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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Pada lansia terjadi perubahan pola jalan terkait dengan pengurangan 

kehalusan gerakan, ukuran langkah menjadi terbatas, dan kecepatan berjalan 

berkurang. Hal ini berdampak pada peningkatan risiko jatuh terkait dengan pola jalan. 

Pola jalan lansia dapat dikategorikan berdasarkan lebar langkah, panjang langkah, dan 

kecepatan berjalan.  

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh pola jalan lanjut usia berdasarkan 

lebar langkah, panjang langkah, dan kecepatan berjalan terhadap risiko jatuh di 

Posyandu Lansia Wilayah Surakarta. 

Manfaat Penelitian: Dapat mengetahui lebar langkah, panjang langkah, dan 

kecepatan berjalan lanjut usia terhadap risiko jatuh di Posyandu Lansia Wilayah 

Surakarta.  

Metode Penelitian: Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah observasional dengan 

rancangan penelitian Cross Sectional. Teknik pengambilan sampel secara Simple 

Random Sampling dengan kriteria insklusi dan eksklusi. Pengukuran pola jalan 

dengan menggunakan parameter lebar langkah, panjang langkah, dan kecepatan 

berjalan, sedangkan alat ukur risiko jatuh menggunakan Dynamic Gait Index. Analisis 

statistik menggunakan Chi-Square dengan degree of confident sebesar 95%. 

Hasil Penelitian: Analisis statistik didapatkan hasil lebar langkah lansia diluar nilai 

standar signifikan akan meningkatkan risiko jatuh (p= 0,001 < 0,05), lansia yang 

memiliki panjang langkah diluar nilai standar tidak signifikan  meningkatkan risiko 

jatuh (p= 0,883 > 0,05), dan lansia yang memiliki kecepatan berjalan diluar nilai 

standar tidak signifikan meningkatkan risiko jatuh (p= 0,090 > 0,05). 

Kesimpulan: Secara statistik lebar langkah yang signifikan mempengaruhi risiko 

jatuh. Panjang langkah tidak signifikan mempengaruhi risiko jatuh. Kecepatan 

berjalan tidak signifikan mempengaruhi risiko jatuh  

Kata Kunci: Pola Jalan, Lanjut Usia, Risiko Jatuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Background: In old the change in the gait relation to the reduction in movement 

refinement, happened measurement of the step became limited, and the speed walking 

decreased. This had an impact on the increase in the risk of falling in relation to gait. 

The gait of the old could be categorized be base width, stride length, and speed 

walking. 

The Objective of Research: To know the influence of the gait of old be base width, 

stride length, and speed walking towards the risk of falling in the integrated post 

service of old in Surakarta Region. 

The Benefit of Research: It could know base width, stride length, and speed walking 

of old towars the risk of falling in the integrated post service of old in Surakarta 

Region. 

The Method of Research: The research kind in this research was observasional in 

the Cross Sectional research plan. Technically the taking of the sample in a manner 

Simple Random Sampling with criterian insklusion and eksklusion. The grating of gait 

by using wide parameters base width, stride length, and speed walking whereas the 

implement measured the risk of falling used Chi-Square with degree of confident of 

95%. 

Result of the Research: The analysis of statistics was obtained by result base width of 

old apart from the significant value of standard will increase risk of falling (p= 0,001 

< 0,05), the old that had stride length apart from it’s not significant value of the 

standard increased risk of falling (p= 0,883 > 0,05), and the old that had the speed 

walking apart from it’s not significant value of the standard increased risk of falling 

(0,090 > 0,05). 

Conclusion: Statistically, base width the significant influenced risk of falling. Stride 

length not significant influenced risk of falling. The speed walking  not significant 

influenced the risk of falling. 

