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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Bertambahnya usia mengakibatkan keseimbangan postural dan 

stabilitas tubuh menurun. Hal tersebut merupakan faktor resiko wanita 

pasca menopause untuk jatuh. Insiden fraktur, osteoporosis yang terjadi 

pada usia lanjut diakibatkan karena peningkatan risiko jatuh dan 

berkurangnya stabilitas tubuh. Penurunan keseimbangan dan mobilitas 

merupakan penyebab utama dari beberapa faktor yang menyebabkan 

resiko jatuh tinggi dan penurunan stabilitas tubuh. Faktanya, wanita yang 

lanjut usia sebanyak sepertiga (1/3) dari jumlah populasi jatuh setidaknya 

sekali setahun (Cangussu et al., 2012). 

Salah satu faktor resiko jatuh yang sudah dijelaskan diatas adalah 

keseimbangan. Keseimbangan merupakan suatu kemampuan untuk 

mempertahankan stabilisasi tubuh pada saat posisi berdiri, duduk, dan 

berjalan. Terdapat dua tipe keseimbangan yaitu keseimbangan statis dan 

dinamis. Keseimbangan statis yaitu mempertahankan posisi tubuh agar 

tidak bergerak sedangkan keseimbangan dinamis adalah posisi tubuh yang 

dapat mengkontrol tubuh karena tubuh bergerak dalam suatu ruang 

(Supriyono, 2015). Pada lansia keseimbangan tubuh dapat membantunya 

untuk  melakukan kegiatan sehari-hari terutama yang berhubungan dengan 

sistem visual atau penglihatan. Kenyataannya di lahan, sangat banyak
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dijumpai lansia yang mengalami gangguan keseimbangan tubuh sehingga 

cukup berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari. Contohnya, lansia 

kurang bisa mengkontrol tubuhnya sehingga sering terjatuh atau tidak 

dapat mengangkat satu kakinya dan berdiri tegak dalam waktu yang lama. 

Lansia merasa pusing bila menutup mata beberapa waktu atau pada saat 

bangun tidur. Lansia merasa ingin jatuh, atau merasa mual sampai ingin 

muntah. Oleh karena itu sistem vestibuler sangat penting karena sebagai 

pemberi informasi untuk memberitahukan otak tentang bagaimana posisi 

kepala berorientasi pada ruangan, memberitahu otak tentang posisi tubuh 

terhadap lingkungan, serta sistem proprioseptik yang memberitahu otak 

tentang titik tumpu beban tubuh.  

  Lanjut usia sering dianggap merepotkan dan tidak berguna lagi. 

Pada lansia sering terjadi kemunduran fisik dan psikis terutama yang 

mengalami risiko jatuh.  Hal ini sering kita lihat keluarga dan masyarakat 

menelantarkan orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Padahal orang tua 

mereka yang sudah lanjut usia memiliki banyak keterbatasan, tidak boleh 

dibantah dan makhluk yang lemah. Hal ini tercantum dalah surah Al- 

Isra(17) ayat 23-24. Lanjut usia pada saat muda terlihat sempurna tetapi 

sekarang  terdapat kemuduran fisik yang dimaksut adalah penurunan 

keseimbangan yang diperkuat dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-

Infitar ayat  7 yang berbunyi                                                

Artinya: “Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu 

dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang” 
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  Maka dari itu menurut (Singh et al., 2012) lansia harus memiliki 

sebuah latihan rehabilitasi terjadwal yang berperan dalam meningkatkan 

keseimbangan dalam waktu yang cepat. Tetapi program latihan rehabilitasi 

dengan tatap muka membutuhkan pengawasan dari seseorang yang 

berkompeten. Dengan perkembangan lansia yang begitu banyak dan 

membutuhkan pelayanan kesehatan maka membutuhkan suatu metode 

baru yang dapat meningkatkan partisipasi dan kepatuhan lansia untuk 

mengikuti sebuah program latihan rehabilitasi. 

