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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seringkali pada orang yang telah mengalami usia lanjut (lansia)  

mengalami kemunduran atau perubahan morfologis pada otot yang 

menyebabkan perubahan fungsional otot, yaitu terjadi penurunan kekuatan dan 

kontraksi otot, elastisitas dan fleksibilitas otot, serta kecepatan dan waktu 

reaksi. Penurunan fungsi dan kekuatan otot akan mengakibatkan penurunan 

kemampuan mempertahankan keseimbangan postural atau keseimbangan tubuh  

lansia.  Lansia  merupakan kelompok umur yang paling beresiko mengalami 

gangguan keseimbangan postural (Ceranski, 2006). Menurut Setiawan (2006) 

keseimbangan diartikan sebagai kemampuan relatif  untuk mengontrol pusat 

massa tubuh (center of mass) atau pusat gravitasi (center of gravity) terhadap 

bidang tumpu (base of support). Keseimbangan merupakan interaksi yang 

kompleks dari integrasi/interaksi sistem sensorik (vestibular, visual, dan 

somatosensorik termasuk proprioceptor) dan muskuloskeletal (otot, sendi, dan 

jar lunak lain) yang dimodifikasi/diatur dalam otak (kontrol motorik, sensorik, 

basal ganglia, cerebellum, area asosiasi) sebagai respon terhadap perubahan 

kondisi internal dan eksternal. 

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan keseimbangan 

postural, diantaranya adalah efek penuaan, kecelakaan, maupun karena faktor 

penyakit. Namun dari tiga hal ini, faktor penuaan adalah faktor utama 
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penyebab gangguan keseimbangan postural pada lansia (Avers, 2007). Menurut 

Kane (1994) jika keseimbangan postural lansia tidak dikontrol, maka akan 

dapat meningkatkan resiko jatuh pada  lansia  (Siburian, 2006). Hasil survei 

yang dilakukan peneliti di tempat penelitian yaitu di Unit Pelayanan Sosial 

Tresna Werdha (UPSTW) Bangkalan, didapatkan sekitar 63% lansia  disana 

mengeluh gangguan keseimbangan tubuh  akibat kelemahan otot ekstremitas 

bawah. Dari 65% lansia tersebut sekitar 57% lansia pernah mengalami jatuh. 

Penurunan keseimbangan postural akibat penurunan kekuatan otot dapat 

ditingkatkan dengan melakukan latihan fisik yang berguna untuk menjaga agar 

fungsi otot dan postur tubuh tetap baik (Budiharjo, 2005). 

Pada lansia yang mempunyai mobilitas fisik yang tinggi akan 

meningkatkan kontrol keseimbangan fisiknya, sehingga resiko jatuh sanggat 

rendah (Guccione,2000). Mobilitas yang baik dapat diperoleh dengan 

melakukan latihan fisik yang berguna utuk menjaga agar fungsi sendi- sendi 

dan postur tubuh tetap baik (Siburian,2006). 

Mengingat otak sebagai pusat kegiatan tubuh yang akan mengaktifkan 

seluruh organ dan sistem tubuh melalui pesan-pesan yang disampaikan 

melewati serabut saraf secara sadar maupun tidak sadar (Demuth, 2005), maka 

dalam hal ini belahan otak kiri akan aktif jika sisi kanan tubuh digerakkan dan  

belahan otak kanan akan aktif apabila sisi kiri tubuh digerakkan. Salah satu 

jenis olahraga yang direkomendasikan adalah senam tai chi. Olah raga ini 

terdiri dari berbagai urutan gerakan untuk melatih koordinasi tubuh dan 

keseimbangan. Senam ini merupakan kombinasi meditasi, pengaturan 
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pernafasan dan berbagai gerakan olah tangan dan kaki dengan kecepatan 

lambat.Kegiatan olahraga seperti senam, bagi lansia dapat mencegah atau 

melambatkan kehilangan fungsional seperti telah disebutkan sebelumnya.  

(Darmojo , 2008). 

