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ABSTRAK 

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. 



PENDAHULUAN 

Dengan meningkatnya usia, jantung dan pembuluh darah mengalami 

perubahan baik struktural maupun fungsional (Ismayadi, 2004). Perubahan pada 

sistem kardiovaskuler misalnya arteri yang kehilangan elastisitasnya, dinding 

aorta yang menurun elastisitasnya, tetapi pada katup jantung justru menebal dan 

menjadi kekakuan. Hal ini dapat menyebabkan kemampuan jantung memompa 

darah menurun sehingga menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya, 

peningkatan nadi dan tekanan sistolik darah. Tekanan darah yang meningkat 

biasanya akibat meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer tetapi perubahan 

tekanan darah yang fisiologis benar-benar tanda penuaan yang normal. 

Peningkatan denyut nadi akan memberikan dampak yang kurang baik 

untuk kesehatan lansia tersebut. Hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya 

beban kerja dari sistem kardiovaskular dan memicu terjadinya tekanan darah 

tinggi (hipertensi). Apabila hipertensi tersebut tidak diobati dalam jangka panjang 

dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh terutama pada lansia. Komplikasi 

yang mungkin ditimbulkan seperti stroke, gangguan ginjal, jantung koroner, dan 

paling fatal adalah kematian. Oleh karena itu perlu diberikan intervensi untuk 

meningkatkan fungsi kardiovaskular khususnya pada lansia. 

Latihan dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap sistem yang 

bekerja dalam tubuh, salah satunya adalah sistem kardiovaskular. Latihan yang 

dilakukan dengan teratur dan berulang-ulang dapat menyebabkan banyak 



perubahan (adaptasi) pada sistem kardiovaskular. Itulah yang menyebabkan 

terjadinya penurunan frekuensi denyut nadi. 

Salah satu latihan yang sedang popular di masyarakat sekarang ini adalah 

senam tai chi. Tai chi merupakan latihan tradisional Cina dengan gerakan lambat, 

pernafasan perut yang dalam dan pemusatan pikiran dengan unsur meditasi. 

Gerakan yang lembut dari tai chi ini dapat menjadi pilihan latihan yang baik bagi 

para orang tua. Senam tai chi ini memiliki banyak manfaat untuk tubuh, salah 

satunya kebanyakan orang yang biasa melakukan latihan tai chi memiliki denyut 

jantung yang lambat dan tekanan darah yang lebih rendah, dan peredaran darah 

mereka jelas meningkat selama berlatih (Fuxing, 2001). Selain itu, teknik 

pernafasan yang dalam dan gerakan yang lambat yang digunakan pada senam tai 

chi akan membuat konsentrasi oksigen dalam  darah meningkat sehingga 

kebutuhan oksigen di jaringan akan terpenuhi, aliran darah menjadi lebih lancar 

dan denyut jantung menjadi lambat sehingga dapat menurunkan frekuensi denyut 

nadi. 

TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini  adalah: 1) untuk mengetahui pengaruh 

pemberian senam tai chi terhadap penurunan denyut nadi istirahat pada lanjut usia 

(lansia), 2) untuk mengetahui pengaruh pemberian senam tai chi terhadap denyut 

nadi latihan pada lansia. 

 

 



METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian preexperimental dengan 

menggunakan rancangan one group pre-test and post-test design. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian senam Tai Chi 

terhadap penurunan denyut nadi pada lanjut usia. 

Penelitian ini dilakukan di RT 01/ RW 06 Kel. Sondakan, Laweyan, 

Surakarta yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari sampai 28 Maret 2014. 

Senam tai chi ini dilakukan 3 kali seminggu yakni hari senin, rabu dan jumat 

selama 8 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 

(Ghozali, 2012).   

