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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Lanjut usia (lansia) adalah individu yang dapat mengalami perubahan pada 

fisiknya, karena perubahan fisik pada lansia dapat menurunkan kemampuan fungsi 

fisiologis, sistem muskuskeletal, postur, fleksibilitas dan sistem neurlogis. Dengan 

terjadinya perubahan fisik pada lansia dapat menjadi masalah karena dapat 

menurunkan keseimbangan dan risiko jatuh pada lansia (Padila, 2013). Karena 

terjadinya perubahan – perubahan yang terjadi pada lansia pada menyebabkan 

gangguan keseimbangan. Jika gangguan keseimbangan tidak segera diperbaiki 

dapat menyebabkan risiko jatuh pada lansia. Nugroho (2014) menyatakan jumlah 

lansia yang dapat mengalami gangguan keseimbangan sekitar 30% - 50%. 

Perubahan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal dapat mengakibatkan 

penurunan massa otot dan ukuran otot mengecil. Penurunan massa otot dapat 

sering terjadi di ekstremitas bawah karena sel pada otot yang mati dapat digantikan 

dengan lemak dan jaringan, karena hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya 

penurunan otot seiring dengan bertambahnya usia (Padila 2013). Perubahan yang 

terjadi tersebut dapan menurunkan keseimbangan pada lansia karena dapat 

meningkatkan risiko jatuh pada lansia (Gu et al, 2012 dalam Swandari et al, 2016). 

Miller (2012) menyatakan perubahan yang terjadi pada sistem muskuloskeletan 

yaitu penurunan kekuatan otot sekitar 30% - 50%. 
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Keseimbangan adalah respon pada perubahan yang terjadi pada kondisi 

eksternal dan internal karena adanya hubungan yang kompleks yaitu interaksi 

antara sistem sensorik (vestibular, visual, dan sematosensori termasuk 

proprioseptif) dan muskuloskeletal di dalam otak. Faktor – faktor yang dapat 

memperngaruhi keseimbangan adalah jenis kelamin, pengalaman, usia, motivasi, 

kognisi, dan pengaruh obat. Keseimbangan terbagi menjadi dua yaitu 

keseimbangan statis dan dinamis (Suparwati et al, 2017). 

Suparti, Muliarti, dan Irfan (2017) menyatakan pada lansia terjadi penurunan 

fungsional yaitu penurunan fleksibilitas terjadi karena adanya penurunan kekuatan 

otot. Karena terjadi penurunan fleksibilitas dapat mempengaruhi kemampuan 

untuk mempertahankan keseimbangan.  

Jumlah lansia di Indonesia sebesar 7,59% dan di Indonesia termasuk Negara 

dengan penduduk lansia diatas 60 tahun melebihi 7%. Presentase dapat dilihat 

pada penduduk lansia perempuan di perkotaan 7,11% dan di pedesaan 9,41% dari 

pad laki – lkai di pedesaan 7,69% (Badan Pusat Statik, 2010). Lumbantobing 

(2008 dalam Syapitri 2016) menyatakan pada penelitian yang dilakukan di Inggris 

terhadap lansia diatas umur 75 tahun, menunjukkan adanya gangguan fisik pada 

lansia yaitu gangguan keseimbangan (50%), pendengeran (35%), arthritis (55%), 

pendengaran (35%), kognitif (45%), sesak nafas (20%), kelainan jantung (20%), 

dan gangguan ngompol (10%). Dari gangguan-gangguan yang terjadi pada lansia 

bisa menyebabkan menurun dan terganggunya kualitas hidup pada lansia sehingga 

harapan hidup menurun dan terjadi gangguan pada ADL (acitivity dealy living). 

Penurunan keseimbangan dapat mengakibat resiko jatuh, dapat terjadi fraktur, 

penurunan fungsional, gangguan koordinasi, penurunan sistem vestibular, visual, 
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dan proprioseptif, gangguan ADL (activity dealy living), penurunan alignment 

tubuh, penurunan pada kontrol postur. 

Meningkatkan keseimbangan pada lansia dapat diberikan latihan yang teratur 

dan terarah misalnya seperti latihan atau senam. Dengan meningkatkan 

keseimbangan dapat dilakukan senam Tai Chi dan Dance Movement Therapy. 

