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BAB I 

 

1.1 Latar Belakang 

Olahraga merupakan sebuah aktivitas fisik yang meliputi gerakan badan secara 

terstruktur dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh seseorang 

agar tetap sehat. Olahraga bisa dimulai ketika kita masih kecil hingga tua dengan dilakukan 

tiap hari atau tiga kali dalam seminggu, demi mendapatkan kesehatan dan kebugaran 

tubuh. Tidak banyak orang menyukai olahraga, namun ada juga beberapa orang menyukai 

olahraga bukan hanya untuk mendapatkan kebugaran jasmani saja, namun juga olahraga 

sebagai hobi dan mendapatkan kebugaran jasmani merupakan bonusnya.  

Di jaman yang semakin maju ini, orang-orang dewasa dituntut untuk bekerja demi 

mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Biasanya orang 

menghabiskan waktu bekerja dimulai dari pukul 08.00 pagi, hingga pukul 17.00 sore, ada 

juga beberapa orang menghabiskan waktu bekerja hingga malam hari atau biasa kita sebut 

lembur, hingga akhirnya hanya mendapat beberapa jam saja untuk istirahat. Kesibukan 

seperti itu membuat semua orang melupakan olahraga hingga menginjak lanjut usia. 

Padahal olahraga banyak memberi manfaat bagi tubuh, menjadikan badan kita sehat, otot-

otot menjadi lentur, terhindar dari berbagai macam penyakit, menjadikan kita semangat 

menjalani hari, dan masih banyak lagi.  

Lansia atau lanjut usia menurut UU RI No 13 th 1998 merupakan sekumpulan orang 

yang sudah menginjak usia lebih dari 60 tahun, namun menurut badan kesehatan dunia 

lansia dapat di kategorikan sebagai berikut (Padila 2013) yaitu usia pertengahan (45-59 

tahun), lanjut usia (60-74 tahun), lanjut usia tua (75-90 tahun), dan sangat tua ( lebih dari 

90 tahun). 

Seperti yang kita ketahui, ketika sudah menginjak usia diatas 60 tahun ke atas, 

keadaan fisik seseorang akan mulai berubah, yang sering dikeluhkan adalah badan mulai 

kaku atau susah untuk digerakkan, keseimbangan mulai berkurang yg menyebabkan 

mudah jatuh dan mudah terserang penyakit. Menurut Grace kita semua pasti tidak mau 

ketika sudah tua badan kita kaku dan mudah jatuh, untuk itu dibutuhkan sebuah 

pencegahan sejak umur 45 – 59 ( bagi yang jarang olahraga) tahun agar dimasa tua nanti 

badan tidak kaku ( Personal Communication, 8 Feb 2018). Usia 45-59 tahun masih 

termasuk usia pertengahan menuju lansia, namun masih bisa untuk bergerak lebih banyak 

namun tetap tidak boleh terlalu cepat ketika bergerak. Salah satu alternatif untuk 

mencegah kaku otot dimasa tua nanti adalah dengan Senam Taichi.  



2 
 

Ada seorang Pendeta Budha yang hidup dan belajar dikuil Shaolin yang bernama Chang 

Shan Feng. Beliau hidup pada abad 14 di akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming. Pada 

suatu hari ketika beliau sudah melewati banyak petualangan sebagai Pendeta Budha, dan 

tidak puas dengan agama Budha, ia mencari kerangka agama lain dengan berlatih Kung Fu 

di Shaolin yang disiplin dan keras. Pada jaman itu kekuatan yang kuat menjadi sifat yang 

harus ditekankan pada seni beladiri. Pengalaman akan agama mengenalkan dia pada 

agama baru asli tiongkok yaitu Taoisme dengan ciri khas Yin dan Yang. Lalu beliau 

memutuskan untuk menerapkan konsep Yin dan Yang pada seni beladiri, dan dia menjadi 

pendeta Tao serta mengasingkan diri ke Gunung Wu-Tang untuk mendirikan aliran beladiri 

barunya. Singkat cerita Chang Shan Feng berhasil menciptakan seni beladiri baru yang 

mengutamakan kelembutan dan tradisi Kung Fu yaitu Tai Chi. Semenjak saat itu seni bela 

diri Tionghoa tidak pernah mengutamakan kekuatan lagi. Sejak tahun 1949 di Cina, tai chi 

mulai ditujukan sebagai latihan untuk menyehatkan badan saja, karena rangkaian gerakan 

yang cukup sulit dan membutuhkan kekuatan fisik yang besar, hal itu membuat tidak cocok 

lagi untuk para ahli seni bela diri yang sudah lanjut usia, hingga akhirnya banyak yang 

menggunakan taichi sebagai senam yang biasanya diikuti oleh para lansia karena 

gerakannya yang lamban dan tidak membutuhkan kekuatan banyak. Senam Tai Chi 

memiliki sifat penyembuhan yang tinggi dan memiliki efek yang baik bagi kesehatan, berikut 

beberapa manfaat dari senam tai chi : 

 Meningkatkan konsentrasi   

Taichi bersifat tenang, rileks dan fokus. Hal ini bisa membantu meningkatkan 

konsentrasi untuk para lansia.  

 Meredakan Stres 

Dalam jurnal penelitian International Journal of Behaviour Medicine taichi dapat 

menenangkan pikiran, melatih kesabaran dan pengendalian diri agar lebih rileks. 