Latihan rehabilitasi yang bisa diterapkan pada lansia salah satunya 

adalah keseimbangan. Terobosan baru yang dapat dikembangkan yaitu 

sebuah latihan keseimbangan menggunakan Virtual Reality (VR) dapat 

meningkatkan keseimbangan dan mengembangkan fungsi motorik kasar 

halus dan koordinasi menurut (Cho et al., 2014) dalam Journal of Physical 

Therapy Science. Virtual Reality atau realitas maya merupakan sebuah 

teknologi masa kini yang mempunyai kelebihan yaitu computer stimulated 

enviroment. Dalam VR pengguna dapat berinteraksi dengan suatu 

lingkungan yang ditiru seperti nyata, pengalaman realitas maya yang 

representatif dengan mengikutsertakan simulasi kombinasi hasil 

penginderaan (visual, audio, peraba) dan disimulasikan oleh komputer 

dengan membangkitkan suasana tiga dimensi (3-D) sehingga membuat 

pemakai seolah-olah terlibat secara fisik (Bahar, 2014). 

Dalam penelitin sebelumnya VR sudah banyak digunakan untuk 

proses rehabilitasi pasien pasca stroke, cerebral palsy dan cedera otak. 
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Tetapi, studi manfaat teknologi tersebut adalah untuk mencegah terjadinya 

jatuh sangat terbatas, karena masih jarang literatur yang memakai VR  

untuk melatih keseimbangan dan pencegahan jatuh pada lansia. Namun, 

ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa pentingnya modalitas ini 

digunakan dalam perawatan gangguan keseimbangan pada lansia (Oliveira 

et al., 2017). 

Menurut (Chiarovano et al., 2015) menjelaskan bahwa latihan 

berbasis VR  lebih efektif dibandingkan dengan latihan konvensional. Hal 

itu terjadi karena peningkatan kontrol postural dengan latihan 

keseimbangan berbasis VR meningkatkan keseimbangan melalui efek 

umpan balik dari sebuah permainan yang merangsang visual, gerakan dan 

motorik secara real time. Rangsangan tersebut akan diteruskan ke otak 

sehingga tubuh merespon dengan tetap mempertahankan posisi tubuh agar 

tidak jatuh. Tetapi dalam penelitian ini menggunakan alat VR yang 

dilengkapi dengan peralatan lain. 

Latar belakang yang ditulis diatas mendasari peneliti sebagai calon 

fisioterapi, yang merupakan tenaga kesehatan rehabilitatif yang ingin 

memastikan apakah metode baru yang akan diteliti bermanfaat untuk 

sebuah latihan keseimbangan sederhana. Sehingga peneliti melakukan 

sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh latihan dengan VR untuk 

keseimbangan dinamis pada lansia”. Semoga penelitian ini dapat 

bermanfaat untuk semua orang.  
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B. Rumusan masalah 

1. Apakah ada pengaruh latihan dengan VR untuk keseimbangan dinamis 

pada lansia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui pengaruh latihan dengan VR untuk keseimbangan 

dinamis pada lansia 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mengetahui pengaruh latihan dengan VR untuk keseimbangan 

dinamis pada lansia. 

b. Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta bahan 

dalam penerapan ilmu dengan metode penelitian mengenai 

pengaruh latihan dengan VR untuk keseimbangan dinamis pada 

lansia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa, menambah wawasan mengenai pengaruh latihan 

dengan VR untuk keseimbangan dinamis pada lansia. 

b. Untuk tim kesehatan, sebagai dasar atau landasan dalam 

memberikan intervensi dan edukasi kepada lansia maupun keluarga 

lansia tentang keseimbangan dinamis dan latihan-latihan yang 

bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan dinamis. 
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c. Untuk peneliti berikutnya, dapat dijadikan bahan pertimbangan 

serta dapat dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut.


