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SARI 
 
 

Edi Joko Harjanto (2006). “Pengaruh Latihan Senam Sehat Indonesia 
Terhadap Peningkatan Kapasitas Vital Paru Bagi Wanita Usia Lanjut Di Posyandu 
Lansia Saras Utomo Desa Mudal Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun 
2005”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh latihan 
Senam Sehat Indonesia terhadap peningkatan kapasitas vital paru bagi wanita usia 
lanjut di Posyandu Lansia Saras Utomo desa Mudal kecamatan Boyolali 
kabupaten Boyolali tahun 2005? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
Pengaruh latihan Senam Sehat Indonesia terhadap peningkatan kapasitas vital 
paru wanita usia lanjut.  
 Populasi dalam penelitian ini adalah wanita usia lanjut di Posyandu Lansia 
Saras Utomo desa Mudal kecamatan Boyolali kabupaten Boyolali tahun 2005 
dengan jumlah 52 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling dengan karakteristik sampel : 1) Wanita usia 55-75 tahun. 2) 
Anggota Aktif Posyandu Lansia Saras Utomo desa Mudal kecamatan Boyolali 
kabupaten Boyolali tahun 2005. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah latihan 
Senam Sehat Indonesia, sedangkan variabel terikatnya adalah kapasitas vital paru 
wanita usia lanjut di Posyandu Lansia Saras Utomo desa Mudal kecamatan 
Boyolali kabupaten Boyolali tahun 2005. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah metode eksperiment lapangan dengan jenis pre-test and post-
test group design, yang terdiri dari pre-test, treatment dan post-test. Intrument 
atau alat pengambilan data adalah : 1) Spirometer dari Hutchinson  mengukur 
kapasitas vital paru. 2) Tape recorder dan kaset Senam Sehat Indonesia untuk 
latihan Senam Sehat Indonesia. Data yang diperoleh dari hasil test diolah dengan 
menggunakan rumus t-test atau rumus short method.  
 Dari hasil penelitian, dapat diperoleh data bahwa terjadi peningkatan 
kapasitas vital paru wanita usia lanjut yang signifikan, hal ini ditunjukkan dari 
hasil uji t dengan nilai thitung 3,68 > ttabel 2,46 pada taraf  signifikansi 0,01. Rata-
rata kapasitas vital paru sebelum mengikuti latihan adalah sebesar 946 ml dan 
setelah latihan menjadi 1013,33 ml atau terjadi peningkatan sebesar 7,12 %. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1) Senam Sehat 
Indonesia dapat mempengaruhi kapasitas vital paru wanita usia lanjut. 2) Latihan 
Senam Sehat Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 
peningkatan kapasitas vital paru wanita usia lanjut. Maka dapat disarankan wanita 
usia lanjut di Posyandu Lansia Saras Utomo desa Mudal kecamatan Boyolali 
kabupaten Boyolali untuk lebih termotivasi dalam melakukan kegiatan Senam 
Sehat Indonesia sebagai salah satu bentuk latihan dalam pembinaan kondisi fisik 
yang prima dalam menjaga tingkat kesegaran jasmani.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

 
1.1    Latar Belakang. 

Salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa seringkali dilihat dari 

angka harapan hidup penduduknya. Indonesia sebagai salah satu negara 

berkembang, memiliki angka harapan hidup penduduk yang semakin 

meningkat sejalan dengan meningkatnya taraf hidup dan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. Menurut Kinsella dan Taeuber dalam R. 

Boedhi-Darmojo dan H. Hadi Martono, peningkatan jumlah orang usia 

lanjut yang di Indonesia diperkirakan antara tahun 1990-2025 sebesar 414 

% (2004: 3). Kondisi ini akan menempatkan Indonesia pada urutan ke-3 

yang memiliki populasi usia lanjut terbanyak di dunia pada tahun 2020, 

setelah Cina dan India. (Emma, S. Wirakusumah, 2002 : 1). Hal ini dapat 

menimbulkan masalah sosial khususnya menyangkut masalah kesehatan dan 

kesejahteraan hidup warga usia lanjut apabila tidak ditangani dengan baik. 

Menurut Constantinides dalam R. Boedhi-Darmojo dan H. Hadi 

Martono, menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-

perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti dan 

mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat 

bertahan dan memperbaiki kerusakan yang diderita (2004: 7). Hal ini dipicu 

oleh laju peningkatan reaksi radikal bebas dan sistem penawar racun yang 

semakin berubah seiring berjalannya usia. Kecepatan proses penuaan pada 

1 
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setiap individu berbeda-beda tergantung sikap dan kemauan dalam 

mengendalikan proses penuaan. Dalam hal ini pola hidup seseorang akan 

memberikan andil yang cukup besar dalam proses penuaan. Tidak jarang 

seseorang yang telah berusia lanjut akan tetapi tetap semangat, energic, 

optimis dan tidak merasa tua bahkan selalu berusaha mempertahankan diri 

untuk dapat tampil muda. Ada juga yang sebaliknya mengalami penuaan 

dini, kelompok ini sering kali mengabaikan pola hidup dan membiarkan 

dirinya digerogoti oleh berbagai penyakit.     

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, Volume Maksimal Paru Ventilasi, Kapasitas 

Maksimal Pernafasan dan Pengambilan oksigen secara maksimal selama 

latihan. (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991:185). Pada wanita, proses menua 

umumnya diartikan penurunan daya tarik fisik (kecantikan) yang biasanya 

terungkap dalam timbulnya kecemasan akan berkurangnya perhatian suami 

yang dapat menimbulkan masalah kejiwaan. (DepKes RI, 1991:47). Untuk 

menghadapi dan mengatasi masalah tersebut peran aktif semua komponen 

masyarakat harus dioptimalkan, salah satu contohnya adalah dalam kegiatan 

pelayanan kesehatan pada usia lanjut dalam bentuk sebuah kelompok yang 

disebut Posyandu lansia. Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat, 

dimana masyarakat sekaligus dapat memperoleh pelayanan Keluarga 

Berencana dan kesehatan serta sarana untuk tukar menukar pendapat dan 
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pengalaman serta bermusyawarah untuk menyelesaikan dan memecahkan 

masalah yang dihadapi masyarakat. (Dep Kes RI, 1991 : 1). Dalam 

kegiatannya posyandu lansia menekankan kegiatan pada kepedulian dan 

pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat serta pelayanan kesehatan 

masyarakat. 

Pelayanan kesehatan pada Posyandu Lansia baik upaya promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan dengan cara mendayagunakan 

dan mengikutsertakan masyarakat dengan dibantu dan ditulang-punggungi 

oleh puskesmas dan dokter atau bidan desa.   

Upaya promotif adalah upaya dari petugas kesehatan untuk 

menggairahkan semangat hidup usia lanjut agar merasa tetap dihargai dan 

tetap berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Upaya 

promotif  berupa kegiatan-kegiatan penyuluhan kesehatan tentang penyakit-

penyakit akibat proses menua, pentingnya latihan fisik yang teratur agar 

tetap merasa segar, dan pentingnya pola hidup sehat. 

Upaya preventif  adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan   

terjadinya komplikasi dari penyakit-penyakit yang disebabkan proses 

penuaan. Upaya preventif  berupa kegiatan-kegiatan pemeriksaan kesehatan 

secara rutin dan berkala, penyuluhan tentang alat-alat bantu untuk usia 

lanjut, pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan karena 

penyembuhan luka lebih lama daripada usia muda, latihan fisik yang teratur 

yang disesuaikan dengan kemampuan usia lanjut agar tidak terjadi 

kecacatan dan tetap dapat mandiri. 
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Upaya kuratif adalah upaya pengobatan bagi usia lanjut dari 

gangguan-gangguan penyakit yang berasal dari faktor-faktor biologik, 

psikologik, sosial dan juga kultural. Dalam hal ini penanggulangannya harus 

melibatkan banyak unsur antara lain : keluarga, badan sosial, instansi 

kesehatan dan mayarakat umum.   

Upaya rehabilitatif adalah upaya untuk mengembalikan fungsi organ 

yang telah menurun. Upaya rehabilitatif  bertujuan untuk rehabilitasi fisik 

dan mengembalikan kepercayaan diri serta memperkuat mental usia lanjut 

sehingga memiliki kemauan untuk sembuh dari sakit. 

Dalam program pembinaan usia lanjut ditingkat desa atau kelurahan, 

diwujudkan dalam bentuk sebuah perkumpulan bagi usia lanjut dengan 

nama Ponyandu Lansia. Untuk Desa Mudal Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali memiliki posyandu lansia yaitu Posyandu Lansia Saras Utomo. 

Posyandu Lansia Saras Utomo termasuk salah satu program unggulan dalam 

program kerja PKK Desa Mudal. Posyandu Lansia Saras Utomo telah 

memberikan kontribusi yang cukup besar kepada Desa Mudal umumnya dan 

PKK Desa Mudal khususnya, karena telah menjadi program unggulan PKK 

Desa Mudal sehingga PKK Desa Mudal dapat meraih Juara I Lomba 10 

Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten tahun 2004. Dalam pengamatan 

penulis kegiatan dalam Posyandu Lansia Saras Utomo baru sebatas kegiatan 

pelayanan kesehatan dari instansi kesehatan yang ada di Desa Mudal, belum 

ada kegiatan untuk meningkatkan kondisi fisik. Melalui kegiatan olahraga 

yang sebenarnya sangat berpotensi untuk dilaksanakan karena Posyandu 
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Lansia Saras Utomo Desa Mudal satu-satunya Posyandu Lansia di 

Kabupaten Boyolali yang berada satu lokasi dengan Sasana Senam Sehat 

Indonesia Saras Utomo. Selain itu dengan melakukan aktifitas fisik berupa 

latihan yang dapat mencukupi kebutuhan oksigen yang diperlukan pada 

waktu kerja atau latihan maka diharapkan dapat memelihara dan 

meningkatkan kesegaran  jasmani, karena oksigen tidak dapat di simpan 

sebagai persediaan dalam tubuh maka yang dapat dilakukan adalah menjaga 

dan meningkat kemampuan organ-organ tubuh yang berfungsi menyerap 

dan menyalurkan oksigen agar selalu dalam kondisi baik. Latihan fisik ini 

sifatnya aerobik, dalam hal ini salah satu latihan yang cocok untuk usia 

lanjut adalah Senam Waitankung atau di Indonesia dikenal dengan  nama 

Senam Sehat Indonesia. ( BKKBN,1996:16 ).  

