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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lanjut Usia

1. Definisi Lanjut Usia (Lansia)

Lanjut usia (lansia) adalah individu yang mengalami perubahan pada 

fisiknya dengan kondisi tersebut lansia dapat mengalami masalah karena dapat 

menurunkan keseimbangan dinamis dan kemungkinan dapat meningkat risiko 

jatuh pada lasia (Nugroho, 2014). 

Penuaan merupakan suatu proses yang tidak bisa dihidari dan saling 

berkaitan dengan kehidupan manusia (Maryam , 2011). Pada proses ini 

merupakan tahap akhir pada siklus kehidupan pada manusia. Saat usia manusia 

bertambah dapat menimbulkan perubahan struktur dan fisiologi dari jaringan, 

sel, organ, dan sistem organ pada manusia sehingga lansia dapat mengalami 

suatu kemuduran dan perubahan fisik, sosial, dan psikologi (Bonder et al, 

2009). 

Bertambah tuanya seseorang akan terjadi perubahan penurunan 

kemampuan otot dan fungsi organ. Massa otot mencapai maksimal pada umur 

25 tahun dan pada usia 50 tahun lebih mengalami penurunan pada massa 

ototnya (Pradini, 2011). 

Lansia akan mengalami perubahan yang menyeluruh pada fisiknya yang 

saling berkaitan dengan adanya penurunan pada kemampuan jaringan dan 
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fungsi fisiologi dalam sistem muskuloskeletal dan sistem neurologis (Padila, 

2013). 

Leenders (2009 dalam Swandari et al, 2016) menyatakan terjadinya 

perubahan fisiologi dan anatomi pada lansia dapat mengakibatkan gangguan 

fungsi pada tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia dapat menyebabkan 

menurunnya keseimbangan pada lansia sehingga dapat menyebabkan risiko 

jatuh (Gusi et al, 2012). 

2. Klasifikasi Usia Lansia 

WHO (dalam Suparwati et al, 2017) menyatakan klasifikasi pada lansia dibagi 

menjadi 4 golongan yaitu 

a. Usia pertengan (middle age) : dari usia 45-59 tahun. 

b. Lanjut usia (elderly) : dari usia 60 – 74 tahun. 

c. Lanjut usia tua (old) : dari usia 75-90 tahun. 

d. Usia sangat tua (very old) : usia lebih dari 90 tahun. 

3. Fisiologi Proses Penuaan 

Proses penuaan adalah siklus pada kehidupan yang dapat ditandai dengan 

terjadinya penurunan pada berbagai fungsi organ. Dengan terjadinya proses 

penuaan semakin rentan terjadi berbagai serangan penyakit yang dapat 

menyebabkan kematian pada seseorang. Metha, et al (2014 dalam 

eErobathriek, 2017) menyatakan terjadinya perubahan fisik pada lansia yaitu 

terjadinya perubahan morfologi pada otot yang dapat mengakibatkan 

perubahan fungsional pada otot, yaitu dengan menurunnya kontraksi dan 
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kekuatan otot, fleksibilitas dan eleastisitas otot, serta waktu dan kecepatan saat 

reaksi. Terjadinya penurunan fungsi dan kekuatan otot dapat menyebabkan 

terjadinya penurunan kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan pada 

lansia. Gangguan keseimbangan tubuh adalah masalah yang sering ditemui 

atau yang sering terjadi pada lansia. Jika gangguan keseimbangan tidak 

diperbaiki atau di kontrol dapat menyebabkan risiko jatuh pada lansia. 

Fungsi fisiologi pada lansia mengalami penurunan seiring bertambahnya 

umur. Terjadinya penurunan fungsi menyebabkan terjadinya kemampuan 

lansia menurun, yaitu menurunnya dalam menanggapi rangsangan dari dalam 

maupun dari luar tubuh lansia. Perubahan yang terjadi pada fungsi fisiologis 

pada lansia yaitu meliputi penurunan kemampuan sistem saraf, yaitu pada 

indera pendengaran, perasa, penglihatan, penciuman, dan peraba. Perubahan 

tersebut melibatakan penurunan pada sistem saraf, sistem pernapasan, sistem 

kardiovaskular, sistem pencernaan, sistem endokrin, dan penurunan 

kemampuan mukuloskeletal. Pada lansia terjadi penurunan sejumlah sistem 

tubuh yaitu dapat diuraikan sebagai berikut (Fatma, 2010): 

a. Sistem Ekskresi Urogenital 

Fungsi ginjal dalam memindahkan kotoran dari saluran darah kurang 

efisie seiring bertambahnya usia. Ginjal menjadi rusak karena diakibatkan 

kondisi kronik seperti diabetes, hipertensi, dan beberapa pengobatan. 

dalam mengonrol kadung kemih pada lansia terjadi kelemahan. 
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b. Sistem Imun 

 Bagian tubuh yang betangung jawab dalam penanganan infeksi adalah 

sistem pertahanan tubuh. Dalam mekanisme ini terjadi penurunan pada 

tubuh untuk memusnahkan virus dan bakteri dalam tubuh. 

