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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia merupakan salah satu 

bagian dari keberhasilan pembangunan nasional, yang berpengaruh pada peningkatan 

Usia Harapan Hidup (UHH). Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) di negara 

berkembang seperti Indonesia berdampak pada semakin banyaknya penduduk lansia. 

Penduduk lansia di Indonesia yang merupakan penduduk berusia diatas 60 tahun pada 

tahun 2020 berjumlah 10%, itu berarti Indonesia akan memasuki periode lanjut usia 

(ageing) (Kemenkes, 2012). Pada orang lanjut usia akan mengalami penurunan pada 

semua sistem atau fungsi tubuh yang meliputi sistem endokrin, sistem imun, sistem 

metabolisme, sistem seksual dan reproduksi, sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, 

sistem gastrointestinal, dan sistem muskuloskeletal (Pangkahila, 2017). Perubahan-

perubahan pada lansia akibat proses penuaan adalah perubahan yang menyebabkan 

penurunan kemampuan fungsional, kemampuan untuk bertahan hidup, dan 

mempunyai kualitas hidup yang tinggi (Guccione, 2000 dalam Wahyuni, 2007). Dapat 

disimpulkan peningkatan jumlah lansia dimasa yang akan datang dapat menimbulkan 

dampak yang positif maupun negatif. 

Untuk meningkatkan dampak positif kesehatan pada lansia maka lansia 

harus dalam keadaan sehat dan memiliki kualitas hidup yang baik agar lansia dapat 

melakukan berbagai aktifitas dan tidak mudah lelah (Hugget D, 2010). Salah satu 

upaya menjaga lansia untuk tetap sehat secara fisik adalah dengan menjaga daya tahan 

kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi adalah kemampuan dan 
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kesanggupan sistem peredaran darah dan pernapasan dalam mengambil danmengadakan 

penyediaan oksigen yang dibutuhkan (Palar & Ticalu, 2015). Pada lansia sistem 

kardiorespirasi mengalami kemunduran sekitar 10% per dekade dan lebih lambat pada 

lansia yang aktif melakukan aktifitas fisik, yaitu sekitar 5% per dekade (Oliveira, 2013). 

Pada studi yang dilakukan oleh Betik. A (2008) didapatkan hasil yang sama dimana pada 

penelitian 810 orang laki-laki dan perempuan terjadi penurunan kecepatan penurunan 

daya tahan kardiorespirasi sekitar 3 – 6% per dekade setelah umur 20 tahun. Penurunan 

pada daya tahan kardiorespirasi meningkat manjadi 20% perdekade setelah umur 70 

tahun.  

World Health Organization (2008), mendefinisikan aktivitas fisik adalah setiap 

gerakan tubuh yang membutuhkan energi untuk menggerakkannya, seperti berjalan, 

menari, mengasuh cucu, dan lain sebagainya. Aktivitas fisik yang terencana dan 

terstruktur, yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang serta ditujukan untuk 

meningkatkan kebugaran disebut olahraga. Roei et al (2010) melakukan penelitian, bahwa 

aktifitas fisik yang terprogram dan tertib dilakukan serta pola hidup sehat dapat 

memperlambat penurunan daya tahan kardiorespirasi, menghindarkan dari penyakit 

diabetes dan tekanan darah menjadi normal. Diperkuat oleh Waaler (2007), secara 

fisiologis olahraga dapat meningkatkan kekuatan, fleksibilitas tubuh, dan daya tahan 

kardiorespirasi. Pada lansia olahraga yang dianjurkan adalah olahraga dengan gerakan 

yang melibatkan pelatihan pernapasan dan jantung, melatih kekuatan otot, kekuatan sendi, 

serta bersifat rekreasi sehingga tidak menimbulkan rasa jenuh. 

Tai chi merupakan salah satu olahraga yang baik untuk lansia karena 

mempunyai gerakan yang lamban, dengan pengolahan nafas, dan terdapat unsur meditasi 

dalam melaksanakannya. Gerakan dalam tai chi meliputi pemanasan, stretching, dan 
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gerakan inti yang mempunyai intensitas latihan bervariasi. Tai chi berasal dari China yang 

sebenarnya merupakan seni bela diri dan latihan. Tai chi telah banyak digunakan untuk 

terapi kesehatan mental dan fisik (Gloria, 2008). Pada studi yang dilakukan oleh studiest 

support tai chi (2015), tai chi merupakan aktifitas aerobik low impact yang memiliki salah 

satu manfaat yaitu pada peningkatan daya tahan kardiorespirasi. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada posyandu lansia di Desa 

Junrejo dengan wawancara, terdapat 57 orang lansia yang mengikuti kegiatan yang 

dilakukan oleh posyandu lansia di Desa Junrejo. Sebagian besar lansia yang mengikuti 

posyandu merupakan lansia yang sudah tidak bekerja melainkan hanya melakukan 

aktifitas dirumah. Kegiatan yang dilakukan oleh posyandu lansia secara rutin adalah 

pemeriksaan kesehatan yang dilakukan setiap satu bulan sekali setiap tanggal 8 yang 

meliputi, pemeriksaan tekanan darah, penimbangan berat badan, dan konsultasi kesehatan 

mengenai keluhan. Posyandu lansia di Desa Junrejo juga rutin mengadakan senam lansia 

setiap satu bulan sekali pada hari Jumat minggu pertama. Lansia di Desa Junrejo termasuk 

lansia yang aktif, antusias, dan mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap kesehatan. 