Senam Sehat Indonesia adalah senam yang memanfaatkan oksigen 

melalui pernafasan untuk dioksidasi dalam tubuh untuk mencapai kesehatan 

jasmani dan rokhani. Dilihat dari lamanya latihan, Senam Sehat Indonesia 

termasuk latihan aerobik yaitu lama latihan lebih dari 12 menit. Senam 

Sehat Indonesia dilihat dari kaca mata olahraga mengandung unsur latihan 

peregangan, latihan meningkatkan kelenturan sendi, latihan balance dan 

koordinasi yang bermanfaat untuk menguatkan fungsi sistem lokomotor, 

yaitu sendi tulang, otot dan saraf tepi. Selain itu juga meningkatkan 

ketahanan jantung dan paru-paru, namun tidak meningkatkan daya ledak 

otot, kecepatan dan ketangkasan. (Baranas SSI, 1989 : 4). Dan dalam Senam 
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Sehat Indonesia itu sendiri terdapat latihan pernafasan diafragma atau perut 

sehingga dapat menguatkan organ pernafasan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “ Pengaruh Latihan Senam Sehat Indonesia 

Terhadap Peningkatan Kapasitas Vital Paru Bagi Wanita Usia Lanjut Di 

Posyandu Lansia Saras Utomo Desa Mudal Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali Tahun 2005 “. 

1.2 Permasalahan.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Apakah Ada Pengaruh Latihan Senam Sehat Indonesia Terhadap 

Peningkatan Kapasitas Vital Paru Bagi Wanita Usia Lanjut Di 

Posyandu Lansia Saras Utomo Desa Mudal Kecamatan Boyolali 

Kabupaten Boyolali Tahun 2005 ? 

1.2.2 Seberapa Besar kontribusi Latihan Senam Sehat Indonesia Terhadap 

Peningkatan Kapasitas Vital Paru Bagi Wanita Usia Lanjut Di 

Posyandu Lansia Saras Utomo Desa Mudal Kecamatan Boyolali 

Kabupaten Boyolali Tahun 2005 ? 

1.3   Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui: 

1.3.1 Pengaruh latihan Senam Sehat Indonesia terhadap peningkatan 

kapasitas vital paru wanita usia lanjut. 
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1.3.2 Kontribusi latihan Senam Sehat Indonesia terhadap peningkatan 

kapasitas vital paru wanita usia lanjut. 

1.4     Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1.4.1 Diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang bentuk dalam 

upaya pembinaan latihan kebugaran bagi wanita usia lanjut. 

1.4.2 Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi apabila diadakan kajian 

yang berikutnya. 

1.5   Penegasan Istilah. 
 

Pengertian beberapa istilah dalam penelitian ini adalah sebagai  berikut : 

1.5.1  Pengaruh Latihan. 

 Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu 

(orang, benda) yang berkuasa atau yang berkekuatan (gaib dsb). 

(Poerwadarminta, 1984 : 731). Latihan adalah dorongan bagi organ-

organ tertentu yang diatur secara seimbang untuk maksud 

meningkatkan kemampuan produktivitas, meningkatkan kesegaran 

seseorang. (Walter Noder, 1983 : 12). 

1.5.2 Senam Sehat Indonesia. 

Senam Sehat Indonesia adalah senam untuk memelihara kesehatan 

dan ketahanan tubuh dengan jalan membangkitkan energi dasar yang 

diberikan Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir pada tubuh sendiri, 

menerima dan menggabungkannya dengan energi dari alam semesta, 
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oksigen dan sebagainya melainkan energi yang mengalir ke seluruh 

tubuh yang diaktifkan. (Baranas, 1986 : 61). 

1.5.3 Kapasitas Vital Paru. 

Kapasitas Vital paru adalah hawa yang keluar masuk apabila 

melakukan pernafasan maksimal. (Oktia Woro Kasmini Handayani, 

1999: 21). 

1.5.4 Wanita Usia lanjut. 

Wanita adalah (orang) perempuan (lebih halus). (Poerwadarminta, 

1984 : 1147). Usia lanjut adalah mereka yang berusia 55 tahun ke atas. 

(Emma S. Wirakusumah, 2002: 5). 

1.5.5 Posyandu. 

Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat, dimana masyarakat 

sekaligus memperoleh pelayanan Keluarga Berencana dan kesehtan 

serta sarana untuk tukar menukar pendapat dan pengalaman serta 

bermusyawarah untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

masyarakat. (Dep Kes RI, 1991: 1) 
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   BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 
 
2.1    Landasan Teori 

2.1.1 Senam Sehat Indonesia. 

Senam Sehat Indonesia diberikan pemerintah Indonesia sebagai nama 

resmi untuk Waitankung yaitu senam yang berasal dari Cina yang sifat 

latihannya untuk memelihara kesehatan, mencegah dan menyembuhkan 

penyakit serta untuk menghambat proses penuaan. Senam Sehat Indonesia 

masuk ke Indonesia dari Taiwan pada bulan Agustus 1985. Senam Sehat 

Indonesia adalah senam untuk memelihara kesehatan dan ketahanan tubuh 

dengan jalan membangkitkan energi dasar yang diberikan Tuhan Yang 

Maha Esa sejak lahir pada tubuh sendiri, menerima dan menggabungkannya 

dengan energi alam semesta, oksigen dan sebagainya melahirkan energi 

yang mengalir keseluruh tubuh yang diaktifkan. (Baranas SSI, 1989 : 61). 

Dari definisi Waitankung : 

- Wai berarti luar yaitu oksigen yang dihirup oleh pernafasan. 

- Tan berarti pusat bawah yang letaknya dibawah pusar yaitu tempat 

terjadinya oksidasi atau pertemuan energi positif (Yang) dan energi 

negatif (Ying) yang menimbulkan energi dasar (Sien Tien  Chi) yaitu 

tenaga yang terpendam dalam tubuh manusia. 

- Kung berarti ilmu atau pelajaran . 
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Maka Senam Sehat Indonesia mengandung 3 komponen pokok latihan 

yaitu pernafasan, relaksasi dan konsentrasi. (Baranas SSI, 1989 : 2). Metode 

latihan pernafasan Senam Sehat Indonesia menimbulkan efek relaksasi 

(menghilangkan stress) dan menguatkan organ pernafasan. Latihan 

pernafasan terdapat pada gerakan perut yang kembang kempis memijit 

seluruh organ dalam rongga dada dan perut serta melancarkan aliran darah 

yang berarti memperbaiki pengembalian darah ke jantung sehingga 

mengurangi beban kerja jantung. Latihan relaksasi dalam Senam Sehat 

Indonesia adalah bahwa latihan tidak tegang dan tidak terputus. Latihan 

konsentrasi yaitu saat pemusatan pikiran pada setiap gerakan bagian  tubuh 

pada pelaksanaan sejak awal sampai akhir. (Dr. T. Nakamura dalam Baranas 

SSI, 1989 : 4) 

Sebelum melakukan latihan Senam Sehat Indonesia ada beberapa 

tahap pokok yang perlu diperhatikan agar latihan Senam Sehat Indonesia 

dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan, antara lain a.) Sikap 

badan, leher dan kepala pada dasarnya diusahakan agar selalu lurus, kecuali 

pada jurus menanam bibit dan mencabut padi,. b.) Mulut, dan gigi ditutup, 

sedang lidah menempel di langit-langit, kecuali pada gerak  yang 

menyuarakan Ha-shi-fu dan jurus kura-kura bernafas, sedangkan pada jurus 

tangan bersilang bibir dapat sedikit dibuka. c.) Telapak kaki dan posisi 

berdiri lurus ke depan dan sejajar, kecuali pada sikap “kedua tumit rapat”. 

d.) Jari jemari yaitu ibu jari, telunjuk,  jari tengah, jari manis dan kelingking, 

selalu dalam keadaaan terbuka, kecuali dikehendaki lain sesuai aba-aba.    
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e.) Gerakan-gerakan pada Senam Sehat Indonesia dilakukan dengan penuh 

kelenturan dan dalam keadaan rileks dalam pengertian tidak tegang, tidak 

dipaksakan, berkelanjutan, dan sesedikit mungkin menggunakan tenaga.    

f.) latihan penutup wajib dilakukan oleh semua peserta atau peserta yang 

tidak dapat mengikuti latihan sampai selesai. Setelah tahap-tahap sebelum 

melakukan latihan diketahui dan dipahami barulah peserta dapat melakukan 

latihan Senam Sehat Indonesia yang sesungguhnya.       

Latihan Senam Sehat Indonesia merupakan satu kesatuan yang terdiri 

atas 3 tahap latihan yaitu : 1) latihan pemanasan 2) latihan inti dan 3) latihan 

penenangan / penutup. Gerakan pada masing-masing tahap latihan adalah 

sebagai berikut : 

 2.1.1.1 Latihan Pemanasan. 

 Latihan Pemanasan terdiri dari : 

2.1.1.1.1 Gerak Persiapan : berdiri tegak; tumit rapat; lengan lurus 

disamping paha; tangan rapat ke paha; lidah menempel langit-

langit; gigi dan mulut ditutup; nafas wajar serta pusatkan pikiran 

pada latihan selama 30 detik. 

2.1.1.1.2  Gerak Memeluk, Bulan Menyangga Langit. 

-Sikap awal : Tumit rapat; kedua ujung telapak kaki dibuka seleber-

lebarnya;  kedua tangan menghadap ke atas; tangan kiri di atas; 

kedua ibu jari berkaitan; ibu jari kanan menekan ibu jari kiri. 

-Gerakan : Sambil mengeluarkan suara “Heng” ayunkan kedua 

lengan  ke samping terus ke atas; siku lurus; jari jemari terbuka; 
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telapak tangan menghadap ke atas; siku lurus; jarak antara kedua 

ujung jari selebar kepala; kemudian turunkan kedua tangan sambil 

mengeluarkan suara “Hah” yang dihentakkan dari perut; gerakan 

dilakukan 3 hitungan.      

- Sikap akhir : Kedua ujung telapak kaki tetap dibuka dan kedua 

tangan di depan perut sedikit di bawah pusar. 

2.1.1.1.3 Gerak Palingan Burung Camar. 

- Sikap awal : Telapak kai tetap dibuka selebar-lebarnya; kedua 

lengan diangkat rata kesamping; setinggi bahu; kedua telapak 

tangan ditekuk 90° terhadap lengan denga jari jemari terbuka 

mengarah ke atas. 

- Gerakan : Palingkan muka perlahan-lahan ke kiri; lihat jari tengah 

(hidung dan jari tengah merupakan satu garis). Lakukan gerakan 

yang sama dengan memalingkan muka ke samping kanan masing-

masing 9 hitungan.  