c. Sistem Pencernaan 

Kemampuan digesti dan absorpsi terjadi perubahan dalam penecernaan 

lansia. Adanya penurunan sekresi asam dan enzim pada lansia. Pencernaan 

makanan berkurang dan absorpsi molecular diakibatkan karena nutrisi 

dalam dinding usus (intestina) menjadi kurang permeabel. 

d. Sistem Muskuloskletal 

Terjadi penurunan pada daya tahan sistem muskuloskeletal, kekuatan 

otot, dan kelenturan pada lansia.  

e. Sistem Kardiovaskular 

Berkembangnya kaliber aorta terjadi karena adanya penurunan 

elastisitas seiring bertambahnya usia pada dinding aorta. Pada lansia 

jatung bertambah besar dan tidak mengalami penurun ukuran. Katup - 

katup jatung fibrosa stroma jatung, degenerasi, penumpukan lipid, dan 

kalsifikasi jaringan fibrosa jaringan katup mengalami perubahan fisiologi 

yang terjadi pada jantung. Pertambahan ukuran pada katup seiring 

bertambahnya usia. 

f. Sistem Saraf 

Pada lansia terjadi kekusutan neurofiblriler, dan generasi pigmen 

subtansia nigra dapat menyebabkan alzheimer, parkinson, dan resiko 

demensia. Pada lansia terjadi resiko demensia vaskular meningkat. 
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g. Sitem Pernapasan 

Terjadi pengurangan jumlah kantong udara (alveoli) pada lansia. 

Gangguan emfisema, radang paru – paru (pneumonia), tuberkolosis, 

bronkitis, dan terjadi penurunan daya tahan paru –paru adalah gangguan 

yang terjadi pada lansia.  

4. Teori Proses Penuaan 

Tidak ditemukan faktor yang dapat mencengah terjadinya proses penuaan 

dalam kehidupan dan masing – masing orang memiliki pola hidup yang 

berbeda (Nugroho, 2008). 

a. Kepribadian Berlanjut 

Dalam teori ini menyatakan kepribadian dan tingkah laku pada lansia 

adalah tipe personaliti yang dimilik oleh setiap orang. Berdasarkan teori 

ini tidak terjadi perubahan tingkah laku pada lansia adalah teori gabungan 

antara kegiantan atau akivitas dan teori pembebasan. 

b. Kegiatan atau Aktivitas 

1) Dari usia pertengan sampai lansia dapat mempertahankan hungan 

sosial agar tetap stabil. 

2) Dalam teori ini menyatakan lansia yang mengikuti banyak kegiatan di 

lingkungan sosial dan masih aktif dapat dikatakan lansia yang sukses. 

3) Kepuasan bagi lansia adalah mampu beraktivitas selama mungkin 

secara mandi.  

c. Teori Pembebasan 

Dalam teori ini menyatakan seseorang secara perlahan dapat menarik 

atau menutup diri dari lingkungan yang ada disekitarnya seiring 
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bertambahnya usia. Pada kondisi ini dapat mengakibatkan menurunnya 

interaksi sosial sehingga dapat mengalami kehilangan ganda (triple loss), 

yaitu dapat terjadi hambatan kontak sosial, berkurangnya komitmen, dan 

kehilangan peran. Kejiwaan pada lansia dapat dipengaruhi triple loss 

sehingga mereka (lansia) menarik diri dari lingkungan sosialnya dan 

mereka merasa kehilangan perannya karena merasa tidak berarti.   

B. Keseimbangan 

1. Definisi Kesimbangan 

Keseimbangan adalah kemampuan dilakukan untuk mempetahankan 

posisi dan stabilitas saat statis atau dinamis (Howe et al, 2008). Keseimbangan 

dapat diartikan juga kemampuan untuk menjaga pusat massa tubuh dengan 

batas stabilitas untuk dasar penyangga. Batasan stabilitas adalah tubuh dapat 

menjaga posisi tanpa terjadi perubahan dari dasar penyangga. Batas bisa 

mengalami perubahan seusai dengan tugasnya, biomekanik secara individual 

dan aspek lingkungan (Barker dan Jones, 1996 dalam Rahmanto, 2008).   

Keseimbangan adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan 

penerimaan dan integrasi input sensorik dalam pelaksanaan dan perencanaan 

gerakan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang membutuhkan potur 

yang tegak. Keseimbangan dapat difenisikan kemampuan yang digunakan 

dalam mengontrol pusat gravitasi sehingga tetap berada di atas landasan 

penompang (Setiatri dan Laksmi, 2009). 

Keseimbangan adalah integrasi dari sistem sematosensorik dan motorik 

yang seluruh kerjanya diatur oleh otak terhadap respon dan eksternal tubuh, 
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yang mengatur bagian otak adalah cerebellum, ganglia basal, area assosiasi 

(Batson, 2009). 

Keseimbangan (balance/stability) adalah kemampuan tubuh untuk 

mempertahankan pusat gravitasi dan equilibrium baik secara statis atau dinamis 

saat ditempatkan dalam berbagai posisi (Swandari et al, 2016). Keseimbangan 

adalah kemampuan yang bereaksi secara cepat dan efisien agar dapat menjaga 

stabilitas postural saat melakukan pergerakan dan berespon dengan cepat 

terhadap gangguan dari ekternal. (Gribble dan Hertel, 2004 dalam Cetin,2008). 

