yang dilakukan mirip seperti gerakan menggendong bayi. 



30 

 

 

6) Gerakan seperti menggendong bayi dilakukan secara bergantian. 

7) Gerakan tersebut dilakukan sebanyak sembilan kali pengulangan.  

c. Open And Close The Shoulders And Foot 

 
Gambar 2.3 : Gerakan Open And Close The Shoulders And Foot 

(Feliciano, 2013) 

 

1) Posisi duduk relaks pada kursi dan punggung tidak boleh bersandar. 

2) Kaki dibuka selebar bahu dan telapak kaki menempel pada lantai. Kedua 

siku ditekuk letakkan di depan wajah dan pandangan tetap ke depan. 

3) Kedua bahu membuka ke samping kanan diikuti dengan gerakan kaki 

kanan juga membuka ke samping kanan serta gerakkan kepala dan badan 

ke samping kanan secara bersamaan. 

4) Gerakan dilakukan secara bergantian. 

5) Gerakan tersebut diulangi disetiap sisi sebanyak sembilan kali 

pengulangan. 
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d. Bubble Breathing 

 
Gambar 2.4 : Gerakan Bubble Breathing 

(Feliciano, 2013) 

 

1) Posisi awal duduk dengan tegak di kursi tanpa bersandar. Kaki dibuka 

selebar bahu dan telapak kaki menempel di lantai. 

2) Tangan diletakkan di atas paha sambil membentuk huruf (O) dan telapak 

tangan menghadap ke atas. 

3) Bahu digerakkan ke atas sampai punggung tangan di atas kepala dengan 

jari-jari tangan tidak saling bersentuhan.  

4) Ketika bahu diangkat ke atas sambil tarik napas dalam-dalam dan saat bahu 

turun ke posisi semula buang napas. 

5) Gerakan seperti di atas dilakukan sebanyak 9 kali pengulangan hingga 

tubuh merasa relaks.  

  



32 

 

 

e. Wag The Air 

 
Gambar 2.5 : Gerakan Wag The Air 

(Feliciano, 2013) 

 

1) Posisi tubuh duduk relaks dan punggung tidak bersandar pada kursi. Kaki 

dibuka selebar bahu dengan telapak kaki tetap menempel pada lantai. 

2) Bahu lurus di samping badan kemudian gerakkan kedua tangan ke depan 

sampai ke atas secara perlahan-lahan.  

3) Saat gerakan tangan ke atas tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan 

saat tangan turun ke posisi semula buang napas melalui mulut sampai. 

4) Gerakan seperti di atas dilakukan sebanyak 9 kali atau sampai tubuh merasa 

relaks. 

5. Indikasi dan Kontraindikasi Dance Movement Therapy 

a. Indikasi 

Ada beberapa indikasi ketika akan melakukan senam Tai Chi termasuk 

seseorang yang mengalami gangguan tidur, gangguan keseimbangan hingga 

gangguan emosi dan mental. Selain itu seseorang yang sedang mengalami 
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hipertensi juga termasuk indikasi dari Dance Movement Therapy. 

b. Kontraindikasi 

Kontraindikasi dari Dance Movement Therapy adalah seseorang yang 

mempunyai riwayat penyakit diabetes melitus, gagal jantung, infark miokard 

hingga seseorang yang sedang terkena batuk, demam dan pusing. 

D. Senam Tai Chi 

1. Definisi Senam Tai Chi 

Senam Tai Chi merupakan olahraga Cina kuno yang fokus pada 

keseimbangan, kekuatan, dan kelenturan melalui gerakan lambat yang 

dikombinasikan dengan pengembangan imajinasi dan pernapasan. Olahraga ini 

terdiri dari berbagai urutan gerakan untuk melatih koordinasi tubuh dan 

keseimbangan. Senam ini merupakan kombinasi dengan meditasi, pengaturan 

pernafasan, dan berbagai gerakan tangan dan kaki dengan kecepatan lambat 

(Wang, 2009). Tai Chi adalah suatu bentuk gerakan pikiran dan tubuh yang telah 

dipraktekkan dalam pengobatan tradisional Cina selama lebih dari tiga ratus tahun. 