- Sikap akhir : kedua lengan turun perlahan-lahan; kedua telapak 

tangan ditempelkan di depan perut sedikit di bawah pusar;  tangan 

kanan di atas tangan kiri dan ibu jari bersilangan. Telapak kaki 

kembali ke sikap persiapan. 

2.1.1.1.4 Gerak Menyongsong Badai. 

-Sikap awal : Tumit rapat; kedua telapak tangan menempel pada 

perut di bawah pusar; ibu jari bersilangan. 
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- Gerakan : Bersamaan dengan mengeluarkan suara “Heng” ajukan 

kaki kanan serong ke depan; diikuti badan condong 15°ke tengah 

depan; kepala mengikuti condongnya badan dan sedikit menunduk. 

Sambil menarik kaki kanan kembali ke sikap semula,; tegakkan 

badan ; serentak mengeluarkan suara “Hah”. Lakukan gerakan 

dengan bergantian antara  kaki kanan dan kaki kiri; masing-masing 

3 kali. 

- Sikap akhir : Kedua lengan kembali lurus di samping paha; tumit 

rapat. 

2.1.1.1.5 Gerak Lambaian Tangan. 

- Sikap awal : Tumit rapat; telapak kaki dibuka setengah langkah; 

sejajar, lutut lurus; kedua lengan angkat perlahan lurus ke depan 

badan; telapak tangan berhadapan. 

- Gerakan : Angkat kedua lengan perlahan-lahan dari depan badan 

lurus ke atas atas; telapak tangan berhadapan; bersamaan dengan 

suara “Hah” balikkan telapak tangan cepat; sehingga punggung 

tangan berhadapan; sambil memalingkan muka ke kiri, turunkan 

kedua tangan ke samping; terus perlahan-lahan diangkat ke atas 

kembali. Ulangi gerakan ini 3 kali; gerakkan ke atas terakhir 

dilakukan dengan cepat. Selesai gerakan yang ke-3; kedua tangan 

tetap lurus ke atas dengan hitungan 1 s/d 9. Selesai gerakan ke-9 

ulangi gerakan dengan memalingkan wajah ke samping kanan dan 
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selesai gerakan ke-3 kedua tangan tetap berada di atas dengan 

hitungan 1 s/d 18. 

-Sikap akhir : Kedua tangan perlahan-lahan diturunkan; kedua 

lengan lurus di samping paha. Telapak kaki sejajar; selebar bahu.  

2.1.1.1.6 Gerak Menampi Gabah. 

- Sikap awal : Telapak kaki dibuka setengah langkah ke samping 

dan jongkok; kedua lengan diangkat ke depan sedikit di bawah 

pundak dengan siku ditekuk seperti memeluk bola besar. 

- Gerakan : Putar badan ke kiri dan ke kanan dengan hitungan 1 s/d 

49. Pada waktu badan memutar ke kiri, kaki kiri lurus sejenak; kaki 

kanan ditekuk; berat badan bertumpu pada kaki kanan; pandangan 

mengikuti badan yang bergerak. Gerakan rileks dan tidak terputus. 

- Sikap akhir : Selesai hitungan ke-49 ibu jari dan jari telunjuk 

membentuk lingkaran; sedangkan jari lainnya membentuk (kepala 

longgar)lalu kedua lengan turun ke samping paha dengan lubang 

kepalan menghadap ke depan; telapak kaki sejajar; selebar badan.  

2.1.1.1.7 Gerak Menanam Bibit. 

- Sikap awal : Telapak kaki dibuka selebar bahu; kedua lengan di 

samping paha;  ibu jari dan telunjuk membentuk lingkaran; 

keempat jari lain membentuk kepalan menghadap ke depan. 

- Gerakan : Sambil mengeluarkan suara “Heng” bungkukkan 

badan; lutut lurus dan turunkan tangan kiri menyentuh tanah di 

depan ujung jari kaki kiri; tangan kanan menggantung; pandangan 
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ke depan; tegakkan badan disertai suara ”Hah”. Lakukan gerakan 

yang sama dengan tangan kanan masing-masing 3 kali secara 

berselang-seling. 

- Sikap akhir : Telapak kaki sejajar; selebar badan; kedua lengan 

lurus di samping paha; telapak tangan terbuka.  

2.1.1.1.8  Gerak Mencabut Padi. 

- Sikap awal : Berdiri tegak; tumit rapat; kedua lengan di samping 

paha; pandangan lurus ke depan. 

- Gerakan : Sambil mengeluarkan suara “Shii” bungkukkan badan 

lutut lurus; turunkan kedua tangan berusaha menyentuh ujung kaki; 

tekuk kedua lutut sambil membuka kaki kiri ½ langkah ke samping, 

tarik kedua telapak tangan lewat pinggang ke atas; julurkan tangan 

kiriperlahan-lahan ke atas melewati telinga dan bersamaan dengan 

itu turunkan tangan kanan perlahan-lahan dari pinggul ke bawah 

merapat ke paha sambil mengeluarkan suara “Fuu”; rapatkan tumit 

kembali; kedua lengan di samping paha. Lakukan  gerakan yang 

sama dengan langkah kaki kanan ke samping, hitungan 1 s/d 6. 

- Sikap akhir : tumit dirapatkan; kedua lengan lurus di samping 

paha. 

2.1.1.1.9 Gerak Tendangan Samping. 

- Sikap awal : Kaki sedikit dibuka sejajar; lengan lurus disamping 

paha. 
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- Gerakan : Angkat kaki kanan setinggi mungkin ke samping dan 

lihat mata kaki; lakukan gerakan yang sama untuk kaki kiri secara 

bergantian 1 s/d 18 hitungan. 

- Sikap akhir : Tumit dirapatkan; kedua lengan lurus di samping 

paha. 

2.1.1.1.10  Gerak Jalan Di Tempat. 

- Sikap awal : tumit rapat; kedua lengan lurus di samping badan.  

- Gerakan : Jalan di tempat; lenggangkan lengan setinggi bahu; 

pandangan lurus ke depan dengan aba-aba kanan-kiri-kanan dst (40 

kali hitungan) ditambah aba-aba 1-2-3; hitungan ke 3 jatuh pada 

kaki kiri sebagai penutup gerakan. 

- Sikap akhir : tumit rapat dirapatkan; ke dua lengan lurus di 

samping paha. 

 2.1.1.2 Latihan Inti. 

  Latihan Inti terdiri dari : 

2.1.1.2.1 Jurus Dasar. 

- Sikap awal : sama dengan gerak persiapan; kaki dibuka ½ 

langkah; kedua tangan di samping paha; lutut sedikit ditekuk; mata 

ke depan 

- Gerakan : Perlahan-lahan kedua lengan digerakkan mulai dari 

sendi bahu; siku; pergelangan tangan; selama ± 15 menit. Gerakan 

tenang ; rileks; pusatkan pikiran pada latihan. Setelah selesai 

tunggu 30 detik dengan lutut ditekuk seluruh badan tidak bergerak. 
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- Sikap akhir : Kedua lengan lurus di samping paha; telapak kaki 

sejajar; dan dibuka selebar bahu. 

2.1.1.2.2 Jurus Kura-Kura Bernafas. 

- Sikap awal : Telapak kaki sejajar; selebar bahu; lutut lurus; 

tempelkan telapak tangan kiri tepat di atas pusar; tangan kanan 

diatas tangan kiri; ibu jari bersilangan. 

- Gerakan : Tarik nafas panjang perlahan melalui hidung; lutut 

sedikit ditekuk dan condongkan badan ke belakang 15°; buang 

nafas perlahan condongkan badan 15°- 25° ke depan sambil 

menekan perut dengan hitungan 1 s/d 9 dan teruskan dengan Jurus 

dasar selama 30 detik. 

- Sikap akhir : Telapak kaki sejajar dan dibuka selebar bahu; kedua 

lengan lurus di samping paha. 

2.1.1.2.3 Jurus Panjang Umur. 

- Sikap awal : Telapak kaki sejajar dan dibuka sebar bahu; jongkok; 

tangan kiri julurkan lurus ke depan sedikit di bawah pundak dengan 

telapak tangan menghadap ke bawah; segera telapak tangan diputar 

menghadap ke kanan dan digeser ke tengah segaris dengan ulu hati; 

tangan kanan menyusul lurus ke depan menghadap ke atas; pangkal 

kelingking kanan ditekan di atas bagian antara jari dan telunjuk kiri 

- Gerakan : Tekan bagian tengah antara ibu jari dan telunjuk tangan 

kiri dengan pangkal kelingking kanan tekan 2 kali; putar telapak 

tangan kanan hingga pangkal kelingking kiri ada di atas bagian 
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antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan; tekan 2 kali;  dengan 

kedua ibu jari sejajar dan telapak tangan menghadap ke bawah 

perlahan jongkok dalam; ayunkan kedua tangan ke belakang 

setinggi mungkin dan pergelangan ditekuk; lutut lurus; ayunkan 

kembali lengan ke depan badan; ulangi gerakan tekan tangan kiri 

dan kanan masing-masing 2 kali sampai 9 kali sesudah hitungan 

ke-9 tetap jongkok tangan lurus ke depan kemudian digetarkan 

selam 25 detik; tangan berhenti bergetar ulangi gerakan tekan 

tangan kiri dan kanan 2 kali dan ayunkan tangan ke belakang; tetap 

jongkok lutut lurus; tangan digetarkan di belakang selama 25 detik; 

tangan berhenti bergetar. 

- Sikap akhir : Kedua lengan di samping paha; telapak kaki sejajar, 

selebar bahu. 

2.1.1.2.4 Jurus Elang Merentang Sayap. 

- Sikap awal : Kaki dibuka ½ langkah; perlahan-lahan kedua lengan 

diangkat ke depan badan; telapak tangan menghadap ke atas; 

rentangkan lengan ke samping setinggi bahu. 

- Gerakan : Regangkan telapak tangan hitungan 1 s/d 9; bersamaan 

dengan itu turun naikkan ujung jari kaki. Kemudian getarkan 

telapak tangan dan lengan selama 25 detik. 

- Sikap akhir : Kedua lengan terentang ke samping; telapak kaki 

sejajar; selebar bahu. 

2.1.1.2.5 Jurus Kepalan Hampa. 
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- Sikap awal : Kaki dibuka ½ langkah; lengan tatap merentang di 

samping badan; telapak tangan menghadap ke atas; berturut-turut 

tekuk ibu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking 

(dikepalkan agak longgar); kedua siku ditekuk; lubang kepalan 

tangan mengarah ke samping telinga dan jari-jari menghadap ke 

depan. 