Keseimbangan atau balance merupakan kemampuan dalam mempertahankan 

sistem neuromuscular saat kondisi statis atau saat mengontrol sistem 

neuromuscular dalam posisu atau sikap yang efisien saat bergerak. 

Keseimbangan sangat berpengaruh terhadap aktivitas fungsional dalam 

sehari-hari. Kesimbangan dapat diartikan suatu kemampuan untuk 

mempertahankan pusta gravitasi (center of gravity) yang dasarnya adalah 

dukungan dari bidang tumbuh. 

2. Fisiologi Keseimbangan 

Dalam posisi tegak untuk mempertahankannya memerlukan integrasi 

sistem vesitibular, visual, dan propioseptif dalam memberikan informasi ke 

sistem saraf pusat sebagai pemroses, dan sistem neuromuskuloskeletal sebagai 

efektor adaptasi dalam perubahan postur dan posisi secara cepat. Kontrol 

postur yang normal yang tergantung pada empat sistem yang berbeda dan 

antara ke empat sistem tidak saling bergantung. Dalam sistem tersebut 

dibentuk oleh visual, propioseptif atau sematosensorik, vestibular dan 

diintegrasikan oleh pusat sensorik (Noohu et al, 2014). 
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Dalam mekanisme fisiologi mulai terjadinya keseimbangan saat reseptor 

visual memberikan masukan tentang posisi kepala dan orientasi mata pada 

hubungan tubuh dengan lingkungan sekitar. Sistem saraf pusat menerima 

informasi  dari organ vestibular tetang gerakan dan posisi kepala hingga 

pandangan mata melalui reseptor macula dan krista yang ada di dalam telinga. 

Reseptor yang ada di otot, ligamentum, sendi, tendon, dan kulit dapat 

menerima rangsang propioseptif dengan posisi tubuh terhadap kondisi tubuh di 

sekitarnya dan posisi diantara segmen-segmen tubuh. 

Semua input sensoris dan rangsangan yang diterima dan akan disalurkan 

ke nuklus vestibularis yang berada di batang otak, sehingga dapat terjadi 

pemrosesan pada koordinasi di serebelum, dan dari serebelum informasi yang 

didapat disalurkan kembali pada nuklus vestibularis. Karena hal tersebut 

terjadilah ouput atau keluaran ke badan dan neuron motorik otot ekstremitas 

yang dapat memelihara keseimbangan dan postur yang diinginkan, keluaran ke 

motorik otot mata eksternal adalah gerakan pada mata dan keluaran ke sistem 

saraf pusat yang merupakan persepsi gerakan dan orientasi. Dengan terjadinya 

mekanisme tersebut jika dapat berlangsung dengan optimal dapat 

menghasilkan keseimbangan yang statis yang normal (Guyton dan Hall, 2007 

dalam Azizah, 2011). 

3.  Klasifikasi Keseimbangan 

Pendapat Dadang Masnun mengatakan keseimbangan adalah manusia 

memiliki kemampuan tubuh yang dapat mengontrol gereakan pada berbagai 

kadar dan dapat ditingkatkan dengan cara melalui latihan berdasarkan 

tujuannya, keseimbangan terdiri dari: 
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a. Keseimbangan Statis 

Keseimbangan statis adalah setiap orang memiliki kemampuan untuk 

mempertahankan keseimbangan dalam posisi diam (pada waktu duduk dan 

hanstand). Cetin, et al (2008) mengatakan keseimbangan statis adalah 

tubuh memiliki kemampuan untuk mempertahankan atau menjaga 

keseimbangan tubuhnya dalam posisi diam dan dalam waktu tertentu, 

misalnya saat diam dan berdiri. 

 

b. Keseimbangan Dinamis 

Keseimbangan dinamis adalah setiap orang memiliki kemampuan 

untuk mempertahankan kesembangan dalam posisi bergerak, misalnya 

saat sedang bersepeda, berjalan, dan berlari yang dapat menempatkannya 

pada posisi yang tidak stabil. Dalam kondisi tersebut membutuhkan 

kontrol keseimbangan postural yang semakin meningkat. 

4. Komponen – komponen Pengatur Keseimbangan 

Komponen – komponen yang mengantur keseimbangan keseimbagan 

yaitu: 

1. Sistem Visual 

Sistem visual adalah dalam kehidupan manusia mata memiliki tugas 

yang sangat penting dalam kehidupan karena berfungsi untuk memberi 

informasi kepada otak tentang posisi tubuh terhadap lingkungan dengan 

berdasarkan jarak dan sudut disekitarnya. Tubuh dengan input visualnya 

bisa beradaptasi pada perubahan yang terjadi disekitarnya sehingga 

informasi yang diberikan oleh sistem visual dapat lansung sampai ke otak, 
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dan otak memberikan informasi pada sistem muskuloskeletal (tulang dan 

otot) agar bisa bekerja secara sinergis untuk mempertahankan 

keseimbangan pada tubuh (Prasad dan Galetta, 2011).  