Meskipun ada banyak gaya yang berbeda dari Tai Chi, kebanyakan terdiri dari 

latihan gerakan, pernapasan, dan pikiran yang berfokus pada pikiran. Tai Chi telah 

terbukti memiliki manfaat fisiologis dan psikologis (Liu X., Vitetta L., Kostner K., 

Crompton D., Williams G, 2015). 
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2. Efek Fisiologis Senam Tai Chi 

Senam Tai Chi termasuk ke dalam jenis latihan aerobik low-impact sangat 

cocok dilakukan oleh lansia karena tidak beresiko membahayakan. Senam Tai Chi 

terdiri dari gerakan-gerakan ringan yang berulang-ulang dan diikuti dengan tarikan 

dan hembusan napas secara teratur, hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan 

kemampuan otot-otot pernafasan, peningkatan elastisitas rongga dada dan paru-

paru, sehingga kemampuan pengembangan paru-paru dan dinding dada meningkat 

pula. Seperti yang diungkapkan Smith (2010), 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. 

Pada gerakan Tai Chi kita dituntut untuk melakukan olah pernafasan 

dengan sebaiknya. Semakin lambat gerakan seseorang akan berhubungan dengan 

pernafasan yang dijalankannya dan dengan latihan yang tekun, lambat laun nafas 

akan menjadi panjang dan halus tanpa suatu usaha yang dipaksakan melainkan 

secara alami. Selain itu, teknik pernafasan yang dalam dan gerakan yang lambat 

yang digunakan pada senam Tai Chi akan membuat konsentrasi oksigen dalam 

darah meningkat sehingga kebutuhan oksigen di jaringan akan terpenuhi, aliran 

darah menjadi lebih lancar dan denyut jantung menjadi lambat. 

3. Prinsip Senam Tai Chi 

Prinsip dasar senam Tai Chi terdiri dari 3 bagian yaitu : 

a. Setiap pesenam harus dalam kondisi menghilangkan pikiran dan bermeditasi 

selama senam berlangsung. 
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b. Pesenam harus mampu mengatur pernafasannya secara halus, panjang dan 

dalam, berkesinambungan, yang dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam dada 

secara teratur sesuai aba-aba. 

c. Gerakan senam Tai Chi harus benar, dan harus memenuhi kaidah Yin dan Yang, 

dimana dlm kelembutan gerakan terdapat tarikan-tarikan otot yang kuat. 

4. Metode Gerakan Senam Tai Chi  

Senam Tai Chi dilakukan dengan diiringi musik yang lambat. 

a. Balloon Breathing  

 
Gambar 2.6 : Gerakan Balloon Breathing 

(Febilia, 2017) 

 

1) Duduk pada kursi dan punggung tidak bersandar pada kursi. Posisi relaks 

dengan kaki dibuka selebar bahu dan menempel di lantai. 

2) Pertahankan posisi pinggul dan posisi bahu sedikit dibuka. Gerakan ini 

untu menjaga energi chi yang mengalir keluar dari dalam tubuh. Kepala 

dan leher tetap tegak dan menghadap ke depan. 
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3) Tangan digerakkan ke daerah perut secara perlahan-lahan. Gerakan ini 

dapat membantu mengatur pola pernapasan. 

4) Menarik nafas dalam-dalam melalui hidung kemudian tahan napas 

keluarkan melalui mulut. 

5) Gerakan tersebut diulangi sampai sembilan kali. 

b. Flower Bud Opens   

 
Gambar 2.7 : Gerakan Flower Bud Opens 

(Febilia, 2017) 

 

1) Posisi duduk tanpa bersandar di kursi dan buka kaki selebar bahu dengan 

kaki tetap menyentuh lantai. 

2) Tarik nafas yang dalam hingga tulang rusuk berkontraksi.  

3) Konsentrasi penuh agar udara masuk ke paru-paru. 

4) Kedua telapak tangan menempel di depan ulu hati. 

5) Ketika kedua telapak tangan menempel kemudian gerakkan tangan ke atas 

kepala. 

6) Saat siku sudah lurus ke atas, lengan dibuka ke samping seperti gerakan 

mengibaskan sayap dan diikuti dengan gerakan punggung ke depan. 
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7) Kembali ke posisi awal kemudian lakukan lagi sebanyak sembilan kali. 

c. Push Up Sky 

 
Gambar 2.8 : Gerakan Push Up Sky 

(Febilia, 2017) 

 

1) Posisi duduk di kursi dan tidak bersandar. Buka kaki selebar bahu. Kedua 

tangan bertumpu di atas paha. 

