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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menua atau menjadi tua merupakan proses alamiah yang terjadi 

dalam kehidupan manusia, yang berarti bahwa seseorang telah melalui tiga 

tahap kehidupannya, yaitu tahap anak, dewasa dan tua. Dalam surat Ar-

Rum ayat 54 yang berbunyi               

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, 

kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu, menjadi 

kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) 

dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakiNya dan Dialah yang 

Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Ar-Rum: 54)”  

Menurut Bandiyah (2009), menua (menjadi tua) adalah suatu proses 

berkurang atau manghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki 

diri dan mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan, sehingga 

tidak dapat lagi mampertahankan dan memperbaiki kerusakan yang 

dialaminya. Menua bukan merupakan suatu penyakit, namun merupakan 

akumulasi dari berbagai perubahan fisiologi organ tubuh yang berlangsung 

terus menerus, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya 

kemunduran fisiologis dan kondisi anatomis tubuh (Azizah, 2011).  
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Penurunan fungsi fisiologi dan anatomi pada lansia dapat dilihat dari 

fungsi sensorik, motorik dan sensomotorik. Fungsi sensorik berpengaruh 

pada sensitifitas indera, diantaranya adalah indera penglihatan dan peraba 

yang mengakibatkan hilangnya perasaan jika dirangsang (anastesia), 

perasaan berlebih jika dirangsang (hiperestesia) dan parastesia. Fungsi 

motorik berpengaruh pada menurunnya kekuatan jaringan tulang, otot dan 

sendi yang akan berpengaruh pada kekuatan, fleksibilitas, kecepatan, 

kekakuan tubuh dan instabilitas (mudah jatuh). Fungsi sensomotorik 

berpengaruh pada gangguan keseimbangan dan koordinasi (Bandiyah, 

2009). 

Menurut WHO (World Health Organisation) lansia digolongkan 

berdasarkan kronologis usia, meliputi: usia pertengahan (middle age) yaitu 

kelompok usia 45-59 tahun, lanjut usia (elderly) yaitu antara 60 dan 74 

tahun, lanjut usia tua (old) yaitu antara 75 dan 90 tahun, dan usia sangat 

tua (very old) yaitu diatas 90 tahun. Sedangkan menurut Departemen 

Kesehatan umur lansia digolongkan menjadi, kelompok lansia dini (55-64 

tahun), kelompok lansia (65 tahun ke atas) dan kelompok lansia resiko 

tinggi (lebih dari 70 tahun). 

Gangguan keseimbangan dan jatuh merupakan salah satu masalah 

penting yang terjadi pada lansia. Menurut Manangkot et al. (2016), 

menyatakan bahwa 31-48% lansia jatuh karena gangguan keseimbangan. 

Kejadian jatuh dilaporkan terjadi pada lansia berusia 65 tahun ke atas 

sebanyak 30% dan pada lansia yang berusia 80 tahun ke atas sebanyak 
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50% setiap tahunnya. Untuk mengurangi resiko jatuh pada lansia 

diperlukan adanya keseimbangan dinamis yang baik. 

Keseimbangan adalah tugas kontrol motorik kompleks yang 

melibatkan deteksi dan integrasi informasi sensorik untuk 

mempertahankan posisi dan gerakan tubuh dalam melakukan respon 

muskuloskeletal yang sesuai untuk mengontrol posisi tubuh (Kisner  and 

Colby, 2014). Selain itu, menurut O’Sullivan et al. (2015), keseimbangan 

adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh baik statis 

maupun dinamis terhadap gaya gravitasi yang melibatkan koordinasi 

kompleks antara sistem vestibular, sistem visual dan propioseptor (di kulit, 

tendon, dan otot) yang diatur oleh serebellum sebagai respon terhadap 

lingkungan sekitar. Keseimbangan merupakan proses kompleks yang 

melibatkan kecepatan, somatosensori, integrasi otomatis dari vestibular, 

visual dan sistem muskuloskeletal serta berkaitan dengan kognisi yang 

meliputi perhatian dan reaksi (Nugrahani, 2014).   

Latihan untuk meningkatkan keseimbangan pada lansia sangat 

dianjurkan karena berhubungan dengan sikap mempertahankan keadaan 

keseimbangan pada saat bergerak maupun diam. Lansia diharapkan dapat 

berdiri dan berjalan dengan baik, sehingga lansia tidak tergantung pada 

orang lain dalam aktivitas fungsionalnya. Berbagai perubahan akan 

dialami lansia berkaitan dengan adanya gangguan keseimbangan yang 

mengakibatkan insiden jatuh, terutama ketika perubahan tersebut berefek 

pada kemampuan fungsional dan aktivitasnya sehari-hari.  
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Melakukan aktivitas fisik berupa senam merupakan salah satu latihan 

yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan keseimbangan pada 

lansia. Senam merupakan aktivitas fisik yang dapat mengoptimalkan 

komponen-komponen motorik misalnya keseimbangan, kelincahan, 

konsentrasi dan koordinasi (Siamy et al., 2015). Salah satu aktivitas fisik 

mudah yang dapat dilakukan lansia untuk mempertahankan keseimbangan 

adalah dengan melakukan senam otak (brain gym). Brain gym adalah 

salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh dimensi otak. 

Senam otak (brain gym) merupakan salah satu latihan yang dapat 

diberikan untuk menstimulasi komponen-komponen keseimbangan 

dinamis, khususnya pada sistem sensoris dan kogitif. Brain gym dapat 

meningkatkan sirkulasi darah dan dan oksigen ke otak, sehingga 

meningkatkan konsentrasi, daya ingat, meningkatkan energi tubuh, 

meningkatkan penglihatan dan keseimbangan serta koordinasi gerakan. 

Latihan ini merupakan penyelarasan antara fungsi gerak, pernapasan dan 

pusat berfikir (memori, imajinasi) (Rohana, 2011). 

Beberapa penelitian serupa yang mengarah pada manfaat senam otak 

sebagai alternatif untuk meningkatkan keseimbangan lansia sebelumnya 

telah diteliti oleh Siamy et al. (2015) dengan judul senam otak lebih 

meningkatkan keseimbangan dinamis daripada senam kesegaran jasmani 

2008 pada anak usia 7-8 tahun di kecamatan Simpang Teritip Bangka 

Barat. Pada penelitian tersebut  diperolah hasil bahwa senam otak lebih 

meningkatkan keseimbangan dinamis daripada senam kebugaran jasmani 
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pada anak usia 7-8 tahun. Peneilitian lain juga telah dilakukan oleh Festi 

(2010), tentang pengaruh senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif 

lansia di Karang Werdha Peneleh Surabaya, menunjukkan adanya 

pengaruh dari senam otak dalam meningkatan fungsi kognitif lansia. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang pengaruh senam otak (brain gym) 

terhadap keseimbangan dinamis lansia. 

  

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah latihan Brain Gym 

dapat meningkatkan keseimbangan dinamis pada lansia ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

Brain Gym dalam meningkatkan keseimbangan dinamis lansia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teorotis 

hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas dan mendalami 

pengetahuan serta pemahaman mengenai pengaruh Brain Gym pada lansia 

dalam meningkatkan keseimbangan dinamis lansia. 
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2. Manfaat praktis 

hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pemberian dan praktik 

latihan Brain Gym pada lansia untuk meningkatkan keseimbangan dinamis 

lansia.  

 

 


