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Abstrak 

 Pada penelitian kali ini, kami peneliti mengadakan penelitian tentang bagaimana 

memaksimalkan atau tetap produktif di masa pandemi dengan melakukan senam. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena 

menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu. Penelitian 

kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi 

wawancara dan observasi. Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahuai 

atau memberikan motivasi agar di masa pandemi seperti ini tetap produktif dan tetap 

sehat, karena dengan tetap berolahraga terutama senam membuat tubuh kita bugar dan 

tentunya menjaga imun tubuh supaya terhindar dari berbagai virus yang tidak baik bagi 

tubuh. Penelitian ini juga memberikan gambaran atau sebuah ide trobosan bagaimana 

tetap bias melakukan senam dengan tidak berkerumun dan tatap muka secara langsung. 

Hasil dari pada penelitian ini terdapat beberapa klasifikasi diantaranya yakni, 1) 30% 

orang sangat antusias dengan adanya senam virtual yang di adakan oleh instruktur senam, 

2) 20% tidak bias dikarenakan kesibukannya dalam bekerja dan yang 3) 50% malas 

mengikuti dengan alasan terkendala internet dan divice yang tidak mendukung. 

 
Kata kunci Senam, olahraga, pandemi, produktif 
 

 

Abstract 

In this research, researchers conducted research on how to maximize or stay 

productive during a pandemic by doing exercise. The research method used in this 

research is descriptive qualitative because it describes the research activities carried out 

on certain objects. Qualitative research produces and processes descriptive data, such as 

transcription and observation. The purpose of this research is to find out or provide 

motivation so that during a pandemic like this one remains productive and remains 

healthy, because continuing to exercise, especially exercise keeps our bodies fit and of 

course keeps the body's immunity from various viruses that are not good for the body. 

This research also provides an overview or a breakthrough idea of how to remain biased 

in doing gymnastics by not huddling and meeting face to face. The results of this study 

have several classifications, namely, 1) 30% of people are very enthusiastic about the 

virtual gymnastics held by gymnastics instructors, 2) 20% are not biased because of their 

busy work and 3) 50% are lazy to follow reasons that are constrained by the internet and 

unsupported devices. 
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PENDAHULUAN 

Olahraga adalah salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna 

untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang setelah olahraga (Rambu 

Lema & Dwi Cahya, 2010). Aktifitas olahraga adalah aktifitas gerak dasar manusia, 

sehingga olahraga sangat-sangat tidak asing dari kalangan anak-anak samapi dewasa 

bahkan tua sekalipun. Olahraga adalah bentuk pendidikan individu dan masyarakat yang 

mengutamakan gerakan-gerakan jasmani yang dilakukan secara sadar dan sistematis 

menuju kualitas hidup yang tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pembinaan hidup 

sehat, kesegaran jasmani, prestasi yang optimal, pengetahuan dan kecerdasan. 

Perubahan gaya hidup masyarakat di Indonesia sebagian sudah mengarah ke pola 

kehidupan modern. Peningkatan ilmu dan teknologi yang sangat berkembang pada masa 

kini secara tidak langsung cenderung membuat tubuh kita jadi kurang bergerak (low body 

movement) (Candrawati et al., 2016).  

Karenanya olahraga sangat-sangatlah penting, di tambah lagi olahraga harus 

menyenangkan sehingga kita tidak merasa bosan. Seperti contoh senam. Mengapa senam 

olahraga menyenangkan ? Karena dalam senam selalu dilakukan ber ramai-ramai dengan 

di iringi musik musik dan instruktur yang ceria, sehingga membuat kita menjadi ceria dan 

menyenangkan. Apalgi bagi orang yang baru memulai untuk ber olahrga, akan meraskan 

kecanduan dengan ramai dan gembiranya suasana tempat senam. 