 

Gambar 2.1 Sistem Visual 

(Prasad dan Galetta, 2011) 

 

2. Sistem Vestibular  

Dalam keseimbangan sistem vestibular sangat berperan penting, 

yaitu gerakan pada bola mata dan kepala. Sistem vestibular dapat meliputi 

organ–organ yang ada di dalama telinga bagian dalam. Sistem visual dan 

sistem vestibular saling berhubungan karena dapat merasakan arah dan 

kecepatan gerakan kepala. Cairan yang terdapat pada telinga bagian dalam 

disebut dengan endolymph. Endolymph mengalir melalui tiga kanal pada 

telinga bagian dalam karena sebagai reseptor saat kepala bergeser dan 

bergerak miring. Dengan melalui refleks vestibulooccular dapat 

mengontrol gerak pada mata, terutama saat melihat obyek bergerak. 
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Kemudian pesat dapat langsung diteruskan melalui saraf kranialis VIII ke 

nukleus versibular yang berlokasi di batang otak (Watson dan Black, 

2008). 

Pada nukleus vestibular menerima masukan (input) dari serebelum, 

reseptor labyrinth, dan formasi (gabungan retikular). Dari hasil nukleus 

vestibular mengarah ke motor neuron melalaui medula spinalis, terutama 

ke motor neuron yang dapat menginervasi otot pada leher, otot-otot 

proksimal, dan otot-otot punggung (otot-otot postural). Dengan bereaksi 

sangat cepat sistem vestibular dapat membantu mempertahankan 

keseimbangan pada tubuh dengan cara mengontrol otot-otot postural 

(Watson dan Black, 2008). 

 

Gambar 2.2 Sistem Vestibular 

(Komala, 2014) 

3. Sistem Somatosensoris (Proprioseptif) 

Sistem sematosensoris memberikan informasi mengenai posisi dan 

gerakkan. Proprioseptor memberikan informasi yang didalamnya adalah 

golgi tendon organ, reseptor sendi, muscle spindles, dan mechanoreceptor 
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kulit merupakan input untuk memelihara keseimbangan (Kisner, 2005 

dalam Masitoh, 2013). Infromasi dari priprioseptif dapat disalurkan ke 

otak melalui kolumna dorsalis medula spinalis. Dalam sebagian besar 

masukkan (input) dari proprioseptif mengarah ke serebelum, ada juga 

yang mengarah ke korteks serebri melalui lemniskus medialis dan 

thalamus (Ismaningsih 2011). Karena pada lansia terjadi penurunan pada 

proprioseptif informasi yang diberikan tidak dapat tersalurkan, sehingga 

terjadi gangguan keseimbangan. 

Proprioseptif pada lansia menurun dapat mengakibatkan ambang 

batas rangsang muscle spindle, sehingga dapat terjadi gangguan 

kewaspadaan dan mematahkan umpan balik afferent, sehingga dapat 

menimbulkan gangguan keseimbangan (Pudjiastuti, 2003 dalam Meylisa, 

2012). 

Dalam sistem somatosensoris atau proprioseptif memiliki beberapa 

neuron yang panjang dan saling berhungan satu dengan yang lainnya. 

Sistem somatosensoris adalah sistem sensorik yang terdiri dari reseptor 

dan pusat pengolahan untuk menghasilkan modalitas sensorik berupa 

proprioseptif (posisi tubuh), sentuhan, nosiseptif (nyeri), dan temperatur. 

Reseptor sensorik menutupi otot, tulang, epitel, rangka, tulang dan sendi, 

organ, dan sistem kardiovaskular.  

Pada tubuh kesadaran akan posisi di dalam ruang sangat bergantung 

pada impuls yang akan datang dari alat indra dalam dan sekitar sendi. Alat 

indra yang dimaksud adalah ujung-ujung saraf yang lambat beradaptasi di 

ligament dan sinovia. Impuls yang datang dari alat indra dari reseptor raba 
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dikulit dan jaringan lain, sehingga otot dapat diprorses di kortes sehingga 

dapat menjadi kesadaran akan posisi tubuh dalam ruang. 

 

Gambar 2.3 Sistem Sematosensoris 

(Jensen dan Eric, 2005) 

4. Kekuatan Otot 

Kekuatan otot adalah suatu gerakan dalam mendukung untuk 

menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga kekuatan otot sangat penting dan 

diperlukan setiap orang. Setelah usia 30 tahun, manusia kehilangan 

jaringan otot kira-kira 3% - 5 % total per dekate. Seiring bertambahnya 

usia terjadi penurunan kekuatan otot. Perubahan morfologis yang terjadi 

pada otot mengakibatkan perubahan fungsional pada otot, yaitu terjadinya 

penurunan kekuatan otot, fleksibilitas otot, elastisitas, kecepatan waktu 

reaksi dan rileksasi, dan kinerja fungsional. Penurunan fungsi dan 

kekuatan otot menyebabkan terjadi penurunan keseimbangan dalam tubuh, 

sehingga dapat menghambat pergerakkan, meningkatkan risiko jatuh, dan 

perubahan postur (Utomo et al, 2012).  
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Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau grup otot yang dapat 

menghasilkan tegangan dan tenaga selama usaha yang dilakukan baik 

scara dinamis maupun secara statis. Kekuatan otot akan menghasilkan 

kontraksi otot yang maksimal. Otot yang bisa berkontraksi dan rileksasi 

deng baik adalah otot yang kuat, jika otot kuata maka keseimbangan dan 

aktivias sehari-hari berjalan dengan baik tanpa hambatan, misalnya seperti 

berlari, bekerja, berjalan, dan lain sebagainya (Sherwood, 2012). 

