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ABSTRAK 

Bertambahnya usia manusia akan diikuti perubahan bentuk jaringan otot yang 
menyebabkan turunnya kemampuan otot dan fungsi organ yang lain, salah satunya 
mempengaruhi sistem pernafasan yang mulai berkurang dalam kapasitas vital paru. 
Pertambahan usia seseorang mempengaruhi jaringan tubuh, dimana fungsi elastisitas 
jaringan paru berkurang sehingga kekuatan bernafas menjadi lebih sedikit. Oleh 
karena itu perlu diberikan intervensi untuk meningkat fungsi respirasi khususnya 
pada lansia seperti senam tai chi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian senam tai chi terhadap kapasitas vital paru pada lanjut usia. 

 Penelitian ini menggunakan metode preeksperimental dengan rancangan one 
group pre-test and post-test design with control group.  Jumlah sampel adalah 20 
orang, terdiri dari group perlakuan sebanyak 10 orang dan group kontrol sebanyak 10 
orang dengan usia 60-74 tahun. Cara pengabilan sampel adalah purposive sampling, 
yakni pengambilan sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi. Teknik 
analisa data yang digunakan adalah Wilcoxon Test. Dari uji analisa data tersebut 
menunjukan bahwa pada kelompok perlakuan dengan nilai 0.005 (P<0.05) berarti ada 
pengaruh senam tai chi terhadap kapasitas vital paru pada lanjut usia, dan pada 
kelompok kontrol dengan nilai 0.765 (P<0.05) berarti tidak terjadi peningkatan 
kapasitas vital paru pada lanjut usia.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian senam tai chi 
terhadap peningkatan kapasitas vital paru pada lanjut usia. Senam tai chi dapat 
dijadikan sebagai pilihan senam untuk eningkatkan kualitas kesehatan para lanjut 
usia. 

Kata kunci : tai chi, kapasitas vital paru, lanjut usia 



PENDAHULUAN 

Bertambahnya usia manusia akan diikuti perubahan bentuk jaringan otot yang 

menyebabkan turunnya kemampuan otot dan fungsi organ yang lain, salah satunya 

mempengaruhi sistem pernafasan yang mulai berkurang dalam kapasitas vital paru 

(Sugiyanto, 1991). Peningkatan daya tahan kardiorespirasi dapat terlihat dengan 

mengukur VO2 max (ambilan oksigen maksimal), selain itu peningkatan daya tahan 

kardiorespirasi dapat terlihat dengan mengukur nilai kapasitas vital paru yang lebih 

mudah dan lebih praktis. 

Usia berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya umur. Semakin tua 

usia seseorang maka semakin besar kemungkinan terjadi penurunan fungsi paru. 

Kebutuhan zat tenaga terus meningkat sampai akhirnya menurun setelah usia 40 

tahun. Pada lanjut usia fungsi elastis jaringan paru berkurang, sehingga kekuatan 

bernafas menjadi lemah, akibatnya volume udara pada saat pernapasan menjadi lebih 

sedikit (Atmaja, 2007). 

Pada lansia alveoli menjadi kurang elastis dan lebih berserabut serta berisi 

kapiler–kapiler yang kurang berfungsi sehingga kapasitas penggunaan menurun 

karena kapasitas difusi paru-paru untuk oksigen tidak dapat memenuhi permintaan 

tubuh, daya pegas paru-paru berkurang, sehingga secara normal toraks sedikit pada 

posisi terkontraksi serta disertai dengan penurunan kekuatan otot rangka pada toraks 

dan diafragma yang akan mempengaruhi volume pernafasan seseorang (Maryam, 

2008).   

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang banyak memiliki manfaat. Salah satu 

manfaat dari berolahraga yakni dapat meningkatkan daya  tahan respirasi. 



Peningkatan kebutuhan udara pernafasan terjadi karena aktivitas latihan akan 

menyebabkan jaringan tubuh membutuhkan oksigen dari pernafasan lebih banyak 

(Pradini, 2011). 