Uji beda pre dan post pada kelompok digunakan untuk mengetahui hasil 

pada saat sebelum dan sesudah terapi. Kelompok pre dan post merupakan 

kelompok dua berpasangan, analisa data yang digunakan wilcoxon test. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisa data dengan menggunakan wilcoxon test dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 



1. Denyut nadi istirahat  

Denyut nadi istirahat ini diukur saat responden dalam keadaan istirahat atau 

tidak dalam melakukan aktifitas. Denyut nadi istirahat diukur untuk mengetahui 

tingkat kebugaran seseorang. Menurut seorang physical medicine and 

rehabilitation specialist Edward R. Laskowski, M.D, jika didapatkan denyut nadi 

yang lebih rendah saat istirahat, pada umumnya menunjukkan fungsi jantung yang 

lebih efisien dan lebih baik kebugaran kardiovaskularnya. 

Tabel 4.1 Hasil uji beda pre dan post denyut nadi istirahat  

Variabel Kelompok N Mean   SD  (Z) P 

Kelompok Pre  10 86.10  1.969       -2.825    0.005 

Perlakuan Post  10 82.80  2.150 

Sumber: Hasil Olahan Data, 2014 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai P adalah 0.005, berarti P < 

0.05 dan Z hitung lebih besar dari Z tabel (2.285 > 2.262) yang berarti bahwa ada 

pengaruh pemberian senam tai chi terhadap penurunan  denyut nadi istirahat pada 

lansia. 

2. Denyut nadi latihan 

Denyut nadi latihan diukur untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani 

dan mengetahui intensitas senam/aktifitas yang dilakukan. Makin tinggi tingkat 

kebugaran jasmaninya, makin rendah denyut nadi kerjanya, oleh karena pada 

orang yang makin bugar beban kerja yang sama akan memberikan intensitas kerja 

yang relatif lebih rendah (ringan) dan peningkatan denyut nadinya juga lebih 

rendah (Giriwijoyo, 2012). 



 

Tabel 4.2 Hasil uji beda pre dan post denyut nadi latihan  

Variabel Kelompok N Mean  SD  (Z)     P 

Kelompok Pre  10 93.20  3.293       -2.877       0.004 

Perlakuan Post  10 87.20  3.155 

Sumber: Hasil Olahan Data, 2014 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai P adalah 0.004, berarti P < 

0.05 dan Z hitung lebih besar dari Z tabel (2.877 > 2.262) yang menunjukkan 

bahwa ada pengaruh pemberian senam tai chi terhadap penurunan denyut nadi 

latihan pada lansia. 

Hasil dari penelititan ini adalah ada pengaruh pemberian senam tai chi 

terhadap penurunan denyut nadi istirahat dan latihan pada lanjut usia. Penurunan 

denyut  nadi ini memberikan dampak yang positif terhadap kualitas kesehatan. 

Menurut seorang physical medicine and rehabilitation specialist Edward 

Laskowski, M. D, jika didapatkan denyut nadi yang lebih rendah pada saat 

istirahat, pada umumnya menunjukkan fungsi jantung yang lebih efisien dan lebih 

baik kebugaran kardiovaskularnya. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmaninya, 

makin rendah denyut nadi kerjanya, oleh karena pada orang yang makin bugar 

beban kerja yang sama akan memberikan intensitas kerja yang relatif lebih rendah 

(ringan) dan peningkatan denyut nadinya juga lebih rendah (Giriwijoyo, 2012). 

Perubahan itu terjadi karena adanya respon adaptasi kardiovaskuler 

terhadap senam tai chi yang diberikan secara teratur. Senam tai chi merupakan 

latihan yang menyeluruh, tidak hanya membina kaki, tangan dan tubuh saja 



melalui berbagai gerakan, tetapi juga memperkuat organ-organ dalam dan sistem 

saraf pusat dengan menggunakan pernafasan perut yang lambat dan dalam, dan 

pemusatan pikiran (Fuxing, 2001). Gerakan menyeluruh oleh tubuh ini 

menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan nutrisi dan oksigen oleh jaringan 

yang aktif. Oleh karena itu, akan terjadi peningkatan aktifitas saraf simpatis 

sehingga terjadi peningkatan stroke volume dan curah jantung serta venous return 

dan tekanan arteri yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan 

oksigen oleh jaringan tubuh. 