- Gerakan : Putar kepalan tangan ke depan melingkari telinga 

dengan hitungan 1 s/d 9 hitungan; selanjutnya angkat kepalan 

tangan tinggi ke atas melalui depan telinga dan turunkan kepalan 

lewat belakang telinga dan angkat lagi dengan tidak terputus-putus; 

dengan hitungan 1 s/d 49. 

- Sikap akhir : Kedua lengan lurus di samping paha; telapak kaki 

sejajar, selebar badan  

2.1.1.2.6 Jurus Menyangga Langit, Menekan Bumi. 

- Sikap awal : Telapak kaki sejajar; selebar badan; tangan kiri di 

depan dada dengan ibu jari mengarah ke ulu hati dan jari-jemari 

terbuka. Tangan kanan di depan perut dengan kelingking mengarah 

ke pusar; telapak tangan menghadap ke atas dengan jari jemari 

terbuka. 

- Gerakan : Angkat tangan kiri melalui depan muka, ke atas kepala 

agak ke depan; siku lurus; telapak tangan menghadap ke atas; 

bersamaan naiknya tangan kiri ke atas turunkan tangan kanan lurus 

dengan telapak tangan menghadap ke bawah; kemudian regangkan 
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kedua telapak tangan dengan hitungan 1 s/d 9; getarkan kedua 

tangan selama 30 detik. Lakukan gerakan yang sama dengan tangan 

kanan yang berada di atas.  

- Sikap akhir : Tangan kiri disilangkan di depan tangan kanan; 

kedua lengan bersilangan di depan dada; telapak kaki sejajar; 

dibuka selebar bahu. 

2.1.1.2.7 Jurus Tangan Bersilang. 

- Sikap awal : Kaki sejajar, jongkok; telapak tangan membentuk 

sudut 90° dengan lengan, jari jemari dibuka; siku diangkat;. 

- Gerakan : Regangkan telapak tangan dengan hitungan 1 s/d 9; 

kemudian getarkan kedua tangan selama 30 detik setelah berhenti 

bergetar,  lakukan gerakan dengan tangan kanan di depan tangan 

kiri; turunkan tangan ke samping badan.  

- Sikap akhir : kedua lengan lurus di samping paha; telapak kaki 

sejajar dan dibuka selebar bahu. 

2.1.1.2.8 Jurus Menadah Mutiara. 

- Sikap awal : Jongkok kaki sejajar ½  langkah; kedua tangan di 

depan perut sedikit di bawah pusar; telapak tangan menghadap ke 

atas dan angkat setinggi dada. 

- Gerakan : Regangkan jari hitungan 1 s/d 9, palingkan muka ke 

kiri 3 kali dan kanan 3 kali; turun naikkan perlahan kedua tangan 

secara perlahan dengan hitungan 1 s/d 36. 



 21

- Sikap akhir : Telapak kaki sejajar dibuka selebar bahu, jongkok; 

kedua tangan di depan perut setinggi pinggang, telapak tangan 

menghadap ke bawah.  

2.1.1.2.9 Jurus Memutar Pinggang 

- Sikap awal : Jongkok dengan telapak kaki sejajar dan dibuka 

selebar bahu; kedua tangan di depan perut, telapak tangan 

menghadap ke bawah. 

- Gerakan : Regangkan telapak tangan dengan hitungan 1 s/d 9; 

kemudian putar badan dari pinggang ke atas sejauh 180° disertai 

gerakan menggetarkan kedua tangan dengan posisi ujung jari 

jemeari saling berhadapan, hitungan 1 s/d 36. 

- Sikap akhir : Telapak kaki sejajar, jongkok; kedua tangan tetap di 

depan perut setinggi pinggang. 

2.1.1.2.10 Jurus Paduan Sukma. 

- Sikap awal : telapak kaki tetap sejajar, jongkok, kaki dibuka ½ 

langkah; ke kedua tangan dijulurkan ke depan sedikit di bawah 

pundak dengan telapak tangan menghadap ke depan pergelangan 

ditekuk 90° dan jari mengharah ke atas. 

- Gerakan : Regangkan telapak tangan dengan hitungan 1 s/d 9; 

getarkan lutut disertai gerakkan kedua tangan maju mundur dengan 

telpak tangan menghadap ke bawah selama 30 detik; setelah 

selesai, luruskan lutut dan telapak kaki sejajar; turunkan kedua 

tanganke samping badan 
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- Sikap akhir : Kaki tetap sejajar; kedua lengan di samping badan. 

2.1.1.2.11 Jurus Santai Penuh Siaga. 

- Sikap awal : Kaki lurus dibuka ½ langkah, kedua tangan di 

samping badan, lutut lurus. 

- Gerakan : Angkat kaki kiri serong ke depan lutut lurus; ujung kaki 

digerakkan ke atas dan ke bawah dengan hitungan 1 s/d 9; tarik 

kaki kiri serong ke belakang dan getarkan selama 30 detik lakukan 

gerakan sama dengan kaki kanan. 

- Sikap akhir : kedua lengan lurus di samping paha; tumit 

dirapatkan. 

2.1.1.2.12 Jurus Langkah Bangau. 

Langkah bangau besar :  

a.  Langkah maju. 

- Sikap awal : Kaki kiri dibuka 2 langkah ke samping; kedua tangan 

di samping badan dengan jari terbuka; punggung tangan 

menghadap ke depan. 

 - Gerakan : Angkat lutut kanan setinggi perut dengan telapak kaki  

rata dan lurus ke depan; lutut kiri ditekuk; turunkan kaki kanan rata 

dan ringan sejauh satu telapak kaki ke depan. Telapak kaki tetap 

sejajar dan jongkok; Lakukan gerakan yang sama dengan kaki kiri 

sehingga terbentuk gerakan melangkah perlahan sampai dengan 30 

hitungan.  

b.) Langkah mundur. 
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- Sikap awal : Telapak kaki sejajar, selebar dua langkah dan 

jongkok; kedua lengan di samping badan; telapak tangan 

menghadap ke depan. 

- Gerakan : Tekuklah lutut  awal, telapak tangan menghadap ke 

depan, tekuk lutut kanan dan langkahkan kaki kiri lutut lurus ke 

belakang dan seterusnya sampai 30 hitungan.  

- Sikap akhir : Telapak kaki sejajar selebar bahu; lutut lurus; kedua 

lengan di samping badan 

Langkah bangau kecil. 

a. Langkah maju. 

- Sikap Awal : Kaki sejajar dibuka selebar bahu, lutut lurus; kedua 

tangan di samping badan; jari jemari terbuka; telapak tangan 

menghadap ke belakang. 

- Gerakan : Langkahkan kaki kanan dengan sejauh setengah telapak 

kaki dengan lutut tetap lurus dan goyangkan badan ke kanan. 

Langkahkan kaki kiri ke depan sejauh setengah telapak kaki 

dengan lutut lurus, sambil menggoyangkan badan ke kiri. Lakukan 

gerakan ini sampai 40 hitungan. 

- Sikap akhir : Telapak kaki sejajar selebar badan, lutut lurus. 

b. Langkah mundur. 

- Sikap awal : Telapak kaki sejajar selebar badan lutut lurus; kedua 

tangan ke samping badan; telapak tangan menghadap ke depan. 
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- Gerakan : Langkahkan kaki kiri ke belakang sejauh setengah 

telapak kaki dengan lutut lurus, sambil goyangkan badan ke kiri; 

langkahkan kaki kanan ke belakang sejauh setengah telapak kaki 

dan lutut lurus sambil goyangkan badan ke kanan, lakukan gerakan 

ini sampai 40 hitungan. 

- Sikap akhir : Tumit rapat dengan kedua lengan lurus di samping 

badan  

2.1.1.3  Latihan Penenangan / Penutup. 

       Latihan Penenangan terdiri dari : 

2.1.1.3.1 Gosok Punggung Tangan Usap Lengan. 

 - Sikap awal : berdiri tegak; kaki disilangkan, kaki kanan di depan 

kaki kiri; perlahan-lahan duduk bersila; kedua tangan di lutut. 

- Gerakan : Gosok punggung tangan kiri dengan telapak tangan 

kanan dan sebaliknya; terus usap lengan kanan bagian luar dengan 

telapak tangan kiri; mulai ujung jari sampai melewati siku; usap 

lengan kanan bagian dalam dari atas ke bawah sampai ujung jari 

kanan 3 kali; dan berganti dengan tangan kiri 3 kali, ulangi gerakan 

menggosok dan usap 3 kali. 

- Sikap awal : Kedua telapak tangan berhimpit di depan dada, jari 

jemari mengarah ke atas. 

2.1.1.3.2 Gosok Telapak Tangan Usap Muka. 
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- Sikap awal :  Duduk dengan badan tegak; kedua tangan berhimpit 

di depan dada dengan jari jemari mengarah ke atas dan siku sedikit 

diangkat. 

- Gerakan : Gosok telapak tangan sampai panas ± 30 menit lalu 

didahului suara “Hah” usap muka dengan kedua telapak tangan 

dengan hitungan 1 s/d 18; pada hitungan ke-6 gosok telinga dari 

depan ke belakang dan sebaliknya sampai hitungan ke-8; hitungan 

ke-9 kembali usap muka dengan kedua telapak tangan sampai 

hitungan 18 hitungan, setelah selesai kedua telapak tangan 

diteruskan ke belakang kepala, turun sambil kedua ibu jari 

mengusap bawah rahang. 

- Sikap akhir : Kedua telapak tangan berhimpit kembali di depan 

dada.  

2.1.1.3.3 Gosok Tangan, Sisir Rambut. 

- Sikap awal : Kedua telapak tangan berhimpit di depan dada, jari 

jemari mengarah ke atas; badan tegak; siku sedikit diangkat. 

- Gerakan : Gosok tangan sampai panas ± 15 detik terutama ujung 

jari; tutup mata dan sisir rambut dengan ujung jari sampai 

menyentuh kulit kepala sampai hitungan ke-18. 

- Sikap akhir : Teruskan kedua tangan ke belakang kepala turun 

sambil mengusap rahang bawah dan jari tengah berhenti di titik 

pangkal alis.  

2.1.1.3.4 Pijat Pangkal Alis. 
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- Sikap awal : Ujung kedua jari tengah di titik pangkal alis; kedua 

ibu jari menempel di rahang bawah. 

- Gerakan : Pijat titik pangkal alis dengan gerakan memutar dengan  

hitungan 1 s/d 9. 

- Sikap akhir : Ujung kedua jari tengah di titik pada ujung alis.  