Salah satu kegiatan olahraga yang bisa dilakukan pada lansia adalah senam Tai 

Chi. Senam Tai Chi merupakan olahraga Cina yang fokus pada upaya melatih 

kesimbangan, kekuatan, dan kelenturan melalui gerakan lambat mengalir 

dikombinasikan dengan pengembangan imajinasi dan pernafasan yang dalam. 

Gerakan lembut mengalir dari Tai Chi dapat dijadikan program olahraga bagi orang-

orang tua sebab pada gerakan Tai Chi kita dilatih untuk membiasakan bernafas 

dengan benar, dimana kita harus menggunakan otot dada dan mendapatkan oksigen 

dengan optimal (Pradini, 2011). 

Tai Chi merupakan latihan aerobik dengan gerakan-gerakan halus yang relatif 

lambat sehingga dikategorikan sebagai latihan yang bersifat low impact velocity dan 

merupakan bentuk latihan yang cocok untuk lansia (Fuxing, 2001). Selain itu latihan 

Tai Chi dapat meningkatkan kemampuan otot untuk mengkonsumsi oksigen secara 

maksimal. Hal ini terjadi karena luas permukaan difusi O2 di dalam otot meningkat 

sehingga difusi O2 dari kapiler ke otot menjadi lebih mudah, difusi CO2 dari kapiler 

ke otot menjadi lebih mudah dan metabolisme aerobik pembentukan energi dalam 

otot menjadi lebih baik. 

Melakukan senam Tai Chi secara teratur, daya tahan jantung dan paru menjadi 

lebih baik karena terjadi peningkatan kapasitas paru-paru akibat gerakan Tai Chi yang 

lembut, terus menerus, disertai dengan penarikan dan penghembusan nafas yang 



panjang. Hal ini akan meningkatkan kemampuan otot-otot pernafasan, meningkatkan 

elastisitas rongga dada dan paru-paru, sehingga kemampuan mengembang paru-paru 

dan dinding dada meningkat pula. 

TUJUAN 

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

senam Tai Chi terhadap peningkatan kapasitas vital paru pada lansia 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pre eksperimental dengan 

menggunakan rancangan one group pre-test and post-test design with control group. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian senam Tai 

Chi terhadap peningkatan kapasitas vital paru pada lansia. 

Penelitian ini dilakukan di RT 02/ RW 06 Kel. Sondakan, Laweyan, Surakarta 

yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret sampai 20 Mei 2014. Senam tai chi ini 

dilakukan 3 kali seminggu yakni hari selasa, kamis dan sabtu selama 7 minggu. 

Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling, sampel yang digunakan 

berjumlah 10 orang. 

Hipotesis sangat berhubungan dengan distribusi data yang akan diuji. Penentuan 

jenis uji statistik ditentukan oleh jumlah sampel yang dianalisis, bila jumlah sampel 

tidak mencapai 30 (<30) maka diasumsikan bahwa data berdistribusi tidak normal 

sehingga dilakukan uji statistik non parametrik. 



Uji beda pre dan post pada kelompok digunakan untuk mengetahui hasil pada 

saat sebelum dan sesudah latihan. Kelompok pre dan post merupakan kelompok 

berpasangan, analisa data yang digunakan adalah Wilcoxon test. Uji beda pengaruh 

dua kelompok menggunakan Mann Whitney. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil  

a. Pengaruh Senam Tai Chi Terhadap Kapasitas Vital Paru pada Lanjut Usia 

Untuk membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara senam Tai Chi 

terhadap kapasitas vital paru pada lanjut usia, digunakan uji Wilcoxon T – Test. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Wilcoxon  Kelompok Perlakuan Senam Tai Chi terhadap 

Kapasitas Vital Paru pada Lanjut Usia 

Variabel Kelompok Mean SD      Z      Sig 
Senam 
Tai Chi 

Pre 1.6040 0.42288 
-2.810 0.005 

Post 1.8181 0.42203 
     Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Berdasarkan uji Wilcoxon T-Test, diperoleh nilai Z = -2.810 dengan nilai 

signifikansi 0.005 dan Z tabel  2.262, maka diperoleh nilai signifikansi <0.05 (0.005 

< 0.05) dan Z hitung lebih besar Z tabel, maka ada pengaruh pemberian senam Tai 

Chi terhadap peningkatan kapasitas vital paru pada lanjut usia. 

