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BAB V 

5.1  Kesimpulan 

Lansia (lanjut usia) adalah masa dimana seseorang mulai kehilangan 

semangat dan rasa percaya diri, fisik mulai berubah sedikit demi sedikit dan 

kesehatan juga akan menurun. Kesehatan adalah kunci yang paling penting dari 

kehidupan dari kecil maupun sampai tua, namun seseorang akan mulai 

mengabaikan kesehatan mereka ketika beranjak dewasa yang mana mereka sudah 

memiliki tanggung jawab pekerjaan, ketika sudah mendapat pekerjaan manusia akan 

mulai kehilangan cara untuk mengontrol kesehatan dari yang jarang makan teratur, 

terlalu sibuk, tidur malam hingga akhirnya terserang penyakit. Salah satu cara untuk 

tetap sehat dan bugar yang pasti adalah berolahraga agar kekuatan dan 

metabolisme tubuh tetap terjaga walupun sampai tua nanti. Namun, beberapa lansia 

sangat malas untuk melakukannya karena olahraga membutuhkan tenaga banyak 

dan mereka tidak mempunyai waktu. Oleh karena itu adanya promosi senam taichi 

ini diharapkan dapat menyadarkan para lansia agar mereka sadar dan mau untuk 

memperhatikan dan meningkatkan kesehatan mereka dengan alternatif olahraga 

taichi, agar dimasa tua nanti mereka akan tetap sehat tanpa ada penyakit yang 

sangat menganggu. Jika ada beberapa orang hanya menjaga makanannya saja 

menurut mereka sudah baik, pastikan lagi juga untuk berolahraga karena jika tidak 

banyak berolahraga semakin bertambah usia badan akan menjadi semakin kaku. 

Diharapkan dengan adanya desain promosi ini para lansia dapat sadar dan mau 

meningkatkan kesehatan mereka melalui senam taichi. 

5.2 Saran 

Diharapkan untuk para lansia agar terus mau menjaga kesehatan mereka 

khususnya melalui senam taichi ini, karena tidak memerlukan tenaga extra dan 

olahraga ini banyak manfaatnya terutama untuk para lansia. Jika lebih baik lagi di 

tempat-tempat kerja target diadakan untuk senam taichi seminggu sekali untuk 

menjaga kesehatan dalam tubuh agar di masa tua tidak merasakan sakit-sakit di 

badan. Dan bagi universitas yang akan menempuh proyek akhir atau skripsi 

dianjurkan untuk memikirkan apa yang akan di kerjakan untuk proyek akhir nanti dan 

melakukan penelitian jauh-jauh sebelum hari dimulai proyek akhir, agar hasil desain 

yang di kerjakan bisa lebih maksimal karena waktu proyek akhir sangatlah sedikit jika 

memikirkannya tidak lebih dini.  

 