2.1.1.3.5 Pijat Ujung Alis. 

- Sikap awal : Ujung kedua jari tengah di titik pada ujung alis; 

kedua ibu jari tetap di bawah rahang. 

- Gerakan : Pijat titik ujung alis dengan ujung jari tengah memutar 

dengan hitungan 1 s/d 9. 

- Sikap akhir : Pindahkan jari tengah ke titik pangkal mata; ibu jari 

di rahang.  

2.1.1.3.6 Pijat Pangkal Mata. 

- Sikap awal : Ujung kedua jari tengah di titik pangkal mata; ibu 

jari di bawah rahang. 

- Gerakan : Tekan titik pangkal mata dengan ujung kedua jari 

tengah ke arah batang hidung dengan hitungan 1 s/d 9. 

- Sikap akhir : Pindahkan ujung jari tengah ke ujung mata; ibu jari 

tetap di bawah rahang. 

2.1.1.3.7 Pijat Ujung Mata. 

- Sikap awal : ujung kedua jari tengah di titik pangkal mata; kedua 

ibu jari tangan di bawah rahang. 
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- Gerakan : Pijat titik  di ujung mata dengan memutar ujung dengan 

kedua ujung jari tengah dengan hitungan 1 s/d 9. 

- Sikap akhir : Ujung jari tengah di ujung mata; ibu jari di bawah 

rahang. 

2.1.1.3.8 Usap Keliling Mata. 

- Sikap awal : Ujung jari tengah di pangkal mata; ibu jari dibawah 

rahang. 

- Gerakan : Usap kulit sekeliling bola mata dengan ujung jari 

tengah dengan hitungan 1 s/d 9. 

- Sikap akhir : Kedua tangan di depan dada; siku kiri menempel di 

badan; punggung ibu jari tangan kanan di atas punggung ibu jari 

tangan kiri. 

2.1.1.3.9 Usap Kelopak Mata. 

- Sikap awal : Ibu jari kiri di bawah ibu jari tangan kanan; siku kiri 

melekat pada badan; siku kanan sedikit diangkat. 

- Gerakan : Gosokkan punggung ibu jari kanan pada punggung ibu 

jari kiri sampai panas selama 30 detik; usapkan ibu jari kiri pada 

kelopak mata kiri; punggung ibu jari kanan pada kelopak mata 

kanan dengan hitungan 1 s/d 18. 

- Sikap akhir : Ujung kedua jari tengah di titik pangkal mata.   

2.1.1.3.10 Pijat Hidung. 

- Sikap awal : Ujung jari tengah dititik pangkal hidung; ibu jari di 

bawah rahang. 
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- Gerakan : Pijat batang hidung dengan ujung jari tengah mulai dari 

pangkal hidung turun sampai cuping hidung; tekan cuping hidung 3 

kali;  pijat batang hidung kembali ke pangkal hidung dan turun lagi 

ke cuping hidung; tekan cuping hidung. Lakukan gerakan sebanyak 

5 kali. 

- Sikap akhir : Ujung jari tengah di titik di bawah lubang hidung; 

ibu jari di bawah rahang.  

2.1.1.3.11 Pijat Bawah Hidung. 

- Sikap awal : Ujung jari tengah di titik lubang bawah hidung; ibu 

jari di bawah rahang. 

- Gerakan : Pijat titik di bawah hidung, memutar dengan ujung jari 

tengah dengan hitungan 1 s/d 9. 

- Sikap akhir : Ujung jari tengah diletakkan di titik ujung mulut; ibu 

jari di bawah rahang. 

2.1.1.3.12 Pijat Ujung Mulut. 

- Sikap awal : Ujung jari tengah di titik ujung mulut; kedua ibu jari 

di bawah rahang. 

- Gerakan : Pijat titik ujung mulut memutar dengan ujung jari 

tengah dengan hitungan 1 s/d 9. 

- Sikap akhir : Ujung jari tengah di titik di bawah bibir; ibu jari di 

bawah rahang. 

2.1.1.3.13 Pijat Bawah Bibir. 
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- Sikap awal : Ujung jari tengah di titik tengah bawah bibir; kedua 

ibu jari di bawah rahang. 

- Gerakan : Pijat titik tengah bibir dengan memutar dengan ujung 

jari tengah ke arah kiri dengan hitungan 1 s/d 9. 

- Sikap akhir : ujung jari tengah di titik depan lubang telinga; ibu 

jari di bawah rahang.  

2.1.1.3.14 Pijat Depan Lubang Telinga. 

- Sikap awal : ujung jari tengah di depan lubang telinga; ibu jari di 

bawah rahang. 

- Gerakan : Pijat titik di depan lubang telinga dengan ujung jari 

tengah dengan hitungan 1 s/d 9. 

- Sikap akhir : ujung telunjuk dan jari tengah di pelipis kiri dan 

kanan.  

2.1.1.3.15 Pijat Pelipis. 

- Sikap awal : Ujung telunjuk dan jari tengah di titik pelipis kiri dan 

kanan. Ibu jari di bawah rahang. 

- Gerakan : Pijat memutar titik pelipis kiri dan kanan dengan ujung 

jari tengah dengan hitungan 1 s/d 9. 

- Sikap akhir : Kedua tangan di depan telinga kiri dan kanan.   

2.1.1.3.16 Tarik, Sentuh dan Pijat Daun Telinga. 

- Sikap awal : Kedua tangan didepan telinga kiri dan kanan; kedua 

siku diangkat. 
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- Gerakan : Jepit cupung telinga dengan telunjuk di depan dan ibu 

jari di belakang; tarik cuping dengan hitungan 1 s/d 9; sentuh daun 

telinga bagian atas dengan ujung jari tengah dari atas ke bawah 

dengan hitungan 1 s/d 9; pijat dan tarik daun telinga dari bawah ke 

atas dan dari atas ke bawah dengan ibu jari telunjuk, dan jari tengah 

(dari bawah ke atas ibu jari di depan, dari atas ke bawah ke atas ibu 

jari di belakang) dengan hitungan 1 s/ 9. 

- Sikap akhir : Kedua tangan diletakkan di atas lutut. 

2.1.1.3.17 Ketuk Kepala. 

- Sikap awal : Tangan kanan di atas lutut kanan;  tangan kiri lurus 

di atas kepala. 

- Gerakan : Ujung jari tangan kiri diketukkan perlahan di atas 

kepala, di belakang ubun-ubun dengan hitungan 1 s/d 9. 

- Sikap akhir : Kedua tangan diletakkan di atas lutut. 

2.1.1.3.18 Pijat Belakang Mulut Harimau. 

- Sikap awal : Telapak tangan kiri dibuka di depan dada, dengan 

ibu jari mengarah ke ulu hati; ibu jari kanan di atas titik di belakang 

mulut harimau; keempat jari kanan lain di bawahnya, siku 

diangkat. 

- Gerakan : Tekan titik di belakang mulut harimau kiri dari atas 

dengan ibu jari kanan dan keempat jari lain menahan dari 

bawahnya dengan hitungan 1 s/d 9. Pada hitungan ke-9 tekanan 

ditahan dan perlahan-lahan dilonggarkan; ganti, tekan titik di 
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belakang mulut harimau kanan dari atas dengan ibu jari kiri; ke 

empat jari lain menahan dari bawah telapak tangan dengan 

hitungan 1 s/d 9; pada hitungan ke-9  tekanan ditahan dan perlahan-

lahan dilonggarkan.    

- Sikap akhir : Kedua telapak tangan di depan dada. 

2.1.1.3.19 Pijat Belakang Jari Manis dan Kelingking. 

- Sikap awal : Telapak tangan di depan dada; ibu jari mengarah ke 

ulu hati, siku diangkat. 

- Gerakan : Tekan titik di belakang kelingking dan jari manis 

tangan kiri dengan ibu jari kanan dan keempat jari lain menahan di 

bawahnya dengan hitungan 1 s/d 9. Ganti tekan titik belakang 

kelingking dan jari manis tangan kanan dengan ibu jari kiri; 

keempat jari lainnya menhan dari bawah telapak tangan dengan 

hitungan 1 s/d 9.  

- Sikap akhir : Kedua tangan tetap di depan dada. 

2.1.1.3.20 Pijat Pergelangan Tangan. 

- Sikap awal : Kedua telapak tangan di depan dada; siku diangkat. 

- Gerakan : Tekan pergelangan tangan kiri dengan ibu jari tengah 

tangan kanan dengan hitungan 1 s/d 9. Lakukan gerakan yang sama 

terhadap tangan kanan. 

- Sikap akhir : Kedua tangan di depan dada. 

2.1.1.3.21 Pijat Lengan. 



 32

- Sikap awal : Ukur tangan kiri bagian dalam mulai dari 

pergelangan tangan dengan jari tengah dan ibu jari kanan; ibu jari 

menekan titik yang telah diukur dan keempat jari lain menahan di 

bawahnya dengan  hitungan 1 s/d 9. Lakukan gerakan yang sama 

terhadap tangan kanan. 

- Sikap akhir : Kedua telapak tangan berhimpit di depan dada; jari 

jemari mengarah ke atas.  

2.1.1.3.22 Pijat Pinggang. 

- Sikap awal : Kedua telapak tangan berhimpit di depan dada; jari 

jemari mengarah ke atas; siku sedikit diangkat. 

- Gerakan : Gosok kedua telapak tangan sampai panas ± 25 detik;  

kemudian gosok pinggang dengan kedua telapak dengan 1 s/d 18 

hitungan; pada akhir hitungan ke-18 tekan kedua telapak tangan 

pada pinggang; perlahan-lahan dilonggarkan. 

- Sikap akhir : Kedua tangan di atas lutut. 

2.1.1.3.23 Pijat Lutut. 

- Sikap awal : Kedua kaki diluruskan ke depan rapat; telapak 

tangan di atas lutut. 

- Gerakan : Gosok lutut dengan hitungan 1 s/d 18. 

- Sikap akhir : Kedua kaki tetap dijulurkan ke depan; telapak kaki 

rapat, mengarah ke atas. 

2.1.1.3.24 Latihan Perut. 
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- Sikap awal : Duduk tegak dengan kaki dijulurkan ke depan; 

telapak kaki rapat; mengarah ke atas. Kedua  tangan diangkat 

sejajar kaki. 

- Gerakan : Gerakkan badan ke depan dan ke belakang; saat 

gerakan ke depan sedapat mungkin tangan menyentuh ujung jari 

kaki; dengan hitungan 1 s/d 9; pada hitungan ke-9 usahakan untuk 

memegang ujung telapak kaki sejenak. 

- Sikap akhir : Duduk bersila kembali; kaki kanan di depan; tangan 

di atas lutut. 