Namun munculnya wabah virus Covid 19 mengharuskan proses pembelajaran 

senam dilakukan secara daring (Online) menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No.36962/MPK.A/HK/2020 terkait Pembelajaran Secara 

Daring dan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID 19) (Budi, 2020). Hal itu membuat kita semua ber inofasi dalam 

berbagai hal, termasuk juga dalam senam. Harus mampu beradaptasi dengan keadaan dan 

juga harus mampu menggunakan atau memaksimalkan kecanggihan teknologi yang 

tersedia saat ini, sehingga kegiatan senam dapat dilakukan dan tetap mematuhi protokol 

kesehatan.  

Sehingga di tengah pandemi seperti sekarang ini tidak ada alasan lagi untuk tidak 

produktif dikarenakan tidak dapat keluar rumah, karena teknologi yang tersedia saat ini 

mampu membuat kita produktif meskipun kita di rumah saja, seperti menonton senam 

pana youtube atau mengikuti live stream instruktur senam dan masih banyak lagi. 
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METODE  

Kegiatan penelitian memiliki beberapa tujuan yaitu untuk menjelajah (to 

explorate), menggambarkan (to description), dan menjelaskan (to explain) (Zellatifanny 

& Mudjiyanto, 2018). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif karena menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada 

objek tertentu.  

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun 

fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, 

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan 

fenomena lainnya (Linawarti et al., 2016).  Merumuskan secara tepat paradigma dan latar 

belakang penelitian akan membantu peneliti merancang desain penelitian dan 

menentukan metode yang akan digunakan. Dalam hal ini, dapat digunakan pendekatan 

kuantitatif, kualitatif atau campuran keduanya (Zaluchu, 2020).  

Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena penelitian ini ingin 

mengetahui tentang fenomena yang ada dan dalam kondisi yang alamiah, bukan dalam 

kondisi terkendali, labolatoris atau eksperimen. Di samping itu, karena peneliti perlu 

untuk langsung terjun ke lapangan bersama objek penelitian. Sehingga metode yang kami 

gunakan ini yakni kualitatif deskriptif ini dirasa sangat cocok dalam penelitian ini.  

Penelitian ini berisi uraian yang mengarah kepada pembahasan bagaimana tetap 

produktif dan tetap sehat dengan ber olahraga di tengah masa pandemi terutama renang. 

Sehingga COVID-19 tidak menjadi alesan untuk kita bermalas-malasan, tidak prosuktif 

apalagi menjadi tidak sehat karena kurang bergerak.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Mengidentifikasi hasil penelitian survei mengenai seberapa efektif kah media 

massa di gunakan dalam melakukan berbagai kegiatan senam di kota Bojonegoro. 

Sehingga warga Bojonegoro tetap produktif dan sehat meskipun terdapat masa-masa sulit 

yang segala bentuk kegiatan akan terbatas.  

 Pada bagian ini pula peneliti akan mengulas dan membahas hasil penelitian yakni 

tentang Cara efektif melakukan senam pada masa pandemi di Kota Bojonegoro. Dan juga 

memberikan solusi agar tetap produktif atau tetap bergerak, berolahraga sehingga tidak 
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menjadikan pandemi alasan untuk tidak melakukan aktifitas apapun, sehingga akan 

memperburuk imunitas tubuh dan akan menyebabkan tubuh kita kurang kuat dalam 

menghadapi segala macam virus yang berbahaya bagi tubuh. Ada banyak macam senam 

yakni di antaranya :  

 Senam Aerobik. Jika tidak memiliki alat latihan kardio, kamu bisa melakukan 

senam aerobik yang memiliki manfaat yang serupa. Olahraga satu ini juga menjadi 

pilihan yang menarik untuk dilakukan selama di rumah. Kamu bisa melakukan senam 

zumba misalnya, dengan mengikuti video tutorial atau bahkan bersama teman-teman di 

rumah masing-masing lewat video conference. Instruktur olahraga aerobik tetap 

memberikan gerakan-gerakan yang membuat tubuh berkeringat sehingga tubuh menjadi 

lebih bugar. Senam aerobik juga mampu meredakan gejala depresi dan gangguan cemas 

yang dihadapi selama pandemi ini. Dan juga pengaruh latihan senam aerobik low impact 

yang dilakukan 3 kali seminggu selama 2 bulan terhadap penurunan berat badan, persen 

lemak tubuh, dan kadar kolesterol pada remaja putri penderita obesitas (Tri utomo et al., 

2012). 