2) Tangan kanan ke atas dengan telapak menghadap ke atas dan dengan saat 

yang bersamaan tangan kiri ke bawah dengan telapak tangan menghadap 

ke bawah. 

3) Menarik nafas melalui hidung hingga diafragma mengembang. 

4) Kedua lengan digerakkan hingga siku ditekuk ke depan ulu hati. 

5) Menarik nafas hingga diafragma berkontraksikan kemudian tahan sampai 

muncul rasa ingin bernapas lagi. 
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6) Gerakan di atas dilakukan secara bergantian sambil diikuti tarikan nafas 

yang dalam sambil menggerakkan satu lengan ke atas dan satu lengan ke 

bawah secara bergantian. 

7) Gerakan tersebut dilakukan sebanyak sembilan kali. 

d. Brushing Tree Trunk 

 
Gambar 2.9 : Gerakan Brushing Tree Trunk 

(Febilia, 2017) 

 

1) Posisi duduk di kursi tanpa bersandar. Gerakan dimulai dengan 

mengangkat tangan kiri ke arah belakang hingga siku lurus. 

2) Pertahankan posisi tangan kiri pada saat mengayunkan lengan kanan ke 

belakang diikuti punggung yang membungkuk. Lakukan gerakan seperti 

gambar 2.9 secara bergantian. 

3) Kepala diputar ke kanan dengan mata melirik ke atas dan kepala melewati 

bahu kanan.  

4) Gerakan yang sama juga dilakukan pada sisi lainnya. 
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5) Gerakan tersebut diulangi sebanyak sembilan kali pengulangan pada setiap 

sisinya. 

e. Centering Chi 

 
Gambar 2.10 : Gerakan Centering Chi 

(Febilia, 2017) 

 

1) Posisi tubuh duduk di kursi tanpa bersandar. Kedua tangan di atas kepala 

tanpa saling bersentuhan. 

2) Menarik nafas yang dalam melalui hidung hingga diafragma berontraksi. 

Pada latihan ini selama menarik napas diafragma tidak diperluas. 

3) Saat diafragma berkontraksi dorong kedua tangan ke atas kepala hingga 

lengan lurus dengan telapak tangan menghadap ke atas. 

4) Lengan diturunkan ke samping secara perlahan-lahan sambil buang nafas 

melalui mulut. 

5) Gerakan tersebut dilakukan sebanyak sembilan kali pengulangan. 
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5. Indikasi dan Kontraindikasi Senam Tai Chi 

a. Indikasi 

Ada beberapa indikasi dalam melakukan senam Tai Chi seperti gangguan tidur, 

gangguan keseimbangan, hipertensi, merasa kesulitan dalam konsentrasi serta 

gangguan emosi dan mental. 

b. Kontraindikasi 

Dalam melakukan senam Tai Chi juga terdapat kontra indikasi antara lain 

seseorang yang menderita infark miokard baru atau angina yang tidak stabil, 

gagal jantung, diabetes melitus, aritmia, demam, batuk, flu dan pusing.  

E. Tinjauan Alat Ukur 

1. Six Minutes Walking Test (6MWT) 

Kebugaran merupakan istilah umum yang menunjukkan fungsi 

kardiovaskuler, jantung, dan pembuluh darah. Ukuran kebugaran yang digunakan 

adalah kapasitas aerobik atau lebih dikenal dengan VO2max. VO2max adalah  

jumlah oksigen yang digunakan per menit per kilogram berat badan. Bentuk tes 

kebugaran untuk lansia yaitu 6 Minute Walking Test. Menurut American Thoracic 

Society (2012) 6 menit berjalan kaki adalah instrumen untuk menguji toleransi 

latihan pada penyakit pernafasan kronis dan gagal jantung. Uji jalan 6 menit 

merupakan cara yang sesuai karena terbukti dapat tercapainya zona submaksimal 

dan zona aerobik pada seseorang (Nury et al., 2011). 6 Minute Walking Test 

(6MWT) merupakan uji yang bersifat sederhana, objektif, dan murah yang dapat 

dilakukan dengan manajemen waktu yang cepat dan efisien.  

