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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lanjut usia bukanlah suatu penyakit tetapi merupakan proses

berkurangnya daya tahan tubuh dalam mengahadapi rangsangan dari dalam

maupun luar tubuh. Proses menua terjadi secara terus – menerus secara

alamiah dimulai sejak lahir dan umumnya dialami pada semua makhluk

hidup (Nugroho, 2000). Selanjutnya akan menyebabkan perubahan

anatomis fisiologis, dan biokemis pada jaringan tubuh yang akhirnya

mempengaruhi kemampuan fisik secara keseluruhan (Suardiman, 2011).

Pada lanjut usia ini biasanya seseorang akan mengalami kehilangan

fungsi jaringan otot, susunan saraf, dan jaringan lain sehingga tubuh akan

mati sedikit demi sedikit. Dari aspek fisik-biologik terjadi perubahan pada

beberapa sistem, seperti sistem organ dalam, sistem muskuloskeletal,

sistem sirkulasi (jantung) sel jaringan dan sistem saraf yang tidak dapat

diganti karena rusak atau mati (Mujahidullah, 2012). Ketika manusia

mengalami penuaan jumlah massa otot tubuh mengalami penurunan.

Kekuatan muskular mulai merosot sekitar usia 40 tahun dengan suatu

kemunduran yang dipercepat setelah usia 60 tahun. Penurunan penggunaan

sistem neuromuskular adalah penyebab utama untuk kehilangan kekuatan

otot. Kerusakan otot terjadi karena penurunan jumlah serabut otot dan atrofi

secara umum pada organ dan jaringan tubuh (Stanley, 2006). Kelemahan

otot pada extremitas bawah dapat mengakibatkan penurunan kekuatan otot
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ekstermitas bawah yang akan menyebabkan perubahan fungsional otot

yaitu terjadinya penurunan kontraksi otot, elastisitas dan fleksibilitas otot,

serta kecepatan dan waktu reaksi. Penurunan fungsi dan kekuatan otot akan

mengakibatkan penurunan kemampuan mempertahankan keseimbangan

postural atau keseimbangan tubuh lansia (Prasetyo& Indardi, 2015).

Kemampuan mengontrol keseimbangan sangat perlu karena dalam

melakukan aktivitas tubuh hampir selalu berubah massa Center of Gravity

(COM) dan landasan penunjangnya Base of Support (BOS). Fungsi

menegakkan tubuh (righting) dari kontrol keseimbangan memungkinkan

seseorang bergerak dari satu postur lain sambil menjaga kestabilanya secara

statis maupun dinamis (Setiaharja, 2005).

Gangguan keseimbangan pada extremitas bawah yang terjadi pada

daerah sendi ankle dapat dilatih dengan menggunakan Ankle Strategy

Exercise dimana latihan ini akan mengkontraksikan otot-otot disekitar sendi

ankle (Choi et al., 2015). Ankle strategy exercise merupakan latihan untuk

mengontrol goyangan postural dari sendi ankle dan kaki kearah plantar

fleksi dan dorsi fleksi. Saat latihan kepala dan panggul bergerak dengan

arah dan waktu yang sama dengan gerakan bagian tubuh lainnya di atas

kaki. Pada saat respon ke arah plantar fleksi, respon sinergis otot normal

pada latihan ini mengaktivasikan otot gastrocnemius, hamstring dan otot-

otot ekstensor batang tubuh. Pada respon goyangan kearah dorsi fleksi,

mengaktivasi otot tibialis anterior, otot quadricep diikuti otot abdominal

(Jalalin, 2000).
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Ankle joint merupakan struktur sendi hinge joint pada sendi ini terjadi

gerakan plantar fleksi, dorso fleksi, inversi dan eversi (Hamilton et al,

2008). Ankle strategy exercise berfungsi untuk menjaga pusat gravitasi

tubuh, yaitu dengan cara membangkitkan putaran pergelangan dari sendi

ankle dan kaki terhadap permukaan penyangga dan menetralkan sendi lutut

dan sendi panggul untuk menstabilkan sendi proksimal. Dengan cara

meningkatkan kekuatan otot, lingkup gerak sendi, respon otot–otot sensoris

yang sinergis, dan meningkatkan sistem informasi sensoris dapat dilakukan

dengan ankle strategy (Jalalin, 2000). Penelitian yang dilakukan oleh

Mickey and Robinovitch (2006) tentang mechanisms underlying age-

related differences in ability to recover balance with theankle

strategy.Tujuan penelitian ini adalah melihat perbedaan pemulihan

gangguan keseimbangan pada wanita muda dan tua menggunakan ankle

strategy exercise. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada

pengaruh perbedaan dalam kemampuan untuk memulihkan fungsi

keseimbangan pada wanita muda dan lansia tua hal ini bergantung pada

variabel terkait yaitu antara kekuatan, kecepatan  respon saat latihan yang

akan berpengaruh pada fungsi keseimbangan, kelincahan pada saat latihan.

Untuk mengevaluasi gangguan keseimbangan pada lanjut usia dapat

digunakan pengukuran dengan menggunakan uji Functinal Reach Test

(FRT) yang merupakan uji keseimbangan dengan cara mengukur jarak

terjauh yang dapat dicapai oleh lengan subjek tanpa melangkahkan kaki

(Dunchan et al,1990). Peneliti juga telah melakukan survei pendahuluan
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tentang Ankle Strategy Exercise di Posyandu Lansia di Desa Sidomulyo,

Makam Haji.

Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai efek

Ankle Strategy Execise pada Lansia berdasarkan alasan tersebut peneliti

ingin melakukan penelitian dengan judul pengaruh pemberian Ankle

Strategy Exercise terhadap Keseimbangan Statis pada Lanjut Usia.
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B. Rumusan Masalah

1. Ada pengaruh pemberian terapi dengan menggunakan Ankle Strategy

Exercise Terhadap Keseimbangan Statis pada Lansia di Desa Sidomulyo,

Makam Haji.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh latihan Ankle Strategy Exercise Terhadap

Keseimbangan Statis pada Lansiadi Desa Sidomulyo, Makam Haji.

2.Tujuan Khusus

Mengetahui pengaruh pemberian Ankle Strategy Exercise Terhadap

Keseimbangan Statis pada Lansiadi Desa Sidomulyo, Makam Haji.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini di harapkan,berbagai manfaat dapat di ambil yaitu :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya, khususnya

pada kasus gangguan Keseimbangan Statis pada Lansia dan sebagai

acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktisi

Penelitian ini di harapkan sebagai pedoman dalam pemberian terapi yang

tepat untuk mengatasi Gangguan Keseimbangan Statis pada Lansia.