Kemampuan yang dimiliki otot untuk menahan beban dari eksternal 

dan internal. Serabut otot semakin banyak yang teraktivasi oleh sistem 

saraf, maka semakin besar kekuatan yang dihasilakn. Kekuatan pada otot 

kaki, lutut, dan pinggul harus kuat agar dapat mempertahankan 

keseimbangan (Masitoh, 2013). 

5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keseimbangan 

Faktor – faktor yang mempengaruhi keseimbangan pada tubuh manusia 

yaitu: 

a. Bidang Tumpu (Base of Support) 

Base of support dengan permukaan tumpuan. Saat garis gravitasi 

berada tepat di bidang tumpu, tubuh dalam keadaan seimbang. 

Terbentuknya stabilitas yang baik dilihat dari luasnya area bidang tumpu. 

Semakin besar bidang tumpu, maka semakin tinggi juga stabilitasnya. 

Salah satu misalnya dengan saat berdiri dengan kedua kaki akan lebih 

stabil dibandingkan berdiri dengan satu kaki. Stabilitas tubuh akan 

semakin meningkat ketika semakin dekat bidang tumpu dengan pusat 

gravitasi (Chang et al, 2009). 
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Gambar 2.4 Bidang Tumpu 

(Dhaenkpedro, 2009) 

b. Pusat Gravitasi (Center of Gravity) 

Pusat gravitasi atau center of gravity adalah titik gravitasi yang ada 

pada semuan benda hidup ataupun mati, titik pusat gravitasi ada di titik 

tengah benda tersebut. Fungsi dari centre of gravity adalah pada massa 

benda dapat mendistribusikan secara merata, pada manusia titik tersebut 

menjadi beban tubuh yang selalu ditopang, agar tubuh dalam keadaan 

yang seimbang. Jika terjadi perubahan atau pergerakkan postur tubuh 

maka titik pusat gravitasi juga mengalami perbubahan, maka akan 

mengakibatkan gangguan keseimbangan berpindah secara otomatis sesuai 

dengan perubahan yang terjadi, jika center of gravity terletak di dalam 

dan tepat ditengah maka tubuh akan seimbang, jika terletak di luar maka 

akan terjadi keadaan yang tidak stabil. Pada manusia pusat gravitasi saat 

berdiri tegak terdapat pada 1 inchi di depan vetebrae sakrum 2 (Masum et 

al, 2014). 
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Gambar 2.5 Pusat Gravitasi 

(Irfan, 2012) 

c. Garis Gravitasi (Line of Gravity) 

Garis gravitasi vertikal melalui pusat gravitasi. Derajat stabilisasi 

ditentukan oleh pusat gravitasi, garis gravitasi dengan base of support 

(bidang tumpu). 

 

Gambar 2.6 Garis Gravitasi 

(Dhaenkpedro, 2009) 

6. Gangguan Keseimbangan 

Gangguan keseimbangan adalah keadaan yang terjadi pada saat seseorang 

merasa tidak stabil. Proses menua menyebabkan terjadi perubahan komponen 

keseimbangan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya gangguan 

keseimbangan (Noohu et al, 2014).  
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Pada lansia terjadi perubahan fisiologis pada sistem vestibular, 

sematosensoris, visual, dan muskuloskeletal karena terjadi gangguan 

keseimbangan pada lansia. Dalam menjaga kontrol postur  keempat kompenen 

tersebut sangan berperan penting dalam tubuh. Fungsi dari kontrol postur 

adalah untuk menjaga tubuh agar tidak mudah jatu saat beraktivitas atau 

bergerak (Darmojo, 2011). 

Soto – Varela et al (2016) menyatakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi keseimbangan yaitu adanya gangguan pada sistem saraf pusat, 

gangguan pada sistem sensorik, dan gangguan pada sistem muskuloskeletal. 

Fungsi dari sistem saraf pusat adalah memodifikasi sistem sensorik dan 

motorik agar dapat mempertahankan stabilitas dengan kondisi yang berubah-

rubah, sedangkan sistem sensorik menerima infomasi mengenai posisi tubuh 

terhadap gravitasi dan lingkungan. Gangguan sistem sematosensoris, visual, 

dan vesitibular merupaka gangguan pada sistem sensorik. 

7. Pengukuran Keseimbangan 

Kemampuan keseimbangan dapat menggunakan Time Up and Go Test. 

Time Up and Go Test digunakkan untuk mengukur kemampuan seseorang 

dalam mempertahankan keseimbangannya saat posisi dinamis dan untuk 

mengetahui risiko jatuh. Time Up and Go Test adalah pemeriksaan yang 

sangat komplek dan juga melibatkan kemampuan kognitifnya (Herma et al, 

2011).  