2.1.1.3.25 Latihan Mata. 

- Sikap awal : duduk bersila; kedua tangan di atas lutut. 

- Gerakan : Lirikkan mata ke kiri kembali ke tengah dengan 

hitungan 1 s/d 9. Tutup mata selama 5 detik, perlahan dibuka 

kembali diteruskan dengan melirik ke kanan dan kembali ke tengah 

dengan hitungan 1 s/d 9 kemudian lihat lurus ke depan dengan 

hitungan 1 s/d 15. Buka mata selebar-lebarnya dengan hitungan 1 

s/d 5. 

- Sikap akhir : Berdiri tegak; kedua lengan di samping badan. 

2.1.1.3.26  Latihan Keseimbangan. 

- Sikap awal : Berdiri tegak; kedua lengan di samping badan; kaki 

kanan dengan lutut lurus diangkat sedikit serong ke depan. 
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- Gerakan : Gerakkan kaki kiri dengan menekuk dan meluruskan 

lutut; kaki kanan ikut naik turun dengan hitungan 1 s/d 18. Lakukan 

gerakan yang sama terhadap kaki kanan. 

- Sikap akhir : Berdiri tegak dengan tangan di samping badan. 

2.1.1.3.27 Latihan Pemulihan. 

- Sikap awal : Berdiri tegak; kedua telapak tangan berhadapan di 

depan badan dengan jarak selebar badan. 

- Gerakan : Jalan di tempat sambil menggerakkan dengan lemas 

kedua telapak tangan seperti bertepuk tetapi tidak bertemu makin 

lama makin kencang, hitungan 1 s/d 36, setelah hitungan 36 loncat 

sambil menepukkan kedua tangan di atas kepala dan mengeluarkan 

suara “Hah”.  Sikap akhir : Sikap bebas dan rileks. (Baranas SSI, 

1989 : 9) 

    

 

 

 

 

 

 

 
Gambar I 

Contoh Pernafasan SSI 
Baranas. 1989, Pengetahuan dasar pelatih SSI. Jakarta 
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2.1.2 Kapasitas Vital Paru. 

Organ tubuh yang memiliki peran penting dalam proses pernafasan 

adalah paru-paru yang berfungsi untuk pertukaran gas oksigen dan 

karbondioksida. 

 ( Evelyn. Pearce, 1993 : 219). Paru pada manusia berjumlah sepasang yaitu 

paru kanan dan paru kiri. Paru kanan terbagi menjadi dua fisura dan tiga 

lobus : superior, media, dan inferior. Paru kiri dibagi menjadi satu fisura 

dan dua lobus : superior dan inferior. Unit paru adalah bronkiolus dan 

alveolus.    

 

 

 

 

 
 
 

Gambar II 
Kedudukan paru di dalam rongga dada. 

Evelyn, C. Pearce. 1993 Anatomi dan fisiologi untuk paramedis. Jakarta : 
PT. Gramedia Pustaka Utama. 

2.1.2.1 Proses Pernafasan 

Proses pernafasan dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu pernafasan 

eksternal dan pernafasan internal. Pernafasan eksternal adalah masuknya 

udara dari saluran pernafasan ke dalam paru-paru, sedangkan pernafasan 

internal adalah pertukaran gas yang terjadi antara sel dan cairan 

disekitarnya. Pada pernafasan ekternal, oksigen diambil melalui hidung dan 

mulut kemudian menuju trakhea dan pipa bronkiolus dan berakhir di 
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alveolus. (Anik Anwar, 1984 : 264). Pada pernafasan internal, oksigen 

diambil oleh hemoglobin sel darah merah dan dibawa ke jantung untuk 

diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan sisa hasil buangan oksidasi berupa 

karbondioksida dinafaskan keluar tubuh melalui hidung dan mulut. 

Proses pengambilan udara  dari udara bebas dapat dilakukan dengan 

menggunakan dua cara yaitu pernafasan dengan perut atau diafragma dan 

pernafasan dengan dada. Perbedaaan antara pernafasan perut dan prenafasan 

dada adalah sebagai berikut : 

2.1.2.1.1 Pernafasan perut. 

2.1.2.1.1.1 Inspirasi : Diafragma (sekat antara rongga dada dan rongga 

perut) berkontraksi, kedudukannya datar. Rongga dada membesar, 

volume paru-paru juga membesar sehingga tekanan dalam paru-paru 

mengecil. Isi rongga perut tertekan, sehingga udara luar masuk ke dalam. 

2.1.2.1.1.2 Ekspirasi : Diafragma relaksasi, waktu mengeluarkan nafas dan 

akan melemas. Rongga perut membesar sehingga diafragma tertekan ke 

atas, rongga dada mengecil, volume paru-paru mengecil dan tekanan 

udara dalam paru membesar sehingga udara keluar paru-paru Pernafasan 

dada. 

2.1.2.1.2 Pernafasan dada 

2.1.2.1.2.1 Inspirasi : Saat menarik nafas, otot antara tulang rusuk berkerut 

sehingga posisi tulang rusuk mendatar, tulang dada ke depan dan rongga 

dada menjadi besar, volume paru-paru membesar sehingga udara luar 

masuk. 
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2.1.2.1.2.2 Ekspirasi : Saat mengeluarkan nafas, otot tulang rusuk melemas. 

Tulang dada turun sehingga dada mengecil yang berarti tekanan udara 

membesar sehingga udara keluar paru. (Anik Anwar, 1984 : 265) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar III 
Pernafasan perut dan pernafasan dada 

Baranas. 1989. Pengetahuan dasar pelatih SSI, Jakarta  
 

2.1.2.2 Pengertian Kapasitas Vital Paru. 

 Beberapa pengertian Kapasitas Vital Paru antara lain sebagai berikut : 

Kapasitas Vital Paru adalah volume udara yang dapat diekspirasikan setelah 

inspirasi maksimal. (Soegiyanto, 1989 : 74). Ahli lain mengartikan 

Kapasitas Vital Paru adalah hawa yang keluar masuk apabila melakukan 

pernafasan secara maksimal. (Oktia Woro Kasmini Handayani, 1999 : 21).  

 Kapasitas Vital Paru adalah jumlah udara (sekitar 4500 ml) yang dapat 

dikeluarkan oleh usaha volunter setelah inspirasi dalam. (John. Gibson, 

2002 : 149) 

 Kapasitas Vital Paru terbesar yang dapat dicapai seseorang adalah 

pada posisi berdiri yang disebabkan oleh kecenderungan isi perut untuk 
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menolak diafragma ke depan sehingga volume udara dalam paru-paru besar 

sehingga udara yang ditampung banyak. 

2.1.2.3 Volume dan Kapasitas Paru. 

Besarnya daya muat udara oleh paru 4500 ml sampai 5000 ml dan 

hanya sebagian kecil dari udara ini, kira-kira 1/10 atau hanya 500 ml adalah 

udara pasang surut (tidal air) yaitu yang dihirup masuk dan dihempaskan 

keluar pada pernafasan biasa dengan tenang. Antara perempuan dan laki-

laki terdapat perbedaan, bila laki-laki kapasitas normalnya 4-5 liter 

sedangkan untuk perempuan 3-4 liter. (Evelyn, C. Pearce, 1993 : 221)   

2.1.2.3.1 Pentingnya Volume dan Kapasitas Paru. 

Ada beberapa volume paru yang dapat dipergunakan untuk mengukur 

fungsi paru, antara lain Kapasitas Vital Paru yang merupakan gabungan dari  

volume cadangan inspirasi ditambah tidal volume dan volume cadangan 

ekspirasi.  Kapasitas vital dipengaruhi oleh posisi tubuh, kekuatan otot-otot 

pernafasan dan kemampuan paru dan rongga untuk berkembang. Pentingnya 

meningkatkan kapasitas vital paru adalah erat kaitannya dengan penyediaan 

O2 untuk berlangsungnya proses oksidasi di dalam sel.  

2.1.2.3.2 Otot-otot pernafasan. 

2.1.2.3.2.1 Otot-otot inspirasi. 

 Diafragma adalah otot utama dalam respirasi. Pada saat inspirasi otot 

diafragma berkontraksi dan menarik dinding dada agak keluar sehingga 

ruang di dalam dada membesar yang mengakibatkan tekanan di dalam 

alveolus menurun, dan udara memasuki paru-paru.  
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 Otot yang berperan dalam inspirasi antara lain adalah musculus 

intercostalis externa yang pada saat berkontraksi mengakibatkan  rongga 

dada membesar. Selain itu beberapa otot lain yang membantu dalam 

inspirasi antara lain musculus pectoralis major, musculus serratus posterior 

superior, musculus scalenus, dan musculus sternomastoideus. 

2.1.2.3.2.2 Otot-otot ekspirasi. 

 Otot diafragma dan musculus internacostalis externa berelaksasi 

sehingga diafragma naik, dinding dada masuk ke dalam dan ruang dada  

mengecil yang mengakibatkan tekanan dalam rongga dada lebih besar dari 

pada tekanan udara bebas sehingga udara meninggalkan paru-paru. Selain 

itu otot perut juga membantu dalam proses ekspirasi antara lain musculus 

obliguus abdominis internus dan eksternus, dan musculus rektus abdominis. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar IV 
Paru dalam rongga dada dan otot-otot utama yang terlibat dalam pernafasan 

FIK. 2005 Anatomi II. Semarang.UNNES 
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2.1.2.4. Pengukuran Kapasitas Vital Paru 

 Kapasitas vital paru diukur dengan menggunakan alat spirometer. 

(Evelyn, C. Pearce, 1993 : 221). Spirometer yang digunakan adalah 

spirometer dari Hutchinson dengan skala 500 ml sampai 7000 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V 
Spirometer dari Hutchinson 

Fakultas Ilmu Keolahragaan. 1999 Praktikum  dan Keterampilan  
Pendidikan Kesehatan. Semarang. UNNES 

Cara penggunaan spirometer ini adalah pertama-tama masukkan air 

pada tabung Hutchinson sebatas garis merah kemudian sesuaikan keleb 

batas dengan suhu air yang terbaca di termometer, bersihkan corong 

hembusnya dengan alkohol. Hal ini dilakukan juga setiap kali berganti yang 

menggunakan yaitu harus dibersihkan dengan alkohol. Lepas dan buka 

jentik pengunci yang menhan putaran tabung, sehingga apabila udara 

dihembuskan ke dalam tabung maka tabung dapat berputar setelah testee 

siap, testee menghirup udara sebanyak-banyaknya dan hembuskan udara 

kuat-kuat pada corong hembusnya tanpa ada bocoran udara sampai testee 

tidak dapat lagi mengeluarkan udara dari paru-paru. Setelah tabung berhenti 
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berputar maka barulah dibaca kemampuan kapasitas vital paru testee pada 

skala penunjuk, kemudian hasil pengukuran yang terbaik yang merupakan 

hasil akhir.    

