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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lansia (lanjut usia) adalah suatu tahap lanjut yang dilalui dalam proses 

kehidupan pada setiap manusia yang ditandai dengan penurunan kemampuan dan 

fungsi tubuh secara fisik dan psikologis (kuntjoro et al, 2009). Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 1999 dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, yang berbunyi lanjut usia 

adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan 

kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahun akhir dari fase 

kehidupannya. Klasifikasi usia dikelompokkan menjadi 4 macam menurut World 

Health Oragnization (2015) pertama, usia 45-59 tahun adalah usia pertengahan 

(middle age) kedua, usia 60-74 tahun adalah lanjut usia (elderly) ketiga, usia 75-

90 tahun adalah lanjut usia (old) keempat, dan kelima usia 90 tahun keatas adalah 

usia sangat tua (very old). 

Kesejahteraan penduduk meningkat secara global pada tahun 2013 

proporsi pada populasi penduduk berusia 60 tahun adalah 11,7% dari populasi 

dunia. Umur Harapan Hidup (UHH) sedang mengalami peningkatan, berdasarkan 

laporan terjadi peningkatan pada tahun 2000 UHH di Indonesia adalah 64,5 tahun 

(dengan presentase populasi lansia 7,18%) pada tahun 2011 menjadi 6,65 (dengan 

presentase populasi lansia 7,58%). Peningkatan UHH ini termasuk meningkatnya 

lansia dengan menurunnya angka kematian (Kemenkes, 2013). 

Prediksi jumlah lanjut usia di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun 

pada tahun 2018 ada sekitar 24 juta jiwa atau sekitar 9,77% dari seluruh jumlah
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penduduk. Prediksi untuk tahun 2020 adalah sekitar 28,8 juta jiwa atau sekitar  

11,34% dari total jumlah penduduk. Melihat demografi jumlah lanjut usia yang 

semakin banyak ini akan menjadi suatu problem umum jika tidak dipersiapkan 

berbagai hal sehingga lansia bukan merupakan suatu beban. Dengan berbagai 

faktor genetik, gaya hidup, serta lingkungan berpengaruh menimbulkan suatu 

penyakit, maka lansia di tandai dengan adanya penurunan pada organ fungsi dan 

sistem tubuh secara fisiologis (Kutjoro et al, 2009). 

Pengaruh dari perubahan fisiologis pada lansia salah satunya adalah 

gangguan keseimbangan pada penurunan kekuatan otot yang menyebabkan lansia 

sering mengalami gangguan keseimbangan. Hal yang terjadi dalam gangguan 

keseimbangan tubuh pada lansia adalah akibat proses penuaan, diantara gangguan 

sistem sensorik, gangguan sistem saraf pusat, gangguan sistem muskuloskletal 

dan gangguan sistem motorik. Lanjut usia yang berusia 55-64 tahun mengalami 

gangguan keseimbangan sebesar 63,8% dan usia 65-74 tahun sebesar 68,7% 

(Achmanagara, 2012). 

Gangguan keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan 

posisi tubuh ketika ditempatkan dalam berbagai posisi. Gangguan keseimbangan 

pada awalnya dianggap hal yang biasa namun berbeda jika dialami oleh lansia. 

Gangguan keseimbangan merupakan masalah yang melibatkan berbagai fungsi 

dari tubuh dimulai dari kepala hingga kaki. Keseimbangan tidak hanya tentang 

otot saja melainkan faktor lainnya seperti sistem visual dan vestibular. 

Keseimbangan postural menjaga konfigurasi tubuh melawan gravitasi gangguan 

dari luar dan dalam. Berdiri tegap akan memperlihatkan keseimbangan postural 

terhadap berbagai macam gangguan kestabilan akan melibatkan sistem 

muskuloskeletal dan sistem neurologis (Padila,2013). Perubahan sistem 
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neurologis lansia mengakibatkan perubahan kognitif, penurunan waktu, 

keseimbangan dan gangguan tidur. Perubahan fungsi sensoris  dapat terjadi pada 

pengelihatan, pendengaran dan sentuhan. Berkurangnya fungsi pendengaran 

terjadinya perubahan pada bagian dalam telinga dimana terdapat sistem vestibular 

sebagai sistem pengatur keseimbangan (Mauk, 2010).  