Cara pengukurannya responden diminta untuk duduk bersandar dikursi, 

tetapi sebelum respondeng diukur keseimbangannya, peneliti diminta untuk 

mencontohkan terlebih dahulu kepada responden untuk menghindari 
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kesalahan yang terjadi. Saat peneliti mengatakan “mulai” maka respon 

diminta berdiri dari kursi, kemudian berjalan sejauh 3 meter, lalu pasien 

diminta untuk berbalik ke posisi semula dan duduk kembali. Sebelum 

melakukan pengukuran juga peneliti harus memberikan batasan agar 

responden tahu watunya berbalik. Waktu dihitung dari saat peneliti 

mengatakan “mulai” sampai responden duduk kembali. Normalnya pada 

lansia rata – rata waktu tempuh dibutuhkan 8,5 detik. 

Jacob dan Fox (2008) menyatakan jika skor < 14 detik dikatakan normal, 

dan jika skor ≥ 14 detik dikatakan tidak normal atau mengalami gangguan 

keseimbangan yang dapat menyebabkan risiko jatuh. 

C. Senam Tai Chi 

1. Definisi Senam Tai Chi  

Senam Tai Chi adalah olah raga dari cina yang dapat melatih 

keseimbangan, kelenturan, kekuatan dengan melalui gerakkan yang teratur 

dan ritme yang terkoordinasi. Senam Tai Chi juga merupakan latihan yang 

dilakukan untuk memperkuat organ-organ dalam dan sistem saraf pusat dapat 

menggunakan pernafasan perut yang dalam, pemusatan pikiran. Senam Tai 

Chi dapat meningkatkan kemampuan fleksibilitas, keseimbangan, fungsi 

kardiovaskular, dan respirasi (Pulcheria dan Muliarta, 2016). 

Senam Tai Chi adalah terapi untuk pikiran dan tubuh dan merupakan 

bentuk seni beladiri dari Cina. Senam Tai Chi terkadang disebut gerakkan 

meditasi, karena dapat melibatan pernafasan yang dalam dan gerakkan yang 

lembut dan lambat. Senam Tai Chi memiliki prinsip yang salah satunya adalah 
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punggung harus rileks, sehingga kaki dapat menahan berat tubuh. Pergerakkan 

pada tubuh bergantung pada punggung terutama pada lumbosakral. Untuk 

melancarkan proses pernapasan bagian dada harus rileks. Jika bagian tubuh 

rileks maka peredaran darah menjadi lancar sehingga bisa meningkatkan 

fleksibilitas dan keseimbangan pada otot (Stepanus, 2011). 

2. Tujuan Senam Tai Chi 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi proprioseptif, mengontrol 

postur dan meningkatkan keseimbangan, melatih posisi tubuh, koordinasi dan 

gerak tubuh. 

3. Fisiologi Senam Tai Chi 

Dengan senam Tai Chi pada lansia dapat meningkatkan keseimbangan. 

Senam Tai Chi dapat memberikan rangsangan motorik dan sensorik pada 

tubuh. Pada rangsangan motorik dapat meningkatkan kekuatan otot karena 

terjadi kontraksi otot sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan. Kemudian 

pada rangsangan sensorik dapat meningkatkan fungsi proprioseptif karena 

diberikan rangsangan sensori pada otot dan sendi. Terjadinya peningkatan 

pada fungsi muskuloskeletal dan fungsi proprioseptif dapat meningkatkan 

posturan kontrol sehingga terjadi peningkatan keseimbangan (Swandari, 

Purwanto, dan Sulistiawati, 2016).  
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4. Gerakkan senam Tai Chi 

a. Ballon Breathing 

Gambar 2.7 Gerakkan ballon breathing 

(Febilia, 2017) 

1) Posisi duduk dikursi dan tidak boleh bersandar. Kaki dibuka selebar 

bahu dan kaki menyentuh lantai. 

2) Pinggul,leher, bahu dan kepala  dipertahankan dalam posisi tegak. 

Agar energi chi mengalir keluar dari dalam tubuh.  

3) Tangan digerakkan ke arah perut secara perlahan. Gerak ini 

membantu pola pernapasan. 

4) Tarik nafas lewat hidung hingga maksimal kemudian tahan. 

5) Kemudian dihembuskan melalui mulut secara perlahan  

6) Gerak ini dilakukan sebanyak 9 kali  repitisi atau lebih. 
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b. Flower Bud Opens 

Gambar 2.8 Gerakkan flower bud opens 

(Febilia, 2017) 

1) Duduk dan tidak boleh bersandar. Kaki dibuka selebar bahu dan kaki 

meyentuh lantai. 

2) Tarik nafas secara maksimal sampai tulang rusuk kontraksi, terasa 

seperti terangkat, dan dada terbuka sepenuhnya. Konsentrasi penuh 

sehingga udara yang masuk optimal. 

3) Posisi tangan seperti berdoa (kedua telapak tangan menempel) di 

depan uluh hati. 

4) Kedua telapak tangan tetap menempel lalu gerakkan tangan ke atas. 

5) Ketika siku lurus ke atas, buka lengan ke samping seperti gerakkan 

mengepakkan sayap disertai dengan gerakkan punggung ke depan 

hingga batas kemampuan. 

6) Gerak dilakukan sebanyak 9 kali. 
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c. Push Up Sky 

Gambar 2.9 Gerakkan push up sky 

(Febilia, 2017) 

1) Duduk tidak boleh bersandar dan kaki dibuka selebar bahu dan kaki 

menyentuh lantai. 