 Yoga. Olahraga ini mungkin terkesan mudah dan sederhana. Namun, jika 

dilakukan dengan sungguh-sungguh, olahraga ini juga tergolong efektif membakar lemak 

dan membuat tubuh berkeringat. Bonusnya lagi, beberapa gerakan yoga dapat membuat 

kamu lebih tenang dan santai. Sehingga kecemasan yang sering muncul selama pandemi 

ini bisa berkurang. Beberapa manfaat yoga lainnya adalah menjaga metabolisme tubuh, 

meningkatkan pernapasan, memperkuat energi serta vitalitas. Kamu bisa melakukannya 

di rumah dengan mengikuti video tutorial yang banyak tersedia di internet. Intervensi 

senam yoga umumnya efektif dalam mengurangi berat badan, tekanan darah, kadar 

glukosa dan kolesterol tinggi, serta fikiran, relaksasi fisik dan emosional (Wiria Dinata, 

2015).  

 Menari. Aktivitas menyenangkan ini juga bisa dihitung olahraga,  Kamu bisa 

nyalakan lagu favoritmu, atau sambal melihat video artis kesukaanmu. Menari juga 

tergolong sebagai olahraga karena meningkatkan ketahanan dan kekuatan tubuh. Kamu 

juga bisa berkeringat saat menari, karena menari membuat tubuh lebih aktif dan terus 

bergerak. 
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 Push-up. Olahraga ini juga bisa dilakukan di rumah dan untungnya kamu juga 

tidak memerlukan alat bantu. Push-up adalah olahraga yang tepat jika kamu ingin 

memperkuat tubuh bagian atas, seperti dada. Jika rutin dilakukan setiap hari, maka dapat 

meningkatkan kekuatan otot dada dan tubuh menjadi lebih fit. Lakukanlah olahraga rutin 

dan terapkan pola makan sehat dan tidur cukup agar sistem imun kamu cukup kuat untuk 

melawan virus dan penyakit lainnya. Olahraga dengan intensitas yang cukup sangat 

dianjurkan. Sebab, hal ini dapat menurunkan risiko terinfeksi virus corona. "Jika 

seseorang jarang berolahraga maka risiko terinfeksinya tinggi, sedangkan jika olahraga 

cukup, tingkat risiko terinfeksinya rendah,"Adapun durasi ideal berolahraga, menurut 

Andi, yaitu cukup dengan waktu 30 menit hingga satu jam. Apabila olahraga di atas satu 

jam, lanjut dia, justru akan membuat daya tahan tubuh menjadi lemah dan rentan. 

 Berikut adalah deskripsi atau pembahasam dan klasifikasi setelah kami menanyai 

atau memberi beberapa pertanyaan kepada 10 orang. 

1. 30% dari 10 orang atau 3 orang sangat antusias dengan senam virtual, baik itu 

live stream youtube, zoom meet dengan instruktur senam ataupun menonton 

vidio yang sudah ada di youtube. Karena mereka menganggap senam dengan 

menggunakan media sosial sama saja, memang suasananya tidak seperti saat 

beramai-ramai seperti sebelum pandemi, namun bagi mereka yang sudah 

kecanduan olahraga terutama senam, mereka bisa mengobati kerinduan mereka 

dengan cara virtual. Di tambah lagi beberapa dari mereka mempunyai grup 

senam yang kompak, jadi beberapa minggu sekali mengadakan zoom meet untuk 

melakukan senam dan saling menanyakan kabar dan sebagainya karena memang 

semua kesibukan dilakukan dirumah saja selama pandemi ini. Jadi mereka tetap 

dapat sehatnya ditambah lagi mereka juga bisa melepas rindunya bersama teman-

teman grup senamnya. Dan juga senam ini tidak membutuhkan banyak tempat, 

bisa di lakukan di ruangan manapun di rumah atau di halaman, di pekarangan dan 

sebagainya, yang terpenting ruangan atau tempat tersebut tidak terlalu rapat dan 

pertukaran udaranya lancar sehingga dapat memper mudah untuk bernafas, 

karena dengan gerak yang aktif tentu saja membutuhkan nafas yang lebih besar. 