Gangguan keseimbangan tubuh lansia bisa juga disebabkan oleh 

kelemahan otot ekstremitas, stabilitas postural dan juga gangguan secara fisiologis 

dari salah satu sistem indera yang ada didalam tubuh, faktor eksternalnya seperti 

penuaan mempengaruhi keseimbanagn tubuh lansia (Irfan, 2012). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi keseimbangan seperti kelemahan muskuloskeletal dapat 

mempengaruhi line of gravity dan center of gravity. Salah satu sisi tubuh 

mengalami kelemahan dan sisi normal menyebabkan center of gravity orang 

berpindah dan mengakibatan gangguan keseimbangan tubuh (Colby dan Kisner, 

2007). 

Akibat degenerasi pada lansia maka terjadi penurunan fisiologis 

diantaranya merupakan komponen keseimbangan tubuh seperti visual, ambang 

rangsang vestibular, kekuatan otot, lingkup gerak sendi, sematosensoris. Karena 

adanya perubahan fisiologis tersebut maka keseimbangan pada lansia menjadi 

terganggu (Nugrahani, 2014). 

Dalam tindakan pencegahan gangguan keseimbangan pada lansia maka 

dalam bidang fisioterapi dapat menjadi sebuah pilihan latihan pencegahan. 

Menurut KEPMENKES 80 tahun 2013 Bab 1, pasal 1 ayat 2 bahwa Fisioterapi 

adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu atau 

kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi 

tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara 
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manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis, dan mekanis) 

pelatihan fungsi, komunikasi yang meliputi aspek peningkatan (promotive), 

pencegahan (preventif), pengobatan (curative), pemulihan (rehbilitative) dan 

pemeliharaan (maintenance). 

Bentuk pelayanan fisioterapi adalah dengan memberikan latihan atau 

program latihan untuk meningkatkan keseimbangan pada lansia. Ada beberapa 

program latihan untuk  meningkatkan keseimbangan salah satunya adalah Gaze 

Stabilitation Exercise.Menurut Khanna dan Sigh (2014) merupakan latihan yang 

dapat dilakukan oleh lansia karena mencegah kelelahan dengan gerakan yang 

sederhana, Gaze Stabilitation Exercise adalah latihan yang diadaptasi bedasarkan 

kemampuan dari sistem vestibular untuk memodifikasi vestibulo-ocular reflexs 

(VOR). Tanda dari terjadinya VOR adalah ketika adanya pergerakan retina 

dikombinasi dengan gerakan kepala. Latihan ini dilakukan dengan cara fokus pada 

satu target visual dengan kepala berotasi secara vertikal maupun horizontal 

(Bhardwaj & Vats, 2014). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 29 september 2018 di Desa Sumari RW 02 terdapat 35 orang lansia 

diantaranya berusia 60 tahun  keatas dan 25 orang berumur 55 tahun keatas. Hasil 

wawancara dengan ketua kelompok lansia mengatakan bahwa terdapat 49 orang 

mengalami gangguan keseimbangan. 

Berdasarkan latar belakang diatas fisiologi pada tubuh manusia yang 

semakin tua akan semakin menurunnya gangguangan keseimbangan, maka 

dengan masalah ini peneliti tertarik untuk meneliti “ Gaze Stabilitation Exercise 

terhadap  keseimbangan lansia di desa Sumari”. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Pengaruh Gaze Stabilitation Exercise terhadap Keseimbangan 

Lansia di Desa Sumari? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui Pengaruh Gaze Stabilitation Exercise terhadap 

keseimbangan lansia di Desa Sumari? 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi gangguan keseimbangan sebelum diberikan latihan 

Gaze Stabilitation Exercise di Desa Sumari. 

b. Mengidentifikasi gangguan keseimabangan sesudah diberikan latihan 

Gaze Stabilitation Exercise di Desa Sumari. 

c. Menganalisis adanya pengaruh latihan Gaze Stabilitation Exercise 

terhadap kesimbangan pada lansia di Desa Sumari. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Manfaat peunulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan penulis tentang Gaze Stabilitation Exercise 

terhadap tingkat keseimbangan lansia di desa Sumari. 

2. Bagi Pendidikan 

Menambah pemahamann di dunia pendidikan tentang penjelasan 

Pengaruh Gaze Stabilitation Exercise untuk Meningkatkan Keseimbangan 

pada lansia yang dilakukan oleh fisioterapi. 
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3. Bagi Pembaca 

Memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil nilai 

keseimbangan dan latihan yang dilakukan fisioterapi. 

4. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat 

sehingga dapat lebih mengenal dan mengetahui Pengaruh Gaze Stabilitation 

Exercise untuk Meningkatkan Kesimbangan dalam metode pendekatan 

fisioterapi. 

5. Bagi Fisioterapi 

Dapat mengetahui secara luas mengenai meningkatkan 

keseimbangan lansia dengan pemberihan latihan Gaze Stabilitation Exercise. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian penelitian 

No Nama 
dan 
Tahun 

Judul dan 
Tempat 

Variabel Hasil Analisa 
Data 

Perbedaan dengan 
penelitian yang 
akan dilakukan  

1.  Gusi et 
al. 
Tahun 
(2012). 

Balance 
training 
reduces fear 
of falling 
and 
improves 
dynamic 
balance and 
isometric 
strengh in 
instutionaliz
ed older 
people: a 
randomised 
trial. 
(Spanyol). 
 
 

Pengambilan 
variabel 
independen 
adalan 
Balance 
training, 
variabel 
dependen 
adalah 
penurunan 
resiko jatuh, 
keseimbanga
n dinamis dan 
kekuatan 
isometrik. 

Penelitian ini 
menggunakan 
metode pre-
post 
eksperimental 
study design. 
Hasil peneliti 
ini menemukan 
perbedaan 
signifikasi pada 
komunitas 
perlakuan. 

Latihan ini 
diberikan dengan  
12 minggu, dan 
menyeimbangkan 
kembali dengan 
Sistem Neraca 
Biodex, dengan dua 
sesi per 

minggu. 

 

Perbedaan dengan 
penelitian ini adalah 
Variabel 
Independen: Gaze 
Stabilitation 
Exercise. Variabel 
Dependen: 
Penurunan 
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gangguan 
keseimbangan pada 
lansia. 

Dilakukan selama 4 
minggu, responden 
Lansia di Desa 
Sumari. 

2.  Bhardw
aj dan 
Vats  
Tahun 
(2014). 
 

Effectivenes
s of Gaze 
Stability 
Exercise on 
Balance in 
Healty 
EderlyPopu
lation.  
(India). 

Pengambilan 
variabel 
independenad
alah gaze 
stability 
exercise dan 
placebo eye 
movement, 
serta sampel 
penelitian 
adalah lansia. 
 

Penelittian ini 
menggunakan 
pre-post 
eksperimental 
study design. 
Hasil peneliti 
menemukan 
perbedaan 
signifikasi pada 
komunitas 
perlakuan gaze 
satbilty 
exrcise. 
 
 

Lansia berjumlah 
30 oarang, latihan 
dilakukan 3 kali 
sehari selama 
periode 6 minggu. 

hasil: Peserta 
dievaluasi pada 
awal dan setelah 6 
minggu intervensi 
menggunakan Berg 

Balance Scale 
(BBS). 
 

Perbedaan dengan 
penelitian ini adalah 
Variabel 
Independen: Gaze 
Stabilitation 
Exercise. Variabel 
Dependen: 
Penurunan 
gangguan 
keseimbangan pada 
lansia. 

Dilakukan selama 4 
minggu, responden 
Lansia di Desa 
Sumari. 

3.  Petrofs
ky, et 
al. 
Tahun 
(2015). 

The effect of 
continous 
heat warps 
on balance 
exercise 
and gait in 
the elderly. 

Pengambilan 
variabel 
independen 
adalah heat 
therapy 
variabel 
dependen 
adalah 

Penelitian ini 
menggunakan  
metode pre-
post 
eksperimental 
study design. 
Hasil peneliti 
menemukan 

Lansia berjulah 20 
orang dinilai 
dengan skor lebih 
dari 4. Metode: 
Keseimbangan 
dinilai pada 
platform 
keseimbangan yang 
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(Amerika 
Serikat). 

keseimbanga
n pola jalan. 

bahwa 
penurunan 
tremor dan 
peningkatan 
keseimbangan 
yang 
signifikasi 
pada 
komunitas 
perlakuan. 
 

dibuat khusus 
selama 8 tugas 
keseimbangan yang 
berbeda yang 
berlangsung 10 

detik masing-
masing dan 
disajikan dengan 
acak. 

Perbedaan dengan 
penelitian ini adalah 
Variabel 
Independen: Gaze 
Stabilitation 
Exercise. Variabel 
Dependen: 
Penurunan 
gangguan 
keseimbangan pada 
lansia. 