 

 



b. Perbedaan Pengaruh Pemberian Senam Tai Chi dengan Kelompok Kontrol 

Tanpa Pemberian Senam Tai Chi 

Untuk membuktikan adanya perbedaan pengaruh yang signifikan antara 

pemberian senam Tai Chi dengan kelompok yang tidak diberikan senam Tai Chi 

terhadap kapasitas vital paru pada lanjut usia, digunakan uji Mann Whitney T-Test. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Mann Whitney antara Kelompok Pemberian Senam Tai Chi 

dengan Kelompok Tanpa Pemberian Senam Tai Chi terhadap Kapasitas 

Vital Paru pada Lanjut Usia 

Selisih Post Mean SD       Z      Sig 

Senam Tai Chi 0.2104 0.07058 
-3.790 0.000 

Tanpa Senam Tai Chi 0.0090 0.64606 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Berdasarkan hasil uji Mann Whitney T-Test, diperoleh nilai Z = -3.790 dengan 

nilai signifikansi 0.000, karena diperoleh nilai signifikansi <0.05 (0.000 < 0.05), maka 

ada pengaruh yang signifikan antara kelompok yang diberikan perlakuan Senam Tai 

Chi dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan sena Tai Chi terhadap 

kapasitas vital paru pada lanjut usia. 

2. Pembahasan  

Umur berhubungan erat dengan proses penuaan, semakin tua seseorang maka 

akan terjadi penurunan elastis paru-parunya sehingga akan berpengaruh pada hasil tes  

fungsi paru. Faktor umur mempengaruhi kekenyalan paru sebagaimana jaringan lain 

dalam tubuh.. Menurut Siswanto (1991) dalam Atmaja (2007), bahwa pertambahan 

usia seseorang mempengaruhi jaringan tubuh. Fungsi elastis jaringan paru berkurang, 



sehingga kekuatan bernafas menjadi lemah, akibatnya volume udara pada saat 

pernapasan menjadi lebih sedikit. 

Pada gerakan Tai Chi kita dituntut untuk melakukan olah pernafasan dengan 

sebaiknya, yaitu dengan pernapasan perut dengan lembut dan lambat (Fuxing, 2001). 

Dengan menggunakan pernapasan perut akan mengakibatkan berkontraksinya otot 

diafragma sehingga rongga dada membesar, sehingga tekanan dalam rongga dada 

menjadi lebih kecil dari pada tekanan diluar sehingga udara luar yang kaya oksigen 

masuk ke paru-paru. 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. Gerakan menghirup udara dalam jumlah yang banyak dan mengeluarkan 

secara perlahan-lahan sesuai dengan irama bisa melatih efisiensi dan frekuensi 

pernafasan serta membuat saluran nafas lebih fleksibel, sehingga secara tidak 

langsung dapat meningkatkan fungsi paru (Pradini, 2011).  

Didalam pernapasan ada peristiwa inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan 

proses aktif dimana kontraksi otot-otot inspirasi akan meningkatkan volume 

intratorakal. Tekanan intrapleura dibagian basis paru akan turun dari nilai normal, 

jaringan paru semakin teregang. Tekanan di dalam saluran udara menjadi sedikit 

lebih negatif, dan udara mengalir ke dalam paru. Pada akhir inspirasi, daya rekoil 

paru mulai menarik dinding dada kembali ke kedudukan ekspirasi, sampai tercapai 

keseimbangan kembali antara daya rekoil jaringan paru dan dinding dada. Tekanan di 

dalam saluran udara menjadi sedikit lebih positif, dan udara mengalir meninggalkan 



paru. Selama pernapasan tenang, ekspirasi merupakan proses pasif yang tidak 

memerlukan kontraksi otot untuk menurunkan volume intratorakal. Namun pada awal 

ekspirasi, masih terdapat kontraksi ringan otot inspirasi. Kontraksi ini berfungsi 

sebagai pereda daya rekoil paru dan memperlambat ekspirasi. Pada inspirasi kuat, 

tekanan intrapleura turun, menimbulkan pengembangan jaringan paru yang lebih 

besar. Apabila ventilasi meningkat, derajat pengempisan jaringan  paru juga 

ditingkatkan melalui kontraksi aktif otot-otot ekspirasi yang menurunkan volume 

intratorakal (Ganong, 2003).  