Senam pun dapat dilakukan kepada orang yang sedang hamil. Senam hamil yoga 

dapat membantu mempersiapkan kondisi fisik dan psikologi ibu hamil dalam 

menghadapi persalinannya (Rusmita, 2015). Jadi tetap baik dan aman bagi 
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siapapun termasuk ibu hamil namun dengan porsinya masing-masing. Maksud 

dari pada porsinya adalah jika seorang akan melakukan program diet tentu 

berbeda dengan senam ibu hamil, baik dari segi gerakan kecepatan dan iramanya. 

2. 20% dari 10 orang atau 2 orang tidak bisa sepenuhnya menanggapi dengan baik 

mengenai senam virtual, di karenakan kesibukan mereka kalau dirumah semakin 

banyak. Belum lagi mereka juga harus menjadi guru bagi anak-anaknya yang saat 

pandemi ini belajar dirumah atau sekolah dirumah. Mereka berpendapat tidak 

seperti saat luring atau tatap muka langsung, karena disaat anak-anak mereka 

disekolah mereka bisa ke sanggar atau ke tempat-tempat senam, karena dirumah 

memang sudah tidak ada yang dikerjakan. Namun mereka juga tidak menolak 

mentah-mentah mengenai senam virtual ini, mereka tetap bisa melakukan tetapi 

tidak rutin mengenai waktu pelaksannaya. Mereka menyesuaikan dengan 

pekerjaan rumah. Jikalau memang sudah benar-benar selesai pekerjaan rumahnya 

dan anak-anak sudah di berikan pembelajaran atau di dampingi dalam belajar 

baru mereka bisa melakukan senam tersebut. Memang ketika semua dilakukan 

dirumah seperti kerja, sekolah dan lain-lain ada kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing. Kelebihannya adalah tidak perlu buru-buru ke kantor atau 

kesekolah karena semua dilakukan dirumah lebih menyingkat waktu, ditambah 

lagi kita tidak perlu memperlihatkan keseluruhan badan kita, hanya bagian kepala 

yang perlu terlihat oleh layar. Namun demikian kekurangannya juga amat 

banyak, seperti terkendalanya internet, bagi para orang tua harus mampu dan mau 

menjadi guru bagi anaknya karena sekolah dirumah dan masih banyk lagi.  

3. 50% dari 10 orang atau 5 orang merasa malas, atau tidak menghiraukan senam 

virtual. Mereka enggan mengikuti hal ini bukan berarti malas berolahraga dan 

suka bermalas-malasan. Terdapat alasan mengapa tidak antusias dengan senam 

yang di adakan secara virtual. Pertama dan paling utama adalah divice atau Hp 

mereka tidak mendukung. Maksud dari pada tidak mendukung adalah bagi 

beberapa orang tua kadang tidak terlalu mengerti dan memahami fitur Hp, jadi 

mereka malas untuk mengoprasikan diluar apa yang mereka sudah ketahui. Yang 

kedua divice atau Hp mereka barengan dengan anak atau 1 digunakan bersma. 

Para orang tua tentu saja mengalah demi anak. Ditambah lagi anak-anak saat ini 

sekolah dirumah dan memerlukan Hp. Hal ini yang membuat banyak masyarakat 
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tidak terlalu tertarik dengan senam virtual. Hampir sama dengan nomor 2, mereka 

lebih senang jika kegiatan olahraga atau senam dilakukan ofline atau tatap muka 

secara langsung. Karena setelah anak-anak mereka dan suami bekerja mereka 

mempunyai kegiatan diluar rumah untuk pergi ke tempat-tempat senam, di 

tambah lagi jika ofline suasana ramai dan sangat menyenangkan. Masalah yang 

selanjutnya adalah ketersidiaan koneksi internet. Ini termasuk alasan terbesar 

untuk tidak mengikuti atau melihat senam online. Karena tentu akan memakan 

atau memakai internet yang cukup banyak. 

