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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Proses penuaan merupakan tantangan yang harus ditanggulangi karena diartikan 

dengan proses kemunduran prestasi kerja dan penurunan kapasitas fisik seseorang. 

Menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan 

jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan struktur dan 

fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan dan memperbaiki kerusakan yang 

diderita. 

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). 
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Rata-rata frekuensi pernafasan pada orang dewasa meningkat seiring dengan 

bertambahnya usia dan ekspansi dada cenderung menurun karena kekakuan dinding 

dada. Frekuensi pernafasan dihitung dengan mengobservasi inspirasi dan ekspirasi 

penuh. Frekuensi pernafasan bervariasi sesuai dengan usia (Potter & Ferry, 2005). 

Nilai kapasitas vital pria dewasa lebih tinggi 20-25% dari pada wanita dewasa. 

Hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan kekuatan otot pria dan wanita. Nilai 

kapasitas vital paru juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik fisik, seperti umur, 

tinggi badan dan berat badan (Guyton & Hall, 1996). 

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). 

Olahraga meningkatkan frekuensi dan kedalaman nafas untuk memenuhi 

kebutuhan metabolisme dalam tubuh dengan menambah oksigen. Pada umumnya 

tujuan dari olahraga adalah memperbaiki berbagai komponen khusus dari kebugaran 

sehingga jantung dan paru-paru berfungsi baik (Donovan, 2001).  
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Bila seseorang melakukan olahraga yang teratur sehingga menjadi terlatih, maka 

akan terjadi peningkatan efisiensi pernapasan baik ventilasi, difusi, maupun perfusi. 

Gerak badan dapat meningkatkan kemampuan sistem pernafasan, yaitu kapasitas vital 

paru-paru dan ventilasi seperti efisiensi pertukaran gas yang terjadi di paru-paru 

(Hardjana, 2000).  

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 energy dalam 

otot menjadi lebih baik. 
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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. 

Hasil penelitian di Cina menunjukan bahwa banyak penyakit seperti penyakit 

tekanan darah tinggi, gangguan penyakit paru, gangguan penyakit pernafasan, radang 

sendi, dan penyakit lainnya dapat disembuhkan atau diringankan melalui latihan Tai 

Chi yang teratur. Menurut Zhang Fuxing, setelah lebih empat puluh tahun 

mempelajari dan mempraktikkan Tai Chi, senam Tai Chi dapat mengatasi beberapa 

beberapa penyakit  seperti penyakit jantung, pernafasan, keletihan, pembesaran hati, 

serta dapat membuat hidup menjadi lebih nikmat (Fuxing, 2001).  

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh 

latihan senam Tai Chi terhadap peningkatan kapasitas vital paru pada lansia. 

 

 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : apakah senam Tai Chi dapat meningkatkan kapasitas vital 

paru pada lansia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

senam Tai Chi terhadap peningkatan kapasitas vital paru pada lansia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat mengetahui pengaruh pemberian senam Tai Chi terhadap peningkatan 

kapasitas vital paru pada lanjut usia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan dan acuan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya tentang pengaruh pemberian senam Tai Chi terhadap kapasitas 

vital paru pada lanjut usia. 

b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat serta fisioterapis 

manfaat diberikannya senam Tai Chi terhadap kapasitas vital paru pada lanjut 

usia. 