Sangat berguna untuk seseorang yang dilanda depresi, duka, hampa dan cemas. 

 Memperkuat Otot 

Dalam olahraga ini memang bersifat tenang, namun kita juga diajarkan untuk mampu 

menopang tubuh kita cukup lama secara perlahan, agar otot kita menjadi kuat dan 

tidak gampang terjatuh. 

 Melatih Kelenturan Tubuh  

Senam taichi membutuhkan kekuatan dan keluwesan agar tubuh menjadi lentur dan 

seimbang. Ini berguna bagi lansia yang rentan kehilangan keseimbangan dan mudah 

terjatuh, serta para lansia yang merasakan badan kaku dan memiliki masalah 

tentang koordinasi motorik.  

 Menjaga Kesehatan Jantung  



3 
 

Dalam olahraga taichi diajarkan untuk melatih pernapasan yang berguna untuk 

menurunkan tekanan darah. Gerakan-gerakan seperti membungkuk, jongkok dan 

menendang dalam taichi sama saja dengan kita berjalan kaki yang berguna untuk 

menguatkan jantung dan pembuluh darah.  

 Olahraga senam taichi ini merupakan olahraga yang sangat mudah digerakkan, 

karena bisa dilakukan sendiri misalnya dengan melihat video Tai Chi dan juga bisa 

dilakukan secara berkelompok dengan bantuan instruktur. Taichi juga bisa dilakukan tidak 

harus berdiri, bisa juga dilakukan dengan duduk misalnya untuk orang yang sudah tidak bisa 

berjalan. Olahraga ini bisa dilakukan oleh semua kalangan dari anak muda hingga tua, 

namun lebih banyak lansia yang melakukan olahraga ini karena gerakannya yang lamban 

dan tidak butuh kekuatan, dan anak muda lebih sering bosan ketika melakukan olahraga ini 

karena dianggap menyebabkan kantuk.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang sudah terbentuk, maka dapat dirumuskan masalah : 

“ Bagaimana cara mempromosikan meningkatkan kesehatan lansia melalui senam taichi 

sebagai alternatif melalui komunikasi visual? “   

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempromosikan tentang meningkatkan 

kesehatan lansia melalui senam taichi sebagai alternatif melalui komunikasi visual.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat agar sadar akan 

pentingnya berolahraga bagi kesehatan kita , tidak hanya bagi para lansia 

saja dan tidak hanya senam taichi saja, namun semua olahraga khususnya 

taichi dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita masyarakat 

khususnya masyarakat lansia.  

  

14.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharap bisa menjadi sebuah informasi dan wawasan sebagai 

bahan pertimbangan ketika hendak melakukan penelitian tentang topik yang 

hampir sama.  

 1.4.3 Bagi Penulis  
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Diharapkan penelitian ini menambah wawasan dan pengalaman baru 

mengenai pentingnya olahraga taichi bagi lansia. Dan dapat merancang 

desain komunikasi visual yang baik, menarik, dan berguna bagi lansia.  

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Metode Observasi 

Metode observasi merupakan metode dengan mengamati secara langsung 

kegiatan sehari-hari lansia usia 45-59 tahun di Semarang, juga mengamati di 

komplek perumahan atau tempat-tempat dimana banyak lansia yang juga 

berolahraga.  

 1.5.2 Metode Kuisioner 

Metode kuisioner merupakan metode dengan membagikan angket yang 

berisi pertanyaan, yang disebarkan kepada target untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian. 

 1.5.3 Metode Studi Literatur 

Metode ini dilakukan dengan cara membaca literatur dan buku yang berisi 

teori-teori yang sesuai dengan tema topik guna untuk menyusun kajian teori. 
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1.6 Skema Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema Perancangan 
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1.7 Tinjauan Pustaka 

1.7.1 Pengaruh terapi musik terhadap depresi pada lansia, disusun oleh Theresia 

Widyastuti, Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. Pada 

penelitain ini penulis membahas mengenai kasus depresi pada lansia, 

dengan solusinya adalah dengan terapi musik yang bisa membuat lansia 

yang depresi menjadi sembuh dan tidak depresi. re 

1.7.2 Pengaruh senam lansia terhadap peningkatan kebugaran fisik pada 

kelompok lansia perempuan di desa Dauh Purikauh Denpasar Barat. 

Penelitian oleh Ni Komang Ari Widiastuti, dari Universitas Udayana. 

Membahas tentang jenis olahraga yang sesuai dengan lansia yaitu senam 

lansia, yang berguna untuk mengetahui pengaruh senam lansia dalam 

meningkatkan kebugaran fisik pada lansia.  

1.7.3 Perancangan kampanye sosial “Cerita Lansia Bersama Kaum Muda” melalui 

anak SMA di Indonesia, sebagai sarana peningkatan hidup lansia. Oleh 

Jonathanael Andre Sulaiman, Universitas Katolik Soegijapranata. Masalah 

utama yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah mengenai masalah 

para lansia yang tidak semangat dalam menjalani hidup, hingga pada 

akhirnya di laksanakan sebuah kampanye sosial melalui anak SMA usia 15-

18 tahun sebagai perantara untuk memberi semangat kepada para lansia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