Senam Tai Chi adalah olah raga dari cina yang berfokus pada keseimbangan, 

kelenturan, dan kekuatan dengan gerakkan yang lembut dengan melalui gerakkan 

tersebut dapat dikombinasikan dengan pengembangan imajinasi dan pernafasan 

yang dalam (Pardini, 2011). Senam Tai Chi adalah salah satu olahraga yang sering 

dilakukan oleh lansia, karena gerakannya yang lembut dengan ritme yang 

terkoordinasi tidak beresiko terjadinya bahaya, senam Tai Chi dapat dilakukan 

secara bersamaan. Gerakan pada senam Tai Chi adalah senam sebagai media 

mediasi yang dapat memberi maafaat raga dan jiwa. Gerakan-gerakan pada senam 

Tai Chi memiliki banyak manfaat terapeutik, yaitu dengan melakukan senam Tai 

Chi dapat menyembuhkan suatu penyakit dan gangguan pada tubuh. Seperti 

penurunan pada tingkat stress, mengurangi rasa sakit pada sendi, meningkatkan 

keseimbangan dan kelenturan pada tubuh. Nguyen dan Kruse (2012) menyatakan 

senam Tai Chi sangat bagus untuk dilakukan pada lansia dengan gerakan yang 

lembut dan teratur memberikan manfaat dapat meningkatkan kognitif, 

keseimbangan, dan kualitas tidur. 

Dance Movement Therapy adalah tarian yang dapat digunakan untuk latihan 

untuk meningkatkan keseimbangan pada lansia. Dance Movement Therapy sangat 

mempengaruhi fisik dan metal. Dance Movement Therapy dapat meningkatkan 

keseimbangan dan kemampuan fungsional pada lansia, sehingga dapat dilakukan 
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dengan mudah oleh lansia karena sangat penting dalam memotivasi mereka. 

Dance Movement Therapy digunakkan untuk melatih postur tubuh. Dengan teknik 

menari atau gerakkan yang lambat secara ritmis dapat meningkatkan kelompok 

otot tubuh. Dalam meningkatkan keseimbangan Dance Movement Therapy 

melibatkan tiga komponen yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan, yaitu 

kontrol visual, sistem vestibular dan sematosensori (Mierzwa et al, 2016). 

Dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di panti Pancaran Kasih 

Lawang pada tanggal 26 Maret 2018 di dapatkan hasil sekitar 70% lansia 

mengalami gangguan keseimbangan. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Panti Pancaran Kasih Lawang, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perbedaan Pengaruh Senam 

Tai Chi dan Dance Movement Therapy Terhadap Penurunan Keseimbangan Pada 

Lansia Di Panti Jompo Kota Malang“. 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan pengaruh senam Tai Chi dan dance movement therapy 

terhadap peningkatan  keseimbangan pada lansia di Panti Jompo Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan efektivitas senam Tai Chi dan Dance Movement 

Therapy terhadap peningkatan keseimbangan lansia di Panti Jompo Kota 

Malang. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi peningkatan keseimbangan sebelum dan setelah 

dilakukan senam Tai Chi 

b. Mengidentifikasi peningkatan keseimbangan sebelum dan setelah 

dilakukan Dance Movement Therapy. 

c. Menganalisa perbedaan pengaruh senam Tai Chi dan Dance Movement 

Therapy terhadap peningkatan  keseimbangan pada lansia di Panti Jompo 

Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah untuk mengetahui perbandingan antara senam Tai 

Chi dan Dance Movement Therapy terhadap peningkatan keseimbangan pada 

lansia dan untuk mengembangkan wawasan peneliti. 

2. Bagi Lokasi Peneltian  

Manfaat bagi lokasi penelitian adalah untuk memberikan informasi masyarakat 

dalam menangani permasalahan pada lansia sehingga masyarakat dapat 

mengaplikasikannya untuk menangani permasalahan yang terjadi pada lansia. 

3. Bagi Instansi Pendidikan  

Manfaat bagi intansi pendidikan adalah menjadi bahan referensi untuk 

mengembangkan ilmu fisioterapi pada mahasiswa Fisioterapi yang 

membutuhkan informasi tentang intervensi Fisioterapi terhadap peningkatan 

keseimbangan. 
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4. Bagi Fisioterapis 

Manfaat bagi Fisioterapis adalah dengan adanya penelitian ini dapat menjadi 

salah satu bahan referensi dan informasi untuk Fisioterapis dalam 

mengembangkan ilmu dibidang geriatric. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 daftar jurnal penelitian 

No. Nama dan 

Tahun 

Judul Jurnal Instrumen 

Penelitian 

Hasil Perebedaan 

1 Jean Krampe 

 

Tahun 2011 

Exploring the 

Effect of 

Dance-Based 

Therapy on 

Balance and 

Mobility in 

Older Adults. 

- Variabel 

independen 

Dance-

Based 

Therapy. 

- Variabel 

dependen 

Balance and 

Mobility. 

 

 

Satu orang 

menyelesaikan 

18 sesi tidak 

dapat 

diselesaikan 

karena adanya 

kelemahan 

yang 

meningkat 

pada periode 

prasyarat. Tiga 

peserta hilang 

karena 

kematian, 

rawat inap, dan 

sakit. Tidak 

semua 

berpartisipasi 

dalam 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti 

menggunakan 

2 intervensi 

sedangkan 

pada literatur 

menggunakan 

1 intervensi. 