  

Tabel 1. Presentasi orang yang antusias senam virtual 

Pertanyaan diajukan kepada 10 orang 

 

Presentasi Keterangan 

    Sangat Antusias 

    

Tidak bisa, karena 

kesibukan dirumah 

bertambah 

50% 

Tidak bisa, karena 

divice dan internet 

tidak memadai 

  

  

 
 

Oleh karena itu kami peneliti sedikit memberikan solusi untuk tetap bergerak aktif 

berolahraga terutama tetap melakuakan senam di masa pandemi ini. 

Gambar 1. Senam virtual 
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Dalam gambar 1 terdapat senam yang diadakan secara virtual guna tetap 

melakukan senam secara rutin dan juga dapat mengobati rindu para anggota yang 

melakukan senam. Kegiatan ini juga tidak memakan banyak tempat karena dapat 

dilakukan di mana saja 

 

Gambar 2. Senam luring sebelum pandemi 

Memang tidak seramai dan semeriah di saat kita melakuakan senam sacara 

beramai-ramai, namun pada saat ini tentu saja tidak bisa melakukan hal tersebut, 

dikarenakan penularan virus yang sangat cepat sehingga alangkah baiknya semua 

diluakuan di rumah.  

Gambar 3. Senam dengan protokol kesehatan yang sangat ketat 
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 Atau bisa saja ditengah pandemi seperti ini melakukan senam dengan tatap muka 

bersama beberapa orang, namun tentu saja harus dengan protokol kesehatan yang sangat 

ketat dan juga ditambah lagi orang yang mengikuti senam tersebut tentunya terbatas tidak 

bisa sebanyak pada saat kondisi normal sebelum pandemi. 

Jadi menurut kami yang paling efektif adalah dengan tetap melakukan senam 

dengan virtual atau bisa melihat di media sosial seperti youtube dan sebagainya, di 

samping lebih aman karena dilakukan dirumah, hal ini juga bisa dilakukan kapanpun 

ketika kita mempunyai waktu luang.  

Namun bagi yang terkendala divice atau Hp tidak perlu bersedih, kami juga 

menawarkan beberapa opsi untuk tetap sehat dengan berolahraga senam. Pada dasarnya 

gerakan senam tidak di paten harus seperti ini dan seperti itu, jadi bisa dilakukan 

kapanpun tanpa harus menggunakan atau membuka Hp. Seperti gerakan-gerakan senam 

ringan melemaskan tangan, kaki, leher itu bisa dilakukan secara mandiri sembari 

beraktifitas. Dan jika dilakukan secara teratur itu juga akan bagus karena tubuh sudah 

bergerak aktif. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan data yang sudah dianalisa, peneliti menyimpulkan banyak sekali cara 

agar tetap sehat, dengan berolahraga senam meskipun dalam keadaan pandemi. Tidak ada 

alasan untuk kita bermalas malasan sehingga terjadi imunitas tubuh yang menurun dan 

tidak terjaganya kesehatan, padahal kesehatan sangatlah penting dan sangatlah mahal. 

Terdapat beberapa solusi yakni dengan tetap melakukan senam dengan memanfaatkan 

media sosial seperti youtube, zoom meet, dll. Ataupun bisa melakuakan senam dengan 

tatap muka atau luring namun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan juga 

kuota orang yang mengikuti juga terbatas. Dan yang terakhir tetap melakukan senam 

meskipun divice atau internet tidak mendukung dengan cara melakukan gerakan senam 

ringan setiap bangun tidur contohnya dengan melemaskan bagian kaki, lengan dan 

sebagainya. Karena gerakan senam tidak di paten harus seperti ini atau harus seperti itu, 

itu membuat kita fleksibel untuk melakuakan senam. Sehingga kita tetap sehat tanpa ada 

alasan keadaan pandemi membuat kita bermalas malasan. 
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