Tes jalan 6 menit adalah pengembangan dari Cooper Test. 6 Minute 

Walking Test digunakan dalam mengukur VO2max. Uji jalan 6 menit salah satu 
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modalitas uji latih yang sangat popular karena mudah dilakukan, tidak 

memerlukan alat canggih dan hasilnya mampu memberikan evaluasi objektif 

kapasitas fungsional penderita jantung (Wiesman dan Zeballos, 2002). Peralatan 

yang dibutuhkan yaitu pengukur untuk menandakan jarak tempuh, stopwatch, 

kursi yang digunakan untuk beristirahat. Prosedur latihan berjalan di area yang 

luasnya 30 meter dengan cone yang ditempatkan pada interval reguler untuk 

menunjukkan jarak berjalan. 

 

Gambar 2.11 : Lintasan 6 Minutes Walking Test 

(Functional Assesment dalam PAH, 2008) 

 

Tujuan dari tes ini adalah berjalan sejauh mungkin dalam waktu 6 menit. 

Setiap orang menentukan kecepatannya sendiri dan mampu berhenti beristirahat 

jika mereka mau. Tes ini selain mudah dilakukan juga peralatan dan biaya minimal 

dibebankan. Kekurangan dari tes ini terlalu mudah bagi orang yang bugar. Test 

tersebut sebaiknya dihentikan jika responden merasakan pusing, rasa letih yang 

berlebihan, rasa sakit atau gejala lainnya.  

2. Kontra Indikasi 6 Minutes Walking Test  

Kontra indikasi pada tes ini adalah tidak dapat dilakukan pada responden 

dengan kondisi infark miokard, gagal jantung, tekanan darah sistolik > 180 mmHg 
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dan Diastolik 100 mmHg, gangguan mental dan fisik dan sebelumnya tidak 

mengkonsumsi obat-obatan. 

3. Prosedur Pelaksanaan 

a. Sebelum dilakukan 6 Minute Walking Test responden diperiksa secara seksama 

termasuk tanda vital. 

b. Jika diperlukan pengulangan 6 Minute Walking Test, maka tes ulang harus 

dilakukan pada hari yang sama. Hal ini berguna untuk mengurangi perbedaan 

atau hasil karena kemungkinan timbul perubahan seperti kondisi fisik. 

c. Responden harus beristirahat dengan duduk di kursi dekat dengan garis start, 

kurang lebih 5-10 menit sebelum tes dimulai.  

d. Berikan instruksi pada responden sebelum tes dimulai dan informasikan yang 

utama adalah jalan sejauh mungkin selama 6 menit jangan berlari.  

e. Posisikan responden pada garis start. 

f. Selama tes dilakukan, peneliti harus tetap berdiri di dekat garis start. Pada saat 

pasien mulai berjalan, tekan tombol start pada stopwatch. 

g. Peneliti tidak diperkenankan berbicara kepada siapapun selama tes 

berlangsung. Pusatkan perhatian pada responden, jangan sampai salah 

menghitung jumlah putaran. 

h. Catat jarak yang diperoleh responden kemudian dapat diinterpretasikan 

berdasarkan tabel dibawah ini. 
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Tabel 2.1 Kategori Kebugaran Jasmani Berdasarkan Uji Jalan 6 Menit 

 

No Kategori Jarak Tempuh (meter) 

1 Sangat Buruk < 300 

2 Sedang 300 – 400 

3 Baik 400 – 500 

4 Sangat Baik > 500 

Sumber : Ghomim, 2017 

 

Dilanjutkan dengan menghitung nilai VO2max berdasarkan hasil dari 6 

Minutes Walking Test dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini : 

VO2max = ( 0,03 x panjang jarak yang ditempuh(m)) + 3,98 (ml/Kg/menit) 

Hasilnya dapat diinterpretasikan berdasarkan tabel VO2max di bawah ini : 

Tabel 2.2 Kebugaran Jasmani Berdasarkan Konsumsi Oksigen (VO2Max) 

No Kategori Tingkatan VO2Max (ml/kgBB/menit) 

1 Kategori I Sangat Kurang (SK) < 28 

2 Kategori II Kurang (K) 28,1 – 34 

3 Kategori III Sedang (S) 34,1 – 42 

4 Kategori IV Baik (B) 42,1 – 52 

5 Kategori V Baik Sekali (BS) > 52,1 

Sumber : Ghomim, 2017 

 