2.1.3 Usia lanjut. 

2.1.3.1 Teori proses menua 

2.1.3.1.1 Teori Genetic clock. 

 Menurut Hayflick dalam R.Boedhi-Darmojo dan H.Hadi 

Martono, proses menua telah terprogram secara genetic yaitu di dalam inti 

sel terdapat suatu jam genetic yang diputar menurut replikasi tertentu dan 

menghitung mitosis serta menghentikan replikasi sel. Jadi menurut teori ini 

konsep jam apabila berhenti maka berarti spesies tersebut talah meninggal 

dunia. (2004: 5) 

2.1.3.1.2 Teori Error Catastrophe. 

 Menurut Constantinides dalam R.Boedhi-Darmojo dan H.Hadi 

Martono, proses menua disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang beruntun 

sepanjang kehidupan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, terjadi 

kesalahan dalam proses traskripsi (DNA→ RNA), maupun dalam proses 

translasi (RNA→ protein/enzim). Kesalahan tersebut akan menyebabkan 

terbentuknya enzim yang salah, sebagai reaksi dan kesalahan-kesalahan 

lainyang berkembang  dan akan menyebabkan terjadinya reaksi metabolisme 

yang salah, sehingga akan mengurangi fungsional sel (2004: 6). 
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2.1.3.1.3 Teori menua akibat rusaknya sistem imun tubuh 

 Menurut Suhana dalam R.Boedhi-Darmojo dan H.Hadi Martono, 

mutasi protein pasca translasi yang berulang-ulang menyebabkan 

berkurangnya kemampuan sistem imun tubuh mengenali dirinya sendiri, 

atau dengan kata lain sistem imun tubuh akan menganggap sel yang telah 

mengalami perubahan itu adalah sel asing yang menghancurkannya (2004: 

7). 

2.1.3.1.4 Teori menua akibat metabolisme. 

 Menurut teori ini menurunnya proses metabolisme akan 

memperpanjang umur, karena terjadi penurunan jumlah kalori untuk proses 

metabolisme. Modifikasi cara hidup yang kurang bergerak menjadi lebih 

banyak bergerak mungkin juga dapat memperpanjang umur. 

2.1.3.1.5 Teori radikal bebas. 

 Balin dan Allen dalam R.Boedhi-Darmojo dan H.Hadi Martono, 

radikal bebas dapat terbentuk di alam bebas dan sebagai pruduk sampingan 

di dalam rantai pernafasan di dalam mitokondria. Sifat radikal bebas sangat 

reaktif sehingga dapat bereaksi dengan DNA, protein, asam lemak tak 

jenuh, seperti dalam membran sel. Makin lanjut usia maka radikal bebas 

dapat terbentuk sehingga proses pengrusakan organel sel makin banyak dan 

akhirnya sel akan mati. (2004: 80) 
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2.1.3.2 Wanita usia lanjut. 

Wanita adalah (orang) perempuan (lebih halus). (Poerwadarminta, 

1984 :   1147). Usia lanjut adalah mereka yang berusia 55 tahun ke atas 

(Emma S. Wirakusumah, 2002: 5). Jadi wanita usia lanjut adalah perempuan 

yang berusia di atas atau sama dengan 55 tahun. 

         Mereka yang telah memasuki usia lanjut akan mengalami penurunan 

fungsi organ yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan melakukan 

aktivitas kerja. Hal ini terjadi pula pada organ paru, yang mengalami 

penurunan fungsi akibat berkurangnya elastisitas serabut otot yang 

mempertahankan bronkiolus tetap terbuka (Emma S. Wirakusumah, 2002: 

27). 

2.1.3.3 Olahraga dan kebugaran untuk usia lanjut. 

Pada usia lanjut terjadi penurunan masa otot serta kekuatannya, laju 

denyut jantung maksimal, toleransi latihan, kapasitas aerobik dan terjadinya 

peningkatan lemak tubuh sehingga seseorang dengan aktivitas fisik rendah 

mempunyai resiko yang lebih tinggi menghadapi kematian lebih awal. 

Sasaran latihan fisik untuk usia lanjut adalah  fleksibilitas dan 

kekuatan otot, salah satu contohnya adalah latihan Senam Sehat Indonesia .  

Dengan latihan Senam Sehat Indonesia maka kaum usia lanjut diharapkan 

dapat memelihara kesehatan dan kesegaran jasmaninya. Usia lanjut yang 

tetap aktif juga dapat membangkitkan rasa kemampuan dan rasa percaya diri 

mereka untuk menunjang hidup sehat. Latihan olahraga untuk usia lanjut 
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sifatnya aerobik yang bertujuan untuk meningkatkan kesegaran 

jasmani.dengan ciri-ciri latihan : 

- Durasi waktu latihan lebih dari 12 menit. 

- Intensitas sedang dengan DN 75%-80 % dari denyut nadi maksimal.  

- Frekuensi 3 kali seminggu. 

- Harus melibatkan banyak otot badan. (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 

200). 

2.2    Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Latihan Senam Sehat Indonesia 

Dapat mempengaruhi Kapasitas Vital Paru Wanita Usia Lanjut Di Posyandu 

Lansia Saras Utomo Desa Mudal Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali 

Tahun 2005. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wanita usia lanjut di 

Posyandu Lansia Saras Utomo Desa Mudal Kecamatan Kabupaten Boyolali 

tahun 2005 yang berjumlah 52 orang. 

3.2 Sampel. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive 

Sampling, dengan karakteristik sampel sebagai berikut : 

1. Wanita usia 55 tahun sampai 75 tahun. 

2. Anggota Aktif Posyandu Lansia Saras Utomo Desa Mudal Kecamatan   

Boyolali Kabupaten Boyolali tahun 2005. 

Berdasarkan karakteristik sampel di atas maka jumlah sampel yang 

dapat digunakan dalam penelitian ini adalah 30 orang. 

3.3 Variabel penelitian.     

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas dan satu variabel 

terikat yaitu : 

3.3.1 Variabel Bebas. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Latihan Senam Sehat 

Indonesia. 
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3.3.2 Variabel Terikat. 

Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Kapasitas Vital Paru 

Bagi Wanita Usia Lanjut Di Posyandu Lansia Saras Utomo Desa 

Mudal Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun 2005.  

3.4    Metode Pengumpulan Data. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 

eksperiment lapangan dengan jenis pre-test and post-test group design yang 

terdiri dari pre- test ,treatment dan post-test. 

3.4.1 Pre-test 

Tujuan diadakan pre-test adalah untuk mendapatkan data test yang 

berupa pengukuran Kapasitas Vital Paru wanita usia lanjut sebelum 

diadakan treatment. 

3.4.2 Treatment. 

Latihan Senam Sehat Indonesia dilakukan sebanyak 16 kali 

pertemuan ditambah 2 kali pertemuan untuk pre-test dan post-test. 

Sehingga jumlah keseluruhan ada 18 kali pertemuan. Frekuensi 

pertemuan 3 kali setiap minggu, yaitu setiap hari senin, rabu dan 

jumat.  

3.4.3 Post-test. 

Tujuan post-test adalah untuk mendapatkan data kapasitas vital 

paru wanita usia lanjut setelah melakukan Senam Sehat Indonesia di 

Posyandu Lansia Saras Utomo Desa Mudal Kecamatan Boyolali 

Kabupaten Boyolali Tahun 2005. 
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3.5     Instrument  atau Alat Pengambilan Data.  

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.5.1     Alat dan perlengkapan test. 

3.5.1.1 Spirometer dari Hutchinson. Alat ini digunakan untuk melakukan 

pengukuran kapasitas vital paru pada saat Pre-Test dan Post-Test . 

3.5.1.2 Tape Recorder dan Kaset Senam Sehat Indonesia. Alat ini 

digunakan pada saat pelaksanaan Treatment berupa latihan Senam 

Sehat Indonesia. 

3.5.2     Prosedur pelaksanaan. 

3.5.2.1 Post-Test dan Post-Test dilaksanakan dengan ketentuan sebagai    

berikut : 

3.5.2.1.1 Sesuaikan keleb batas dengan suhu air yang terbaca di 

termometer. 

3.5.2.1.2 Jarum spirometer pada angka nol 

3.5.2.1.3 Testee melakukan inspirasi maksimal 

3.5.2.1.4 Testee melakukan ekspirasi maksimal pada selang karet 

3.5.2.1.5 Baca hasilnya pada skala penunjuk 

3.5.2.2 Treatment 

Sampel melakukan latihan Senam Sehat Indonesia dengan 

frekuensi latihan 3 kali setiap minggunya yaitu pada hari senin, rabu 

dan jumat. Lama latihan adalah 1 jam 2 menit. 
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3.6 Tempat Dan Waktu Penelitian. 

 3.6.1 Tempat. 

 Penelitian ini bertempat di Posyandu Lansia Saras Utomo, Rt 10 

/ Rw 2 Desa Mudal Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali.  

 3.6.2 Waktu. 

 3.6.2.1 Pre-Test 

 Waktu pengambilan data dilakukan pada tanggal 30 Juli 2005, 

pukul 10.00 WIB. 

 3.6.2.2 Treatment 

 Latihan senam Sehat Indonesia dilakukan mulai tanggal 2 

Agustus sampai 5 september 2005, setiap pukul 16.00 WIB - 

selesai. Dilaksanakan setiap minggu sebanyak 3 kali pertemuan.   

 3.6.2.3 Post Test. 

 Waktu pengambilan data dilakukan pada tanggal 6 September 

2005, pukul 16. 00 WIB. 

3.7 Faktor- faktor yang mempengaruhi penelitian. 

Dalam penelitian ini telah diusahakan untuk menghindari adanya 

kemungkinan-kemungkinan yang menghambat serta mempengaruhi 

penelitian berlangsung, faktor-faktor tersebut adalah : 

3.7.1 Faktor alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini juga mempengaruhi hasil 

penelitian, alat dalam penelitian ini diupayakan dan disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian.  
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3.7.2 Faktor cuaca 

Karena proses penelitian dalam hal ini treatment dilakukan di 

tempat terbuka maka faktor cuaca khususnya hujan dapat mengganggu 

jalannya penelitian, akan tetapi dalam pelaksanaan penelitian ini, tidak 

terjadi gangguan sehingga penelitian berjalan dengan baik.  