Senam otak dikembangkan berdasarkan  Touch for Health Kinesiology 

(sentuh agar sehat–ilmu tentang gerakan tubuh). Senam otak yang 

dikembangkan oleh Dennison sejak tahun 1970. Mereka belajar Touch for 

Health dan menggunakannnya dalam penanganan anak-anak yang mengalami 

hambatan belajar. Dengan tes otot mereka mendeteksi hambatan belajar dan 

juga menentukan gerakan apa yang dapat menyeimbangkan otak agar 

seseorang dapat menggunakan potensi yang dimiliki. Mereka mengembangkan 

Educational Kinesiologi dan menentukan 26 gerakan sederhana yang disebut 

senam otak (Maguire, 2008). Senam otak bermanfaat pula untuk melatih fungsi 

keseimbangan dengan merangsang beberapa bagian otak yang mengaturnya 

(Pratiwi, 2008). Seperti dijelaskan Dennison (2005), otak manusia seperti 

halogram, terdiri dari tiga dimensi dengan bagian-bagian yang saling 

berhubungan sebagai satu kesatuan. Akan tetapi, otak manusia juga spesifik 

tugasnya di mana ketiga dimensi tersebut dalam aplikasi gerakan senam otak 

disebut dengan istilah dimensi lateralitas (laterality), dimensi pemfokusan 

(focus), serta dimensi pemusatan (centering). 

Dalam beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan, 

diantaranya terkait pengaruh senam otak terhadap keseimbangan tubuh adalah 

Sidiarto (2003) dan Kushartanti (2011) yang menyatakan bahwa kontribusi 
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senam otak terhadap keseimbangan tubuh termasuk tubuh lansia adalah 

berpengaruh signifikan dalam meningkatkan tingkat keseimbangan tubuh para 

lansia. Para praktisi senam otak dari luar diantaranya Hannaford, (1995), 

Carrigan (1996), dan Winkelmann (1997) menjelaskan bahwa diantara 

gerakan-gerakan senam otak sangat membantu dalam proses peningkatan dan 

menjaga stibilitas keseimbangan tubuh. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

senam otak merupakan salah satu solusi dalam menjaga dan meningkatkan 

keseimbangan tubuh para lansia. 

Selain senam otak yang menjadi solusi, terdapat senam tai chi yang 

juga dapat menjadi solusi dalam menjaga dan meningkatkan keseimbangan 

tubuh para lansia. Menurut penelitian Cronin (2007) dan Jung (2008) 

menyatakan bahwa dengan berlatih senam tai chi akan membantu dalam 

meningkatkan keseimbangan pada tubuh seseorang dewasa hingga anak-anak. 

Menurut Xiang (1843) dalam delapan gerakan dasar tai chi terdapat unsur-

unsur gerakan inti yang dapat melatih keseimbangan tubuh. 

Usaha pencegahan merupakan langkah yang harus dilakukan karena 

apabila sudah terjadi komplikasi, meskipun ringan akan tetap memberatkan. 

Penurunan keseimbangan bisa diperbaiki dengan berbagai latihan olah raga, 

diantaranya senam otak dan senam tai chi. 

Melihat dari permasalahan diatas, maka penulis ingin melakukan 

penelitian untuk mengetahui adanya  pengaruh senam otak dan tai chi terhadap 

keseimbangan lansia. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh senam otak terhadap keseimbangan lansia di 

Posyandu Lansia Gawang Pacitan? 

2. Apakah ada pengaruh senam Tai Chi terhadap keseimbangan lansia di 

Posyandu Lansia Gawang Pacitan? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh antara senam otak dan senam Tai Chi 

terhadap keseimbangan lansia di Posyandu Lansia Gawang Pacitan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang pada bab sebelumnya, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh senam otak terhadap keseimbangan lansia di 

posyandu Lansia Gawang Pacitan. 

2. Mengetahui pengaruh senam Tai Chi terhadap keseimbangan lansia di 

posyandu Lansia Gawang Pacitan. 

3. Mengetahui perbedaan pengaruh antara senam otak dan senam Tai Chi 

terhadap keseimbangan lansia di Posyandu Lansia Gawang Pacitan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi di bidang fisioterapi 

terutama tentang senam otak dan senam tai chi bagi lansia. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Sebagai tahap awal pembelajaran untuk melakukan penelitian dan 

penambahan wawasan untuk lebih mengetahui pengaruh senam otak 

dan senam tai chi terhadap keseimbangan lansia di posyandu Lansia 

Gawang Pacitan. 

b. Bagi Fisioterapi 

Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk fisioterapis dalam 

memperkaya variasi penatalaksanaan kasus-kasus fisioterapi kepada 

lansia dalam menjaga keseimbangan. 

c. Bagi Lansia  

Sebagai informasi bagi lansia akan pentingnya senam otak dan senam 

tai chi dalam menjaga keseimbangan badan. 
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