
PENGARUH PEMBERIAN SENAM TAI CHI 

TERHADAP PENURUNAN DENYUT NADI 

PADA LANSIA 

 

 

 

SKRIPSI 

DISUSUN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN  

DALAM MENDAPATKAN GELAR SARJANA FISIOTERAPI 

 

Disusun oleh : 

Nur Annisa Dongoran 

J120121002 

 

 

PROGRAM STUDI S1 FISIOTERAPI  

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 



ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobil’alamin segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-

NYA yang tiada terbatas. Hanya karena rahmat, taufik serta hidayah-NYA 

semata penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH 

PEMBERIAN SENAM TAI CHI TERHADAP PENURUNAN DENYUT NADI 

PADA LANSIA”.  

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Fisioterapi di Program Studi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

       Dalam menyusun skripsi ini tidak lupa kiranya penulis mengucapkan banyak 

terima aksih kepada semua pihak: 

1. Bapak Prof. Bambang Setiaji. Selaku rektor Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

2. Bapak Dr. Suwadji, M.Kes. selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

3. Ibu Isnaini Herawati, S.Fis., M.Sc. selaku ka.Progdi Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

4. Bapak Nur Basuki, M.Physio selaku dosen pembimbing pertama yang telah 

memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan 

penelitian ini 



iii 
 

5. Ibu Isnaini Herawati, S.Fis., M.Sc. selaku pembimbing kedua yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi 

ini. 

6. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini 

7. Ayah, Ibu, dan ketiga adik-adik yang telah memberikan do’a, semangat dan 

dukungan sehingga skripsi ini selesai dengan baik. 

8. Rekan-rekan mahasiswa Fisioterapi Transfer atas kerjasama dan 

kekompakannya. 

Semoga amal dan kebaikan semua pihak tersebut mendapat balasan yang 

lebih baik dari Allah S.W.T.  

Karya ini telah saya susun semaksimal mungkin akan tetapi masih ada 

beberapa kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

guna perbaikan dalam kesempurnaaan skripsi ini. Akhirnya, semoga karya 

sederhana ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, tenaga kesehatan dan 

penelitian khususnya di bidang fisioterapi. 

 

 

 

Surakarta,   Mei 2014 

 

 

Penulis 



iv 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 Nama   : NUR ANNISA DONGORAN 

 NIM  : J120121002 

 Fakultas : Ilmu Kesehatan 

 Jurusan : Sarjana Fisioterapi 

Judul Skripsi  :Pengaruh Pemberian Senam Tai Chi terhadap Penurunan 

Denyut Nadi pada Lansia 

 

Menyatakan bahwa skripsi tersebut adalah karya saya sendiri dan bukan karya orang 

lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah 

disebut sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya 

dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis. 

 

                                                     Surakarta,     Mei 2014 

  Peneliti  

 

 

NUR ANNISA DONGORAN, AMd. FT 

 



v 
 

 

MOTTOMOTTOMOTTOMOTTO    

 

 

“Be Your Self” 

& 

“Enjoy Whatever have Done Cause There is a Rainbow after Rain ……. 

Certainly !!!!” 

 

 

“Kesuksesan lebih diukur dari rintangan yang berhasil diatasi seseorang saat 

berusaha untuk sukses daripada dari posisi yang telah diraihnya dalam 

kehidupan” ~ Booker T. Washingtons 
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37 Halaman 

NUR ANNISA DONGORAN (J120121002) 

PENGARUH PEMBERIAN SENAM TAI CHI TERHADAP PENURUNAN 
DENYUT NADI PADA LANSIA 

(Dibimbing Oleh: Nur Basuki, M.Physio dan Isnaini Herawati, S.Fis., M.Sc) 

Seiring dengan bertambahnya usia akan terjadi perubahan anatomis dan 
fisiologis pada organ tubuh, termasuk sistem kardiovaskular. Perubahan pada sistem 
kardiovaskuler ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan denyut nadi yang 
dapat memicu terjadinya tekanan darah tinggi (hipertensi) yang dapat menyebabkan 
timbulnya penyakit lain seperti stroke, gangguan ginjal, jantung koroner, dan paling 
fatal adalah kematian. Oleh karena itu perlu diberikan intervensi untuk meningkatkan 
fungsi kardiovaskular khususnya pada lansia seperti senam tai chi. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian senam tai chi terhadap denyut nadi 
pada lansia. Penelitian ini menggunakan metode preexperimental dengan rancangan 
one group pre-test dan post-test design. Jumlah sampel adalah 10 orang dengan usia 
60-74 tahun. Cara pengambilan sampel adalah purposive sampling, yakni 
pengambilan sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. 

Data yang diperoleh berdistribusi tidak normal, uji statistik yang digunakan 
adalah uji wilcoxon test. Hasil statistik yang didapat adalah denyut nadi istirahat 
0.005 (P<0.05), berarti ada pengaruh pemberian senam tai chi terhadap penurunan 
denyut nadi istirahat pada lansia sedangkan denyut nadi latihan adalah 0.004 
(P<0.05), berarti ada pengaruh pemberian senam tai chi terhadap penurunan denyut 
nadi latihan pada lansia. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian senam tai chi 
terhadap penurunan denyut nadi istirahat dan denyut nadi latihan pada lansia. Senam 
tai chi dapat dijadikan sebagai pilihan senam untuk meningkatkan kualitas kesehatan 
para lansia. 

Kata kunci: Senam tai chi, denyut nadi dan lansia. 
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NUR ANNISA DONGORAN (J120121002)  
THE EFFECT OF TAI CHI GYMNASTICS TOWARD THE DECREASE 
OF PULSE AT ELDERLY 
 
(Supervised By: Nur Basuki , M.Physio and Isnaini Herawati , S.Fis., M.Sc) 

 
As we get older, there will be anatomical and physiological changes in the 

body's organs including the cardiovascular system. Changes in the cardiovascular 
system will result in an increase of pulse rate which can lead to high blood 
pressure (hypertension). This condition can also lead to other diseases such as 
stroke, kidney disorder, coronary heart disease, and the most fatal is death. 
Therefore, it should be given interventions to improve the cardiovascular function, 
especially at elderly. The intervention can be done by some exercise such as tai 
chi. This study was conducted to determine the effect of tai chi exercise toward 
the pulse rate of elderly. This research used pre experimental of one group pre-test 
and post-test design. The number of samples is 10 people at the age of 60-74 years 
old. Method of sampling was purposive sampling. The sampling technique was 
done according to the inclusion and exclusion criteria. 

The data obtained based on the statistical test of Wilcoxon test were not 
normally distributed. The statistical results obtained in resting pulse rate was 
0.005 (P > 0.05), there is a significant effect of tai chi exercise at the decline of 
resting pulse of elderly. Meanwhile exercise pulse is considered 0.004 (P > 0.05), 
it means that tai chi exercise has given significant effect on the decline pulse of 
exercise at elderly. 

Based on the result, it can be concluded that tai chi exercises has given 
significant effect on the decrease of the resting pulse rate and exercise pulse rate 
at the elderly. Tai chi exercises of gymnastics can be used as an option to improve 
the quality of health of the elderly. 

 
Keywords: Gymnastics of tai chi, pulse rate, and the elderly .

 