Apabila tai chi ini dilakukan secara teratur akan menyebabkan timbulnya 

respon adaptasi kardiovaskular. Respon adaptasi yang timbul sama dengan yang 

terjadi pada senam aerobik pada umumnya, dimana terjadi efisiensi kerja jantung 

dan peningkatan isi sekuncup serta otot jantung menjadi lebih kuat sehingga 

jantung dapat berkontnraksi lebih sedikit untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan 

oksigen oleh jaringan tubuh. Hal ini berarti dengan denyut jantung yang lebih 

sedikit dapat memompakan darah ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan 

oksigen dan nutrisi. Oleh karena itu akan terjadi penurunan frekuensi denyut nadi 

istirahat dan latihan bersamaan dengan terjadinya peningkatan pengaruh saraf 

vagus (parasimpatis) dan berkurangnya pengaruh saraf simpatis. 

Selain itu, teknik pernafasan yang dalam dan gerakan yang lambat yang 

digunakan pada senam tai chi akan membuat konsentrasi oksigen dalam  darah 

meningkat sehingga kebutuhan oksigen di jaringan akan terpenuhi, aliran darah 

menjadi lebih lancar dan denyut jantung menjadi lambat sehingga dapat 

menurunkan frekuensi denyut nadi. Hal ini terjadi karena pada saat seseorang 



bernafas lebih dalam maka tekanan dalam paru-paru akan meningkat, sehingga 

difusi (pertukaran gas) antara oksigen dan karbondioksida akan mengalami 

peningkatan serta ventilasi (udara yang masuk dalam satu menit) akan meningkat 

(Sudarko, 2012). 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang pengaruh senm tai chi. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian sebelumnya oleh Youlian Hong, dkk tahun 2000 menyatakan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan denyut nadi istirahat pada grup yang melakukan 

senam tai chi (praktisi) daripada grup kontrol. Pada penelitian ini grup kontrol 

adalah orang yang tidak melakukan aktifitas  senam pada 5 tahun terakhir. 

Teori lain adalah penelitian dari Istifa Hikmaharidha tahun 2011 

menyatakan bahwa tekanan darah pada wanita usia 50 tahun ke atas yang 

mengikuti tai chi lebih rendah daripada kelompok yang tidak mengikuti tai chi 

pada penelitian sebelumnya. Teori lain adalah penelitian Gong, tahun 2013 

menyatakan bahwa ada pengaruh pemberian senam tai chi terhadap penurunan 

tekanan darah sistolik dan diastolik serta tekanan arteri rata-rata pada lansia di 

Banjar Tuka Dalung. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sesuai 

dengan hipotesis yakni: 1) ada pengaruh pemberian senam tai chi terhadap 

penurunan denyut nadi istirahat pada lansia, dan 2) ada pengaruh pemberian 

senam tai chi terhadap penurunan denyut nadi latihan pada lansia. 



Saran dalam penelitian ini adalah: 1) dari hasil penelitian diperoleh hasil 

adanya pengaruh pemberian senam tai chi terhadap denyut nadi lansia, sehingga 

peneliti berharap para lansia mau mengikuti program senam tai chi untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan lansia tersebut, 2) penelitian dapat dilakukan 

lebih lanjut tentang pengaruh senam tai chi untuk mengetahui efek senam tai chi 

yang lebih kompleks terhadap tubuh dengan waktu penelitian yang lebih lama, 3) 

penelitian dapat dilakukan lebih lanjut dengan menggunakan responden yang 

lebih banyak sehingga data-data penelitian yang didapat jauh lebih valid, dan 4) 

penelitian dapat dilakukan lebih lanjut dengan menggunakan kelompok kontrol 

sehingga data penelitian yang didapat lebih valid. 
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