Keywords: Gait, Old, The risk fall. 
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PENDAHULUAN 

       Badan Pusat Statistik tahun 2013 menyatakan bahwa jumlah penduduk usia 

60 tahun keatas di Indonesia pada tahun 2010 sebesar 7,56 % dan diprediksi pada 

tahun 2035 mencapai 15,77% (BPS, 2013). Ditinjau dari tiga provinsi yang 

memiliki populasi lansia terbesar yakni DI. Yogyakarta (12,99 %), Jawa Timur 

(10,37 %), Jawa Tengah (10,34 %) (BPS, 2012). Provinsi tersebut pada tahun 

2035 bisa dikategorikan sebagai provinsi penduduk tua (aging population) (BPS, 

2013).  

       Proses menua ditandai dengan menurun atau menghilangnya secara perlahan-

lahan kemampuan jaringan untuk mengganti diri, memperbaiki struktur dan 

mempertahankan fungsi normalnya (Mujahidullah, 2012). Hal ini akan berdampak 

pada berbagai peningkatan risiko pada lansia, seperti vertigo, dementia, dizziness, 

jatuh, fainting (The American Geriatrics Society, 2012). Salah satu risiko yang 

perlu diperhatikan yaitu jatuh. 

       Jatuh dapat terjadi ketika sistem kontrol postural tubuh gagal mendeteksi 

pergeseran serta tidak mereposisi pusat gravitasi terhadap penopang tubuh pada 

waktu yang tepat. Di Indonesia, lansia yang tinggal di komunitas mengalami jatuh 

setiap tahunnya sekitar 30%. Insiden jatuh pada lansia yang tinggal di komunitas 

meningkat dari 25% usia 70 tahun menjadi 35% setelah berusia lebih dari 75 

tahun. Salah satu penyebab jatuh yaitu gangguan pola jalan (Stanley dan Beare, 

2007). 

       Proses penuaan menyebabkan penurunan impuls ke otak serta degenerasi 

jaringan sehingga berdampak pada pola jalan lansia yang mengalami penurunan 
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1% pertahun dari usia 60 atau lebih, penurunan ini pengurangan  kehalusan 

gerakan, ukuran langkah menjadi terbatas, kecepatan berjalan berkurang (Jahn et 

al., 2010). Gangguan berjalan menempati urutan kedua penyebab jatuh dengan 

persentase 17% (Rubenstein, 2006).  

        Analisa pola jalan merupakan suatu cara untuk mengetahui dan mendeteksi 

pola berjalan yang dapat memicu jatuh. Peneliti menggunakan parameter pola 

jalan untuk mengetahui pola jalan pada lansia. Peneliti akan melakukan penelitian 

di Wilayah Surakarta yang menurut data Sensus Survey Meter memiliki populasi 

lansia yang cukup tinggi mencapai 9 %. Persentase tersebut lebih tinggi dari rata-

rata nasional yang hanya 7%. Selain itu, Wilayah Surakarta mencanangkan Kota 

Ramah Lanjut Usia 2030 (Survey Meter, 2013). Deteksi dini memungkinkan 

untuk dilakukan pencegahan jatuh dan dapat memberikan intervensi lebih awal. 

Hal ini mendasari peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai pengaruh pola jalan 

lanjut usia berdasarkan lebar langkah, panjang langkah dan kecepatan berjalan 

terhadap risiko jatuh di Posyandu Lansia Wilayah Surakarta. 

 

LANDASAN TEORI 

       Lanjut Usia (lansia) adalah tahap lanjut dari proses kehidupan antara usia 60-

90 tahun keatas yang ditandai dengan penurunan kemampuan akal, fisik, dan 

penurunan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan (Efendi dan 

Makhfudli, 2009). World Health Organization (WHO) menggolongkan batasan 

usia lanjut menjadi 4 golongan, yaitu usia pertengahan (middle age) yaitu usia 

antara 45-59 tahun, lanjut usia (elderly) yaitu usia antara 60-75 tahun, lanjut usia 
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tua (old) yaitu usia antara 76-90 tahun, dan usia sangat tua  (very old) yaitu usia 

diatas 90 tahun.   