2) Kedua tangan bertumpu di atas paha. 

3) Lengan kanan digerakkan ke atas dengan telapak tangan mengahadap 

ke atas dan dengan saat yang bersamaan lengan kiri digerakkan ke 

bawah dengan telapak tangan menghadap ke bawah. 

4) Tarik nafas lewat hidung sampai diagfragma mengembang lalu 

hembuskan lewat mulut. 

5) Kedua lengan digerakkan ke arah depan uluh hati dengan siku 

ditekuk. 

6) Tarik nafas lewat mulut kontraksikan perut dan diafragma lalu tahan 

hingga muncul rasa ingin bernafas, kemudian dihembuskan. 

7) Ulangi gerak ini dengan posisi lengan bergantian. 
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8) Gerak ini dilakukan secara bergantian sambil tarik nafas dalam 

dengan menggerakkan satu lengan ke atas dan satu lengan ke bawah 

lalu dilakukan secara bergantian sebanyak 18 kali repitisi. 

d. Brushing Tree Trunk  

Gambar 2.10 Gerakkan brushing tree trunk 

(Febilia, 2017) 

1) Mengangkat lengan kearah depan dada dan siku ditekuk. Posisi 

tangan kiri diangkat lurus kebelakang badan. 

2) Tahan lengan kiri pada saat mengayunkan lengan kanan ke depan 

dada diikuti punggung sedikit membungkuk. Lakukan secara secara 

bergantian. 

3) Kepala digerakkan ke atas diikuti mata melirik kearah atas dan 

kepala melewati bahu kanan. Lakukan secara bergantian. 

4) Gerak ini dilakukan sebanyak 9 kali repitisi disetiap sisi. 
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e. Centering Ching 

Gambar 2.11 Gerakkan centering ching 

(Febilia, 2017) 

1) Duduk dan tidak boleh bersandar. Kaki dibuka selebar bahu dan 

menyentuh lantai. 

2) Kedua tangan diposisikan di atas kepala dan tidak saling 

bersentuhan. 

3) Tarik nafas lewat hidung sambil mengontraksikan diafragma. Pada 

latihan ini diafragma tidak diperluas. 

4) Saat kontraksi diafragma dan perut dorong kedua tangan ke atas 

kepala sampai lengan lurus dengan telapak tangan menghadap ke 

atas. 

5) Lengan diturunkan ke samping secara perlahan-lahan. 

6) Kemudian  nafas dihembuskan lewat mulut sampai tidak ada sisa 

oksigen di dalam paru – paru dan otot – otot diafragma dan perut 

dilemaskan. 

5. Indikasi dan Kontraindikasi 

Indikasi dari senam Tai Chi, yaitu: 

a. Gangguan keseimbangan. 
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b. Gangguan tidur. 

c. Meningkatnya stres. 

d. Kesulitan dalam berkonsentrasi. 

e. Gangguan mental dan emosi. 

f. Hipertensi.  

Kontraindikasi dari senam Tai Chi, yaitu:  

a. Fraktur.  

b. Penyakit akut serius (demam, flu, batu, pusing). 

c. Gagal jatung. 

d. Stroke. 

e. Atrofi disalah satu tungkai atau kedua tungkai. 

f. Infrak miokard akut. 

6. Dosis 

Dosis yang diberikan pada senam Tai Chi seminggu dilakukan 3 kali selama 2 

minggu dengan waktu 25 – 30 menit. 

D. Dance Movement Therapy 

1. Definisi Dance Movement Therapy 

Dance Movement Therapy adalah latihan dengan aktivitas fisik yang 

dapat meningkatkan keseimbangan dan mobilitas pada lansia. Dance 

Movement Therapy dapat meningkatkan fungsi pada tubuh koordinasi, 

fleksibitas, keseimbangan, kecepatan dalam bergerak (Zak, 2000 dalam 

Witiuk – Misztalska, 2011). American Dance Therapy Association 

mengatakan Dance Movement Therapy adalah gerakan terapi yang mengarah 
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ke integrasi emosional dan fisik pada seseorang (Kozlowska, 2002 dalam 

Mierza et al, 2016). Dance Movement Therapy mempengaruhi fisik tubuh dan 

mental seseorang.  

Latihan fisik dan tarian terapi dapat memberi keuntungan pada 

keseimbangan dan kelincahan, yang dapat mengurangi risiko jatuh pada lansia 

(Alpertetal, 2009).  

Karena peningkatan stabilitas yang disebabkan oleh Dance Movement 

Therapy, lansia lebih efisien melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-

sehari, memberikan rasa percaya diri, dan keselamat.   

2. Tujuan Dance Movement Therapy 

Tujuannya adalah meningkatkan fleksibilitas, koordinasi, meningkatkan 

dan mempertahankan keseimbangan, dan meningkatkan kecepatan dalam 

bergerak, mengurangi terjadinya risiko jatuh. 

3. Fisiologi Dance Movement Therapy 

Granache et al (2012) mengatakan Dance Movement Therapy sangat 

berperang penting untuk meningkatkan keseimbangan statis dan dinamis. 