Pada 

penelitian ini 

menggunakan 

2 kelompok 

sedangkan 

pada literatur 

menggunakan 

1 kelompok. 
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2 - Kataryza 

Filar-

Mierzwa 

- Malgorzata 

Dlugosz 

- Anna 

Marchewka 

- Zbigniew 

Dabrowski 

- Anna 

Poznanska 

 

Tahun 

2016 

The Effect of 

Dance 

Therapy on 

The Balance 

of Women 

Over 60 

Years of Age: 

The Influence 

of Dance 

Therapy For 

The Elderly. 

- Variabel 

independen 

Dance 

Therapy. 

- Variabel 

dependen 

Balance.  

Perbedaan 

signifikan      

(p < 0,05) pre 

dan post 

setelah 

dilakukan 

Dance 

Movement 

Therapy. Hasil 

terapi post 

dance rata – 

rata tesnya 

dalah 17,5% 

lebih tinggi 

dari pada terapi 

pre dance. 

 

 

 

Jumlah 

intervensi 

yang 

dilakukan 

berbeda, 

peneliti 

menggunakan 

2 intervensi 

sedangkan 

pada literatur 

menggunakan 

1 intervensi. 

Pada 

penelitian ini 

menggunakan 

2 kelompok 

sedangkan 

pada literatur 

menggunakan 

1 kelompok. 
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3 - Merly 

Pulcheria 

- Made 

Muliarta 

 

Tahun 2016 

Fleksibilitas 

Mahasiswa 

Universitas 

Udayana 

Yang Berlatih 

Tai Chi Lebih 

Baik 

Daripada 

Yang Tidak 

Berlatih Tai 

Chi.  

- Variabel 

independen 

Senam Tai 

Chi. 

- Variabel 

dependen 

Fleksibilitas 

Pada 

mahasiswa 

yang berlatih 

Tai Chi dan 

tidak berlatih 

Tai Chi 

terdapat 

perbedaan 

yang signifika 

(p = 0,000). 

Latihan Tai 

Chi termasuk 

dalam 

pemanasan dan 

peregangan. 

Dapat 

membantuk 

meningkatkan 

fleksibilitas. 

Jumlah 

intervensi 

berbeda 

peneliti 

menggunakan 

2 intervensi 

sedangkan 

literatur 

menggunakan 

1 intervensi. 

Variabel 

dependennya 

juga berbeda 

pada peneliti 

variabel 

dependennya 

peningkatan 

keseimbangan 

dan pada 

literatur 

variabel 

dependennya 

fleksibilitas. 

Pada peniliti 

yang menjadi 

adalah 

sampelnya 

lansia 

sedangkan 

pada literatur 

sampelnya 

adalah 

mahasiswa. 
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4 - Komang tri 

Adi 

Suparwati 

- Made 

Muliarta 

- Muhammad 

irfan 

 

Tahun 2017 

Senam Tai Chi 

Lebih 

Efektifitas 

Meningkatkan 

Fleksibilitas 

dan 

Keseimbangan 

Daripada 

Senam Bugar 

Pada Lansia 

Di Kota 

Denpasar 

- Variabel 

independen 

Senam Tai 

Chi dan 

Senam 

Bugar. 

- Variabel 

dependen 

Fleksibilitas 

dan 

Keseimbang

an 

Senam Tai Chi 

dan senam 

bugar pada 

lansia sama – 

sama dapat 

meningkatkan 

fleksibilitas 

dan 

keseimbangan 

pada lansia, 

tetapi senam 

Tai Chi lebih 

efektif dari 

senam bugar 

lansia untuk 

meningkatkan 

fleksibiltas dan 

keseimbangan 

pada lansia di 

Kota Denpasar. 

Jumlah 

intervensi 

peneliti 2 

intervensi, 

sedangkan 

pada literatur 

1 intervensi. 

Pada 

penelitian ini 

dilakukan di 

panti Kota 

Malang 

sedangkan 

pada literatur 

di Sasana 

Wisnu Darma 

Kota  

Denpasar. 

5 - Atik 

Swandari 

- Bambang 

Purwanto 

- Sulistiawati 

Pengaruh 

Senam Tai Chi 

Terhadap 

Peningkatan 

Keseimbangan 

Dinamis Pada 

Lanjut Usia 

- Variabel 

independen 

Senam Tai 

Chi. 

- Variabel 

dependen 

Keseimbang

an 

Senam Tai Chi 

bisa 

meningkatkan 

keseimbangan 

dinamis pada 

lansia. 

Jumlah 

intervensi 

peniliti 2 

intervensi dan 

pada literatur 

1 intervensi. 

Pada 

penelitian ini 

dilakukan di 

panti Kota 

Malang 

sedangkan 

pada literatur 

dilakukan di 

RT 6 RW 3 

Gubeng 

Kertajaya 

gang V-E 

Surabaya. 
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