       Pola jalan atau berjalan didefinisikan sebagai sebuah metode lokomosi 

(berpindah) yang melibatkan penggunaan dua kaki yang bergantian. Secara garis 

besar berjalan menggunakan urutan berulang-ulang dari ekstremitas gerak untuk 

menggerakkan tubuh ke depan dengan menjaga stabilitas postur. pola jalan atau 

berjalan tidak hanya dipengaruhi oleh siklus jalan (gait cycle), tetapi juga 

dipengaruhi oleh parameter pola jalan yang terdiri dari lebar langkah, panjang 

langkah, dan kecepatan berjalan (Mansfield dan Neumann, 2009). 

        Lebar langkah mempengaruhi risiko jatuh. Lansia dengan risiko jatuh yang 

tinggi biasanya mempunyai lebar langkah yang lebih dari nilai normal. Ketika 

lansia memperbesar lebar langkahnya, hal ini merupakan bentuk kompensasi 

terhadap pusat gravitasi dan stabilisasi postur (Krebs et al., 2002). Panjang 

langkah mengalami penurunan sekitar 10-20% akibat penuaan alamiah. Langkah 

yang pendek dapat disebabkan berkurangnya keseimbangan dan kontrol postural 

serta langkah yang pendek memberikan rasa aman ketika berjalan sehingga 

mempengaruhi risiko jatuh (Callisaya et al., 2012). Kecepatan rata-rata berjalan 

diketahui dari hasil irama langkah dan panjang langkah. Irama langkah (cadence) 

adalah jumlah langkah dalam 1 menit. Lansia dengan risiko jatuh yang tinggi 

biasanya lambat dalam berjalan dan lebih hati-hati dalam berjalan. Lansia 

melambatkan jalannya sebagai  strategi kompensasi untuk mengurangi risiko jatuh 

(Roos dan Dingwell, 2013). 
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METODE PENELITIAN 

       Jenis penelitian merupakan penelitian observasional dengan rancangan 

penelitian Cross Sectional. Lokasi penelitian ini di Posyandu Lansia Wilayah 

Surakarta, yang dilaksanakan pada bulan Januari 2015. Populasi dalam penelitian 

ini adalah lansia di Posyandu Lansia Wilayah Surakarta. Wilayah Surakarta 

memiliki 349 Posyandu Lansia yang tersebar di 5 kecamatan.  

       Teknik pengambilan sampel secara Simple Random Sampling dengan kriteria 

insklusi dan eksklusi. Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen yaitu pola jalan (lebar langkah, panjang langkah, kecepatan 

berjalan) terhadap variabel dependen yaitu risiko jatuh menggunakan uji Chi-

Square dan uji alternatif Fisher’s Exact. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

       Lansia di Posyandu Lansia Wilayah Surakarta didominasi oleh elderly 

dengan frekuensi 62 orang. Jumlah elderly dua kali lebih banyak banyak 

daripada old yang berjumlah 12 orang. Jika dikaitkan dengan risiko jatuh 

diketahui bahwa rata-rata usia old  memiliki risiko jatuh tinggi. Jika 

dibandingkan antara elderly dan old dapat diketahui bahwa risiko jatuh tinggi 

pada elderly sebesar 29% dan risiko jatuh tinggi pada old sebesar 75%. 

       Lansia di Posyandu Wilayah Surakarta jumlah lansia perempuan 52 orang 

dua kali lebih banyak daripada lansia laki-laki berjumlah 22 orang. Jika 

dikaitkan dengan risiko jatuh bahwa laki-laki yang mengalami risiko jatuh 
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tinggi sebanyak 32% dan perempuan yang memiliki risiko jatuh tinggi 

sebanyak 39%.  

       Karakteristik pendidikan diketahui bahwa latar belakang pendidikan 

lansia didominasi oleh Tamat SD (27%), Tamat SMP (30%), dan Tamat SMA 

(33%). Hal ini akan memiliki kaitan dengan penerimaan informasi yang 

diberikan terkait penelitian ini. Jika dikaitkan dengan risiko jatuh diketahui 

bahwa dari latar belakang pendidikan responden memiliki tingkat risiko jatuh 

yang beragam. 