Dapat disimpulkan bahwa posyandu lansia di Desa Junrejo tidak memberikan pengukuran 

daya tahan jantung paru dan belum pernah mendapatkan senam tai chi.  

Berdasarkan hal yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Pengaruh Senam Tai Chi terhadap Daya Tahan Kardiorespirasi pada 

Lansia di Desa Junrejo. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh sebelum dan sesudah senam tai chi terhadap daya tahan 

kardiorespirasi pada lanjut usia di Desa Junrejo? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah senam tai chi terhadap daya tahan 

kardiorespirasi pada lanjut usia di Desa Junrejo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi daya tahan kardiorespirasi pada lanjut usia di Desa Junrejo 

sebelum intervensi senam tai chi. 

b. Mengidentifikasi daya tahan kardiorespirasi pada lanjut usia di Desa Junrejo 

sesudah intervensi senam tai chi. 

c. Menganalisis pengaruh senam tai chi terhadap daya tahan kardiorespirasi pada 

lanjut usia di Desa Junrejo. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Sebagai bahan pertimbangan ilmu fisioterapi di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

b. Menjadi rujukan bagi upaya pengembangan khususnya pada ilmu menejemen 

fisioterapi geriatri.  

c. Meningkatkan wawasan mahasiswa fisioterapi terhadap penemuan baru dalam 

memberikan latihan terutama untuk daya tahan kardiorespirasi. 

2. Manfaat klinis 

Mengidentifikasi mengenai pengaruh senam tai chi terahaap daya tahan 

kardiorespirasi. 
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3. Manfaat bagi masyarakat 

Memberi edukasi kepada masyarakat bahwa senam tai chi dapat 

meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup yang baik dengan menjaga 

daya tahan kardiorespirasi. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Van Roie, Delecluse, De Bock, dan Kennis (2010) 

dengan judul Effectiveness of a Lifestyle Physical Activity Versus a Structured 

Exercise Intervention in Older Adults”. Penelititan ini mengguanakan metode 

quasi eksperimental yang mana terdapat kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu antara aktifitas fisik dan 

olahraga yang terstruktur sama-sama dapat meningkatkan kualitas fungsional, 

tetapi olahraga yang terstruktur lebih efektif dalam meningkatkan daya tahan 

kardiorespirasi dan kinerja otot. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suharsono, Yetti, dan Sukmarini (2013) dengan 

judul “Dampak Home Based Exercise Training terhadap Kapasitas Fungsional 

Pasien Gagal Jantung di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi”. Penelititan ini 

mengguanakan metode quasi eksperimental yang mana terdapat kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu 

setelah dilakukan Home Based Ecercise Training 3 kali seminggu selama 4 

minggu dengan intensitas 40 – 60% heart rate terjadi peningkatan kapasitas 

fungsional yaitu jantung-paru pada pasien. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lengkong, Marunduh, & Wungow (2016) dengan 

judul ”Pengaruh senam bugar lansia terhadap kebugaran jantung paru di Panti 



6 
 

Werdha Bethania Lembean” dengan menggunakan desain penelitian pre-post one 

group test dengan 15 sampel yang memenuhi kriteria inklusi, dilakukan selama 5 

minggu dengan dilakukan 1 kali perminggu. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh senam bugar lansia terhadap kebugaran jantung paru di 

Panti Werdha Bethania Lembean dengan tolak ukur VO2max. Hasil penelitian 

memperlihatkan rerata VO2maks sebelum program latihan senam bugar lansia 

6,73 ml/kg/menit sedangkan setelah program latihan senam bugar lansia 

didapatkan 6,78 ml/kg/menit. Hasil uji t berpasangan didapatkan p=0,035. 

Kesimpulannya, senam bugar lansia memiliki pengaruh bermakna terhadap 

kebugaran jantung paru. 

4. Review jurnal yang dilakukan oleh J X Li, Y Hong, dan K M Chan (2001) dengan 

judul “Tai chi: Physiological characteristics and beneficial effects on health” 

yang menggunakan eksperimental dan uji klinis dengan tujuan mengetahui 

dampak fisiologi selama dilakukan senam tai chi atau mengetahui dampak 

exercise untuk kesehatan secara menyeluruh dan kebugaran. Hasil yang 

didapatkan adalah tai chi merupakan olahraga dengan instensitas sedang yang 

dapat menjaga daya tahan kardiorespirasi, menjaga kekebalan tubuh, mengontrol 

mental, fleksibilitas, dan keseimbangan: meningkatkan kekuatan otot dan 

mengurangi resiko jatuh pada orang lanjut usia. 

5. Studi yang dilakukan oleh George Lengkong, Sylvia R. Marunduh, dan Herlina I. 

S Wungow (2016) yang berjudul “Pengaruh Senam Bugar Lansia Terhadap 

Kebugaran Jantung Paru di Panti Wredha Bethania Lambean” dengan tujuan 

mengetahui pengaruh senam bugar lansia terhadap kebugaran jantung paru, 



7 
 

dengan tolak ukur VO²Max menggunakan uji jalan 6 menit. Penelitian ini 

menggunakan eksperimental dengan pre-post one group test. Sampel yang 

digunakan yaitu berjumlah 15 orang yang memenuhi kriteria inklusi yang dipilih 

dengan Purposive Sampling. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa senam 

bugar lansia terbukti dapat meningkatkan kebugaran jantung paru.  

 