3.7.3 Faktor kesungguhan sampel. 

Kesungguhan sampel pada saat Pre- Test , Treatment dan Pos- Test 

sangat mempengaruhi penelitian, dikarenakan sample dalam 

penelitian ini adalah wanita usia lanjut yang benar-benar pemula 

dalam Senam Sehat Indonesia.  

3.7.4 Faktor tenaga pembantu penelitian  

Penelitian ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya peran serta 

dari tenaga pembantu dalam proses pelaksanaan penelitian. 

3.8  Analisis Data 

 Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan untuk melihat 

Pengaruh Latihan Senam Sehat Indonesia Terhadap Peningkatan Kapasitas 

Vital Paru Wanita Usia Lanjut Di Posyandu Lansia Saras Utomo Desa 

Mudal Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali tahun 2005 dari data pre-

test dan post-test diolah menggunakan rumus t-test : 

( )1 - N N
d

 MD 
 t 

2∑
=  
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Keterangan : 

Md  : mean dari deviasi (d) antara post-test dan pre-test  

xd  : perbedaan deviasi dengan mean deviasi 

N  : banyaknya subyek  

df  : N—1 

Rumus Short method digunakan dalam penelitian ini karena lebih 

efisien penggunaannya.(Sutrisno Hadi,1988:491). Rumus pendek adalah 

rumus yang sederhana dan efisien, rumus ini dapat dipersiapkan untuk 

penyelidikan eksperiment. Kriteria pengujiannya, tolak Ho jika diperoleh 

nilai thitung > ttabel pada taraf signifikansi 5% dengan dk = n-1. Pengujian 

menggunakan uji t ini dapat dilanjutkan apabila secara signifikan  

berdistribusi normal, yang diuji menggunakan Kolmogorov Smirnov jika 

diperoleh nilai probabilitas > 0,05. Apabila tidak berdistribusi normal, 

sebagai pengganti uji t berupa uji Wilcoxon pada statistik non parametrik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini merupakan hasil pengukuran kapasitas vital paru 

wanita usia lanjut sebelum dan sesudah mengikuti latihan Senam Sehat Indonesia 

di Posyandu Lansia Saras Utomo Desa Mudal Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali tahun 2005. Pengukuran dilakukan pada 30 orang wanita yang berusia 

lanjut (berusia diatas atau sama dengan 55 tahun).  

Tabel 1. 
Distribusi Frekuensi Umur Responden 

 
No Umur f % 
1 55-60 11 36.67 
2 61-65 8 26.67 
3 66-70 8 26.67 
4 71-75 3 10.00 
 Jumlah 30 100.00 

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 36,67% responden berumur 

antara 55-60 tahun, 26,67% antara 61-65 tahun, 26,67% antara 66-70 tahun dan 

10% antara 71-75 tahun. 

4.1.1 Data Kapasitas Vital Paru Sebelum Mengikuti Latihan Senam Sehat 

Indonesia 

Rata-rata kapasitas vital paru hasil pengukuran sebelum mengikuti latihan 

Senam Sehat Indonesia dapat dilihat pada tabel 2 halaman 50. 
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Tabel 2. 
Rata-rata Kapasitas Vital Paru Sebelum mengikuti latihan 

Senam Sehat Indonesia 

500.00
1500.00

946.0000
259.2376

67204.138

Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance

Kapasitas vital paru sebelum
mengikuti senam sehat

Indonesia

 
Rata-rata kapasitas vital paru sebelum mengikuti latihan Senam Sehat 

Indonesia mencapai 946 ml dengan standar deviasi 259,2376. Hal ini 

menunjukkan bahwa kapasitas vital paru sebelum mengikuti latihan Senam Sehat 

Indonesia bervariasi dengan kapasitas vital paru terendah 500 ml dan tertinggi 

1500 ml. 

Kapasitas vital paru sebelum mengikuti senam sehat Indonesia

1600.01400.01200.01000.0800.0600.0

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 259.24  
Mean = 946.0

N = 30.00

 

Gambar 1.  
Distribusi Frekuensi Data Kapasitas Vital Paru Sebelum Mengikuti Latihan 

Senam Sehat Indonesia 

4.1.2 Kegiatan Senam Sehat Indonesia 

Kegiatan latihan Senam Sehat Indonesia di Posyandu Lansia Saras Utomo 

Desa Mudal Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dilaksanakan sejak tanggal 
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2 Agustus 2005 – 5 September 2005. Setiap minggunya dilaksanakan 3 kali 

latihan, dimana setiap latihan melalui tiga proses yaitu pemanasan 15 menit, inti 

30 menit dan pendinginan dalam waktu 17 menit. Pelatih terdiri dari dua orang. 

4.1.3 Data Kapasitas Vital Paru Setelah Mengikuti Latihan Senam Sehat 

Indonesia. 

Rata-rata kapasitas vital paru hasil pengukuran setelah mengikuti latihan  

Senam Sehat Indonesia dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. 
Rata-rata Kapasitas Vital Paru Setelah Mengikuti Latihan  

Senam Sehat Indonesia 

620.00
1600.00

1013.3333
284.1240

80726.437

Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance

Kapasitas vital paru setelah
mengikuti senam sehat

Indonesia

 
 

Rata-rata kapasitas vital paru setelah mengikuti latihan Senam Sehat 

Indonesia mencapai 1013,33 ml dengan standar deviasi 284,1240.  

Kapasitas vital paru setelah mengikuti senam sehat Indonesia

1600.0
1500.0

1400.0
1300.0

1200.0
1100.0

1000.0
900.0

800.0
700.0

600.0

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 284.12  
Mean = 1013.3

N = 30.00

 

Gambar 2.  
Distribusi Frekuensi Data Kapasitas Vital Paru Setelah Mengikuti  

Latihan Senam Sehat Indonesia 
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Terlihat dari tabel dan grafik bahwa kapasitas vital paru-paru setelah 

mengikuti latihan Senam Sehat Indonesia juga bervariasi dengan kapasitas vital 

paru terendah 620 ml dan tertinggi 1600 ml. 

4.1.4 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui data yang diperoleh 

terdistribusi normal atau tidak. Dalam pengujiannya dapat dilihat dari 

Kolmogorov Smirnov, apabila diperoleh nilai Lo dengan signifikansi < 0,01 maka 

dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Hasil uji Kolmogorov 

Smirnov dapat dilihat dari output SPSS pada tabel berikut. 

Tabel 4. 
Uji Normalitas Data 

Tests of Normality

.147 30 .098 .965 30 .470

.162 30 .042 .923 30 .043

Kapasitas vital paru sebelum
mengikuti senam sehat
Indonesia
Kapasitas vital paru setelah
mengikuti senam sehat
Indonesia

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signfikansi untuk kapasitas vital 

paru sebelum mengikuti latihan Senam Sehat Indonesia sebesar 0,098 dan setelah 

mengikuti latihan Senam Sehat Indonesia sebesar 0,042. Kedua nilai signifikansi 

pengujian tersebut > 0,01 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 

normal. Sehingga untuk pengujian hipotesis selanjutnya digunakan statistik 

parametrik yaitu uji t.  
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4.1.5 Uji Peningkatan Kapasitas Vital Paru Setelah Mengikuti Kegiatan 

Senam Sehat Indonesia 

Untuk mengetahui peningkatan kapasitas vital paru setelah mengikuti 

latihan Senam Sehat Indonesia dapat dilihat dari uji t seperti pada tabel berikut. 

Tabel 5. 
Uji Peningkatan Kapasitas Vital Paru Setelah Mengikuti  

Latihan Senam Sehat Indonesia 
 
Kapasitas Vital Paru Rata-rata Peningkatan thitung ttabel Keterangan 
Sebelum Latihan 946.00
Sesudah Latiham 1013.33 7.12% 3.68 2.46 Ho ditolak 

 
Keterangan:  
Ho : μ1 > μ2  (Tidak meningkat) 
Ho : μ1 < μ2  (terjadi peningkatan) 

 
Berdasarkan hasil uji t di atas diperoleh nilai thitung sebesar 3,68 > ttabel 

(2,46) pada taraf signfikansi 0,01 yang berarti Ho dengan pernyataan tidak ada 

peningkatan kapasitas vital paru ditolak, sedangkan Ha dengan pernyataan ada 

peningkatan kapasitas vital paru wanita usia lanjut diterima dengan peningkatan 

sebesar 7,12%. 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan yang 

signifikan kapasitas vital paru pada wanita usia lanjut setelah mengikuti latihan 

Senam Sehat Indonesia di Posyandu Lansia Saras Utomo Desa Mudal Kecamatan 

Boyolali Kabupaten Boyolali.  Terjadinya peningkatan kapasitas vital paru wanita 

usia lanjut disebabkan karena respons tubuh secara faal yaitu menebalnya otot-

otot diafragma yang mengakibatkan proses respirasi dapat dilakukan secara 

maksimal. Senam Sehat Indonesia menggunakan metode latihan pernafasan 
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diafragma. Menurut Dr.T Nakamura dalam Baranas SSI, pernafasan dengan 

diafragma menyebabkan volume O2 yang masuk ke paru-paru lebih banyak 

sehingga jantung dapat memompa darah lebih banyak (1989: 4). Latihan 

pernafasan inilah yang memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan 

kapasitas vital paru bagi wanita usia lanjut di Posyandu Lansia Saras Utomo Desa 

Mudal Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali tahun 2005.  

Dalam Senam Sehat Indonesia, terdapat unsur-unsur latihan yaitu latihan 

peregangan, latihan meningkatkan kelenturan sendi, latihan balance dan 

koordinasi yang bermanfaat untuk menguatkan fungsi sistem lokomotor yaitu 

sendi tulang, otot dan saraf tepi. Dalam komponen kesegaran fisik yang lain, SSI 

membantu meningkatkan ketahanan jantung dan paru-paru, namun tidak 

meningkatkan daya ledak otot, kecepatan dan ketangkasan. (Baranas SSI, 1989:4).   
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa : 

5.1.1 Senam Sehat Indonesia dapat mempengaruhi peningkatan kapasitas 

vital paru wanita usia lanjut. 

5.1.2 Latihan Senam Sehat Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap peningkatan kapasitas vital paru wanita usia lanjut, yaitu 

sebesar 7,12%. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan maka dapat disarankan wanita usia lanjut 

anggota Posyandu Lansia Saras Utomo untuk lebih termotivasi dalam 

melakukan kegiatan Senam Sehat Indonesia sebagai salah satu bentuk latihan 

pembinaan kondisi fisik yang prima dalam menjaga tingkat kesegaran 

jasmani. 
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