Berdasarkan karakteristik pekerjaan responden diketahui bahwa sebagian 

responden sebagai ibu rumah tangga dengan persentase 64,9%. Jika dikaitkan 

dengan risiko jatuh terlihat bahwa risiko jatuh pada setiap pekerjaan beragam 

dengan rincian ibu rumah tangga yang memiliki risiko jatuh tinggi 19 

responden, risiko jatuh sedang 9 responden, risiko jatuh ringan 20 responden.    

B. Analisis Univariat 

       Lebar langkah merupakan salah satu variabel yang diteliti pada penelitian 

terkait dengan pola jalan. Berdasarkan hasil penelitian, responden di Posyandu 

Lansia Wilayah Surakarta yang memiliki lebar langkah normal sebanyak 46 

(62,2%) dua kali lipat daripada lebar langkah tidak normal sebanyak 26 

(37,8%). Pada variabel panjang langkah diketahui bahwa bahwa responden di 

Posyandu Lansia Wilayah Surakarta hampir dari keseluruhan responden 

memiliki panjang langkah yang tidak normal sebesar 67 responden (90,5%). 

Kecepatan berjalan responden di Posyandu Lansia Wilayah Surakartadiketahui 
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bahwa kecepatan berjalan didominasi oleh kecepatan berjalan normal sebesar 

53 (71,6%). 

C. Analisis Bivariat 

1. Analisis Lebar Langkah Lanjut Usia Tehadap Risiko Jatuh 

       Hasil analisis data lebar langkah lansia terhadap risiko jatuh di 

Posyandu Lansia Wilayah Surakarta disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Analisis Lebar Langkah Lanjut Usia Terhadap Risiko Jatuh 

di Posyandu Lansia Wilayah Surakarta 

Hasil analisis statistik menyimpulkan bahwa lebar langkah yang tidak 

normal signifikan meningkatkan risiko jatuh di Posyandu Lansia Wilayah 

Surakarta (nilai p= 0,001 atau < 0,05). Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa lebar langkah mempengaruhi risiko jatuh tinggi sampai 

64%. Lebar langkah yang tidak normal merupakan suatu bentuk adaptasi 

atau strategi untuk meningkatkan stabilitas postur. Peningkatan lebar 

langkah melebihi nilai normal menunjukkan bahwa kurangnya kompensasi 

terkait ketidakstabilan postur (Brach et al., 2005). 

2. Analisis Panjang Langkah Lanjut Usia Terhadap Risiko Jatuh 

Hasil analisis data panjang langkah lansia terhadap risiko jatuh di 

Posyandu Lansia Wilayah Surakarta disajikan pada Tabel 2. 

 

 

Lebar 

Langkah 

Risiko Jatuh     

Tinggi Sedang Ringan Total p-value Ket 

n % n % n % n %  

   0,001 

 

Signifikan Tidak Normal 18 64,3 4 14,3 6 21,4 28 100 

Normal 9 19,6 12 26,1 25 54,3 46 100 

 27 36,5 16 21,6 31 41,9 74 100 
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Tabel 2. Analisis Panjang Langkah Lanjut Usia Terhadap Risiko 

Jatuh di Posyandu Lansia Wilayah Surakarta 

       Hasil analisis statistik menyimpulkan bahwa panjang langkah yang 

tidak normal tidak signifikan meningkatkan risiko jatuh di Posyandu 

Lansia Wilayah Surakarta (nlai p= 0,883 atau > 0,05). Secara praktis, 

panjang langkah mempunyai risiko jatuh tinggi sebesar 37% meskipun 

secara statistik tidak signifikan. Hasil penemuan peneliti pada penelitian 

ini menunjukkan bahwa rata-rata elderly memiliki panjang langkah yang 

tidak normal dengan risiko jatuh ringan. Hal ini terjadi karena elderly 

mengalami penurunan fungsi yang belum signifikan daripada old. Old 

merupakan usia lansia yang mulai terlihat peningkatan risiko jatuh. Pada 

usia ini sekitar 35% sampai 40% lansia berisiko tinggi jatuh (Ponce et al., 

2010). 