Dilakukan selama 4 
minggu, responden 
Lansia di Desa 
Sumari. 

4.  Fidiyat
ul 
Nazhira 
Tahun 
(2016) 

Pengaruh 
Gaze 
Stability 
Exercise 
terhadap 
keseimbang
an lanjut 
usia. 
(surakarta) 
 

Jenis 
penelitian 
yang 
dilakukan 
adalah 
eksperimenta
l dengan 
pendektakan 
Quasi 
eksperimenta
l dengan 
design. 
Penelitian pre 
and post test 
one group 
design. 
Pengukuran 
keseimbanga
n dilakukan 
dengan Time 

Hasil peneltian 
ini pemeberian 
Gaze Stabilty 
Exercise pada 
responden 
memiliki rata-
rata 8,6 detik. 
Ada pengaruh 
pemeberian 
Gaze Stabilty 
Exercise 
terhdap 
keseimangan 
lanjut usia 
berdsarkan uji 
statistik 
wilcoxon 
signed rank 
didapatkan 
nilai p-value 
0,001. 

Responden dari 
penelitian ini 
sebanyak 14 orang 
sebagai kelompok 
perlakuan. 
Penelitian ini 
dilakukan sebanyak 
3 
kali sehari, 2 hari 
dalam seminggu, 
selama 6 minggu. 

 

Perbedaan dengan 
penelitian ini adalah 
Variabel 
Independen: Gaze 
Stabilitation 
Exercise. Variabel 
Dependen: 
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up and Go 
Test. Teknis 
analisis data 
menggunaka
n uji wiloxon 
signed rank. 

Penurunan 
gangguan 
keseimbangan pada 
lansia. 

Dilakukan selama 4 
minggu, responden 
Lansia di Desa 
Sumari. 

5. Itoh 
Masito
h 
Tahun 
(2013) 

Pengaruh 
balance 
exercise 
terhadap 
keseimbang
an postural 
pada lanjut 
usia di 
posyandu 
abadi 
sembilan 
gonilan 
sukoharjo 
(surakarta) 

Metode 
pnelitian ini 
menggunaka
n pendekatan 
quasi 
eksperimenta
l dengan pre-
post test with 
control grup 
design. Uji 
statistik yag 
digunakan 
yaitu analisa 
bivariat 
untuk melihat 
perbedaan 
keseimbanga
n postural 
pada kedua 
kelompok 
(kelompok 
perlakuan dan 
kelompok 
kontrol) uji 
normalitas 
data 
menggunaka
n uji shapiro 
wilk (jumlah 
sampel 
n<30). 
Apabila data 
normal 
dilanjutkan 
uji pengaruh 
pada masing-

Hasil 
penelitian pada 
uji beda 
dengan 
menggunakan 
uji statistik 
independent 
test menjukkan 
bahwa rata-rata 
pengaruh 
pemberian 
perlakuan 
balance 
exercise pada 
kelompok 
perlakuan18,6
5 an yang tidak 
diberikan 
untuk 
kelompok 
kontrol -16,48. 
Dari 
perhitungan 
tersebut pada 
kelompok 
perlakuan 
terdapat rata-
rata pengaruh 
yang lebih besa 
di bandungkan 
dengan 
kelompok 
kontrol. Hasil 
p=0,000 ini 
menyimpulkan 
bahwa ada 
perbedaanpeng
aruh yang 
signifikan 

Jumlah lansia 30 
orang. Instrumen 
penelitian ini 
menggunakan skala 
keseimbangan Berg 
Balance Scale 
(BBS). 

Perbedaan dengan 
penelitian ini adalah 
Variabel 
Independen: Gaze 
Stabilitation 
Exercise. Variabel 
Dependen: 
Penurunan 
gangguan 
keseimbangan pada 
lansia. 

Dilakukan selama 4 
minggu, responden 
Lansia di Desa 
Sumari. 
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masing 
kelompok 
mengguakan 
uji paried 
sampel test, 
apabila uji 
tidak normal 
maka 
memakai uji 
wilcoson. Uji 
beda antara 
dua 
kelompok 
menggunaka
n uji 
indepemdent 
test. 

antara 
kelompok 
perlkuan dan 
kelompok 
kontrol 
terhadap 
keseimbangan 
postural. 

 