Dance Movement Therapy digunakan untuk meningkatkan keseimbangan 

pada lansia. Dance Movement Therapy mempengaruhi fisik dan mental. 

Dane Movement Therapy dapat meningkatkan keseimbangan dan 

kemampuan fungsional pada lansia. Dance Movement Therapy digunakan 

untuk melatih postur tubuh. Dengan teknik menari atau gerakan yang lambat 

dan ritmis dapat meningkatkan kelompok otot tubuh (Mierzwa et al, 2016). 

Dance Movement Therapy  dalam meningkatkan keseimbangan dapat 

melibatkan tiga komponen yang diperlukan untuk mempertahankan 
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keseimbangan, yaitu vestibular, sematosensori, dan visual. Sistem 

sematosensori dalam latihan tari dapat memberikan efek yang 

menguntungkan pada motorik dan sensorik (Simmons, 2005 dalam Mierza et 

al, 2016). 

4. Gerakkan Dance Movement Therapy 

a. Gerakkan turn hand 

Gambar 2.12 Gerakkan turn hand 

(Feliciano, 2013) 

1) Duduk dengan rileks dan tidak boleh bersandar. Kaki dibuka 

selebar bahu dan kaki menyentuh lantai. 

2) Kedua siku ditekuk lalu digerakkan memutar tepat di depan wajah. 

3) Saat memutar bahu bahu tetap tegak dan pandangan mengarah ke 

depan. 

4) Gerak ini dilakukan sebanyak 9 kali repitisi. 

b. Gerakkan swing the arm 

Gambar 2.13 Gerakkan swing the arm 

(Feliciano, 2013) 
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1) Duduk dengan rileks dan punggu tidak boleh bersandar pada kursi. 

Kaki dibuka selabar bahu dan kaki menyentuh lantai. 

2) Salah satu siku ditekuk di depan perut dan siku satunya di tekuk ke 

samping badan dan badan tetap tegak. 

3) Bahu ke kiri dan  kanan diayunkan secara bergantian dengan kepala 

bergerak searah dengan bahu. 

4) Gerak ini dilakukan sebanyak 9 kali repitisi. 

c. Gerakkan open and close the shoulder and foot 

Gambar 2.14 Gerakkan open and close the shoulder and foot 

(Feliciano, 2013) 

1) Duduk rileks dengan rileks dan punggu tidak boleh bersandar. Kaki 

dibuka selebar bahu dan kaki menyentuh lantai. 

2) Kedua siku ditekuk di depan wajah dan padangan mengarah ke 

depan. 

3) Kedua bahu digerakkan membuka ke samping kanan dengan diikuti 

kaki kanan membuka juga kesamping kanan, kemudian kepala dan 

badan digerakkan mengikuti arah bahu membuka. 

4) Lakukan gerakkan sebanyak 9 kali repitisi. 
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d. Gerakkan bubble breating 

Gambar 2.15 Gerakkan bubble breating 

(Feliaciano, 2013) 

1) Duduk dengan rileks dan tidak boleh bersandar pada kursi. Kaki 

dibuka selebar bahu dan kaki menyentuh lantai. 

2) Tangan diposisikan di atas paha dengan bahu membentuk O dan 

telapak tangan menghadap ke atas. 

3) Kedua bahu digerakkan ke atas hingga punggung tangan diatas 

kepala dan jari – jari tidak bersentuhan. Ketika bahu diangkat ke 

atas tarik nafa dalam – dalam lewat hidung dan saat bahu turun 

diikuti dengan nafas dihembuskan lewat mulut hingga tidak ada 

nafas di paru – paru. 

4) Gerak ini dilakukan sebanyak 9 kali repitisi. 

e. Gerakkan wag the air 

 

 

 

Gambar 2.16 Gerakkan wag the air 

(Feliciano, 2013) 
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1) Duduk rileks dan tidak boleh bersandar pada kursi. Kaki dibuka 

selebar bahu da kaki menyentuh lantai. 

2) Bahu diposisikan lurus di samping badan lalu kedua bahu 

digerakkan ke arah depan sampai ke atas perlahan – lahan. Ketika 

bahu digerakkan ke atas tarik nafas dalam – dalam lewat hidung dan 

saat bahu turun sambil nafas dihembuskan lewat mulut hingga tidak 

ada udara di dalam paru – paru. 

3) Gerak ini dilakukan sebanyak 9 kali repetisi hinggu tubuh merasa 

rileks. 

5. Indikasi dan Kontraindikasi 

Kontraindikasi dari Dance Movement Therapy, yaitu: 

a. Gagal jatung  

b. Atrofi disalah satu tungkai atau kedua tungkai. 

c. Infrak miokard akut. 

d. Stroke. 

e. Fraktur. 

f. Penyakit akut serius (pusing, flu, batuk, demam). 

Indikasi Dance Movement Therapy, yaitu: 

a. Hipertensi 

b. Peningkatan stres 

c. Gangguan mental dan emosi 

d. Gangguan keseimbangan 

e. Kesulitan berkonsentrasi  
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f. Gangguan tidur 

g. Gangguan koordinasi 

6. Dosis 

Dosis pada Dance Movement Therapy dilakukan seminggu 3 kali selama 

2 minggu dengan waktu 25 - 30 menit. 
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