3. Analisis Kecepatan Berjalan Lanjut Usia Terhadap Risiko Jatuh 

       Hasil analisis data kecepatan berjalan lansia terhadap risiko jatuh di 

Posyandu Lansia Wilayah Surakarta disajikan pada Tabel 17. 

Tabel 3. Analisis Kecepatan Berjalan Lanjut Usia Terhadap Risiko 

Jatuh di Posyandu Lansia Wilayah Surakarta 

 

Panjang Langkah 

Risiko Jatuh     

Tinggi Sedang Ringan Total p-value Ket 

n % n % n % n %  

   0,883 

 

Tidak 

Signifikan 
Tidak Normal 25 37,7 14 20,9 28 41,8 67 100 

Normal 2 28,6 2 28,6 3 42,9 7 100 

Total 27 36,5 16 21,6 31 41,9 74 100 

 

Kecepatan Berjalan 

Risiko Jatuh     

Tinggi Sedang Ringan Total p-value Ket 

n % n % n % n %  

   0,090 

 

Tidak 

Signifikan 
Tidak Normal 5 23,8 3 14,3 13 61,9 21 100 

Normal 22 41,5 13 24,5 18 34,0 53 100 

Total 27 36,5 16 21,6 31 41,9 74 100 
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       Hasil analisis statistik menyimpulkan bahwa kecepatan berjalan yang 

tidak normal tidak signifikan meningkatkan risiko jatuh di Posyandu 

Lansia Wilayah Surakarta (nilai p= 0,090 atau > 0,05). Secara praktis, 

kecepatan berjalan mempunyai risiko jatuh tinggi sebesar 23,8% meskipun 

secara statistik tidak signifikan. Kecepatan berjalan merupakan hasil yang 

didapatkan dari hasil perkalian dari panjang langkah (stride length) dan 

irama langkah (cadence). Irama langkah (cadence) memberikan kontribusi 

yang besar sehingga dapat tercapai kecepatan berjalan yang normal. 

Bentuk ini disebut dengan kompensasi irama langkah (cadence) (Arif et 

al., 2004). 

4. Analisis Pola Jalan Lanjut Usia Terhadap Risiko Jatuh 

       Pola jalan memberikan informasi dan mengidentifikasi lansia yang 

berisiko jatuh. Lansia dengan risiko jatuh tinggi biasanya terjadi 

peningkatan lebar langkah, berkurangnya panjang langkah dan penurunan 

kecepatan berjalan (Roos dan Dingwell, 2013).  Hasil analisis pola jalan 

lanjut usia berdasarkan lebar langkah, panjang langkah, dan kecepatan 

berjalan terhadap risiko jatuh akan memperlihatkan gambaran seberapa 

persentase variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Hal tersebut 

disajikan pada Grafik 1. 
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Grafik 1. Lebar Langkah, Panjang Langkah, dan Kecepatan Berjalan  

Terhadap Risiko Jatuh 

 

 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebar langkah mempengaruhi risiko 

jatuh tinggi sampai 64%, panjang langkah mempengaruhi risiko jatuh tinggi 

sebesar 37% meskipun secara statistik tidak signifikan, sedangkan kecepatan 

berjalan mempunyai risiko jatuh tinggi sebesar 24% meskipun secara statistik 

tidak signifikan. Ketiga variabel bebas tersebut memperlihatkan bahwa yang 

mempengaruhi risiko jatuh yang signifikan secara praktis maupun statistik 

adalah lebar langkah. 

       Rumus matematika kecepatan berjalan adalah panjang langkah dikali 

irama langkah. Semakin kecepatan berjalan tinggi mempunyai kecenderungan 

panjang langkah dan irama langkah yang tinggi, artinya kecepatan berjalan itu 

dipengaruhi panjang langkah dan irama langkah. Jika panjang langkah dan 

irama langkah menurun, otomatis kecepatan berjalan akan menurun. Hasil 

penelitian didapatkan bahwa panjang langkah lansia yang tidak normal sebesar 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Lebar Langkah Panjang Langkah Kecepatan Berjalan 

R
is

ik
o

 J
at

u
h

 
Lebar Langkah, Panjang Langkah, dan Kecepatan 

Berjalan Terhadap Risiko Jatuh di Posyandu Lansia 

Wilayah Surakarta 

Tinggi 

Sedang 

Ringan 



10 
 

90,5% sementara irama langkah yang normal 63,5%. Walaupun demikian 

dalam hasil perhitungan diperoleh persentase kecepatan berjalan yang normal 

sebesar 71,6%. Fenomena ini menunjukkan bahwa irama langkah memberikan 

kontribusi besar dalam hasil perhitungan, tidak hanya aspek panjang langkah 

yang mempengaruhi kecepatan berjalan. 