Pada gerakan menghembuskan udara dari paru-paru yang bergantian dengan 

masuknya udara segar ketika menghirup akan meningkatkan kapasitas paru-paru, 

peregangan otot-otot yang terlibat dalam pernapasan, dan melepaskan ketegngan. 

Pernapasan yang lambat akan membuat tubuh rileks dan melebarkan pembuluh darah 

kapiler, sehingga meningkatkan sirkulasi darah. Hal ini karena ketika mengambil 

napas dalam-dala dan menghembuskan napas sepenuhnya akan meningkatkan 

sirkulasi O2 dan CO2, kemudian darah yang kaya O2 banyak mengalir ke otak. 

Senam tai chi terdiri dari gerakan ringan yang kontinyu dan diikuti dengan 

penarikan serta penghembusan nafas secara teratur Setiap gerakan pada senam Tai 

Chi menekankan pada pernafasan dalam pada setiap awal gerakan. Hal ini akan 

meningkatkan efisiensi kerja jantung. Selain itu gerakan dalam Tai Chi juga 

mempengaruhi kemampuan otot dalam mengkonsumsi O2 secara maksimal untuk 

meningkatkan suatu gerakan yang halus. Hal tersebut terjadi karena adanya proses 

difusi O2, karena luas permukaan O2 di dalam otot akan meningkat maka difusi O2 ke 



pembuluh darah kapiler paru juga meningkat. Dengan adanya proses difusi O2 

memungkinkan terjadinya peningkatan kemapuan otot-otot pernafasan, peningkatan 

elastisitas rongga dada dan paru, sehingga kemampuan pengembangan paru-paru 

meningkat (Ghafadi, 2011). 

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ada peningkatan kapasitas vital paru-

paru pada lanjut usia setelah diberikan senam Tai Chi. Pada penelitian ini tampak 

adanya peningkatan kapasitas vital ketika sebelum diberikan senam Tai Chi dan 

setelah diberikannya senam Tai Chi. Selisih kenaikan kapasitas vital pre dan post 

pada responden antara 0.14 L sampai dengan 0.35 L. Tergantung dari respon tubuh 

masing-masing responden. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjanto (2006), 

tentang “Pengaruh Latihan Senam Sehat Indonesia Terhadap Peningkatan Kapasitas 

Vital Paru Bagi Wanita Usia Lanjut di Posyandu Saras Utomo Desa Mudal 

Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali”. Harjanto mengatakan bahwa terjadi 

peningkatan kapasitas vital paru wanita usia lanjut. Rata-rata kapasitas vital paru 

sebelum mengikuti latihan adalah sebesar 946 ml dan setelah latihan menjadi 1013,33 

ml atau terjadi peningkatan sebesar 7,12 %. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widhiacahyani (2008), tentang 

“Pengaruh Senam Tai Chi terhadap Peningkatan VO2maks. Pada Lansia di Panti 

Wreda Dharma Bhakti Surakarta” kepada lansia yang berusia 60 tahun keatas dengan 



durasi 45 menit 2 kali seminggu selama 7 minggu. Didapatkan hasil bahwa terjadi 

peningkatan kapasitas VO2maks pada lansia. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sesuai dengan 

hipotesis yakni ada pengaruh pemberian senam Tai Chi terhadap peningkatan 

kapsitas vital paru pada lanjut usia. 

Saran dalam penelitian ini adalah : 1) Dapat melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang pengaruh senam Tai Chi untuk mengetahui efek senam Tai Chi secara meluas 

tidak hanya terhadap kapasitas vital paru saja,  2) Diharapkan para lansia tetap 

melakukan  program  senam Tai Chi meskipun waktu penelitian sudah berakhir untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan para lansia, 3) Penelitian dapat dilakukan lebih 

lanjut dengan menggunakan responden yang lebih banyak sehingga data-data 

penelitian yang didapat jauh lebih valid. 
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