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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lansia adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Manusia tidak secara 

tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi, anak-anak, dewasa dan 

akhirnya menjadi tua (Pujianti, 2003). Usia lanjut merupakan tahap akhir dari 

siklus hidup manusia, yaitu bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat 

dihindarkan dan akan dialami oleh setiap individu. Pada tahap ini individu 

mengalami banyak perubahan baik secara fisik maupun mental, khususnya 

kemunduran dalam berbagai fungsi dan kemampuan yang pernah dimilikinya 

(Soejono, 2000). 

Persentase penduduk lansia Indonesia sebesar 7,59 % menunjukkan bahwa 

Indonesia termasuk Negara yang memasuki era kependuduk berstruktur tua 

karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas telah melebihi angka tujuh 

persen. Angka ini terlihat jelas pada penduduk lansia perempuan baik daerah 

perkotaan sebesar 7,11 % maupun pedesaan sebesar 9,41 %, dan lansia laki-laki 

di daerah pedesaan sebesar 7, 96 % (Badan pusat Statistik 2010). 

Menua adalah suatu proses menghilangnya secara berlahan-lahan 

kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan fungsi 

normalnya sehimgga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki 

kerusakan yang di deritanya (Nugroho, 2008). Proses menua adalah merupakan 

tahap lanjut dari suatu kehidupan yang di tandai dengan menurunnya kemampuan 
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tubuh untuk beradaptasi terhadap stress atau lingkungan, dimulai dari 

kemunduran secara fisik maupun secara psikis (kejiwaan). 

Fleksibilitas adalah kemampuan dari berbagai macam sendi tubuh 

bergerak melalui luas gerak sendi secara penuh (William, 1993) sedangkan 

menurut Sajoto (1995) fleksibilitas adalah daya lentur seseorang dalam 

penyesuaian diri untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas yaitu tipe persendian, elastis otot, 

ligament, bentuk tubuh, jenis kelamin, suhu dan usia.  

Secara teoritis diketahui bahwa fleksibilitas menurun dengan 

bertambahnya usia, sehingga puncak penurunan fleksibilitas dialami oleh para 

lanjut usia. Penurunan fleksibilitas akan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-

hari pada lansia, untuk itu dibutuhkan suatu latihan yang mampu meningkatkan 

fleksibilitas yang sesuai untuk lansia. 

Salah satu jenis terapi untuk fleksibilitas punggung pada lansia adalah 

senam tai chi. Tai chi adalah salah satu bentuk seni beladiri Cina yang kini 

digunakan sebagai terapi pikiran-tubuh. Kadang-kadang disebut sebagai meditasi 

bergerak, tai chi melibatkan gerakan lambat yang lembut dan pernafasan 

mendalam. Salah satu prinsip tai chi ini adalah punggung yang relaks, sehingga 

bagian tunkai dan kaki kokoh untuk menopang berat badan. Seluruh pergerakan 

tubuh bergantung pada bagian punggung terutama bagian lumbosakral. Kesalahan 

atau tidak akuratnya pergerakan tai chi diakibatkan oleh gerakan bagian punggung 

yang kurang tepat. Bagian dada juga harus relaks untuk melancarkan proses 
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pernafasan. Jika semuanya relaks maka peredaran darah berjalan lancar sehingga 

dapat meningkatkan fleksibilitas otot (Stepanus, 2011). 

Melihat dari masalah di atas, fisioterapi sebagai salah satu profesi yang 

bergerak dalam bidang gerak dan fungsi tubuh manusia, maka dengan demikian 

penulis mengajukan judul “Pengaruh Senam Tai Chi Terhadap Fleksibilitas 

Punggung Pada Lansia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh senam tai chi terhadap fleksibilitas punggung pada 

lansia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh senam tai chi terhadap fleksibilitas punggung 

pada lansia. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Untuk menambah pengetahuan tentang fleksibilitas punggung dan senam 

tai chi, dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan latihan yang baik, 

efektif dan efisien, serta memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang 

berguna bagi fisioterapi, khususnya dalam peningkatan fleksibilitas sendi. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadian sebagai acuan dalam pengembangan wawasan 

tentang penggunaan senam tai chi sebagai salah satu modalitas untuk 

meningkatkan fleksibilitas , dan acuan untuk peneliti lain dalam melakukan 

sebuah penelitian yang relevan. 

 