       Keadaan ini dapat mencerminkan kondisi kecepatan berjalan terhadap 

risiko jatuh, sehingga dapat dikaitkan dengan rumus fisika kecepatan yaitu 

   
 

 
 , jika dihubungkan dengan rumus kecepatan berjalan yaitu  

V= Panjang Langkah x Irama Langkah.  

Dalam hal ini irama langkah dapat dianalogikan dengan rumus fisika yaitu 

 
 

 
 , dengan keterangan   yaitu frekuensi, n yaitu banyaknya langkah, t 

yaitu waktu. 

Berdasarkan rumus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang berisiko 

jatuh akan memperhatikan langkah (n), waktu yang digunakan (t) dan panjang 

langkah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Posyandu Lansia 

Wilayah Surakarta mengenai analisis pola jalan lanjut usia terhadap risiko 

jatuh dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Secara statistik lebar langkah signifikan mempengaruhi risiko jatuh, 

sementara secara praktis lebar langkah mempengaruhi risiko jatuh tinggi 

sebesar 64% . 

2. Secara statistik panjang langkah tidak signifikan mempengaruhi risiko 

jatuh, sementara secara praktis panjang langkah mempengaruhi risiko 

jatuh tinggi sebesar 37%. 

3. Secara statistik kecepatan berjalan tidak signifikan mempengaruhi risiko 

jatuh, sementara secara praktis kecepatan berjalan mempengaruhi risiko 

jatuh tinggi sebesar 24%. 

B. Saran 

1. Bagi Lanjut Usia 

a. Lansia sebaiknya lebih memperhatikan langkahnya agar dapat 

meminimalisir risiko jatuh. 

b. Lansia yang sudah mengalami perubahan pola jalan dapat 

menggunakan bantuan jalan seperti ketika berjalan berpegangan di 

sekitarnya atau menggunakan alat bantu jalan. 

c. Lansia perlu lebih berhati-hati jika lingkungan kurang mendukung bagi 

lansia, misalnya lantai licin atau ketika naik turun tangga, 

d. Lansia diharapkan melakukan latihan ringan agar penurunan fungsi  

tubuh dapat diminimalisir sehingga mengurangi risiko jatuh. 

2. Bagi Posyandu Lansia 

       Posyandu lansia perlu mengadakan pemeriksaan risiko jatuh untuk 

memprediksi sedini mungkin agar terhindar dari kejadian jatuh. Posyandu 
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lansia diharapkan memberikan fasilitasi kepada lansia tentang kesediaan 

pelayanan kesehatan yang terkait dengan pencegahan kejadian jatuh. 

Selain itu, perlu diadakan kegiatan yang melatih kebugaran lansia agar 

lansia yang sehat dan bugar dapat tercapai. 

3. Bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

       Penyuluhan tentang risiko jatuh perlu dilakukan Puskesmas dibawah 

naungan Dinas Kesehatan di posyandu-posyandu lansia. Penyuluhan ini 

dapat melalui berbagai media agar lansia dan masyarakat dapat 

mengetahui faktor yang meningkatkan risiko jatuh, memberikan informasi 

tentang bahaya yang dapat ditimbulkan bila kejadian jatuh sampai terjadi 

serta memberikan edukasi kepada lansia tentang pencegahan kejadian 

jatuh. 

4. Bagi Peneliti Lain 

       Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

prediksi seberapa besar persentase panjang langkah dan kecepatan berjalan 

yang dapat menpengaruhi risiko tinggi untuk jatuh.  
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