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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pembangunan nasional di berbagai bidang telah memperbaiki kualitas 

kesehatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum. Berdasarkan 

laporan badan pusat statistik (BPS) tahun 2014 angka harapan hidup (life 

expectancy) Indonesia telah meningkat secara nyata. Hasil sensus penduduk (SP) 

tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia memiliki harapan untuk 

hidup hingga mencapai 70,7 tahun. Hal tersebut jauh lebih baik dari angka 

harapan hidup tiga atau empat dekade sebelumnya, yaitu dibawah 60 tahun. 

Meningkatnya angka harapan hidup telah menambah jumlah penduduk lanjut usia 

(lansia) dan merubah struktur penduduk Indonesia. 

Lansia bukan merupakan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari 

suatu proses kehidupan yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik secara 

terus menerus yaitu semakin rentanya terhadap serangan penyakit yang 

disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta 

sistem organ (Nugroho, 2008). Jatuh menjadi salah satu insiden yang paling 

sering terjadi pada lansia yang mengakibatkan trauma serius, seperti nyeri, 

kelumpuhan, bahkan kematian. Hal ini menimbulkan rasa takut dan dan hilangnya 

rasa percaya diri sehingga mereka membatasi aktivitasnya sehari-hari yang 

menyebabkan menurunnya mutu kehidupan pada lansia yang mengalaminya dan 

juga berpengaruh pada anggota keluarganya.  
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Sebesar 30-50% lansia pernah mengalami jatuh dan sebesar 40% mengalami 

kejadian jatuh berulang, menurut WHO Global Report jika permasalah ini tidak 

ditangani dengan secara serius maka pada tahun 2050 kejadian jatuh dapat 

meningkat sebanyak 20%. Banyak faktor berperan didalamnya, baik faktor 

intrinsik dalam diri lansia tersebut seperti gangguan gaya berjalan, kelemahan otot 

ekstremitas bawah, dan kekakuan sendi. Serta faktor ekstrinsik seperti lantai yang 

licin dan tidak rata, tersandung benda- benda, penglihatan kurang dan sebagainya 

sehingga diperlukan edukasi sebagai upaya megurangi tingginya tingkat risiko 

jatuh pada lansia dari faktor ekstrinsik. Untuk mempertahankan kualitas hidup, 

tetap aktif dan produktif, lansia membutuhkan kemudahan dalam beraktifitas, 

pemahaman tentang lingkungan aktifitas, dan pelayanan kesehatan yang memadai. 

Kejadian jatuh diakibatkan oleh adanya gangguan keseimbangan yang sering 

dialami oleh lansia. Dalam hal ini, otot-otot spine (core of body) yang merupakan 

stabilisator mengalami gangguan sehingga mempengaruhi keseimbangan dan 

stabilitas pada lansia. Keseimbangan dan stabilitas yang baik adalah ketika center 

of mass (COM) dan center of gravity (COG) dapat dipertahankan di atas base of 

support (BOS) (Kisner and Colby, 2007). Maka dari itu latihan keseimbangan 

dapat mempengaruhi penurunan risiko jatuh pada lansia. Core stability exercise 

merupakan  suatu latihan pengolah bagian yang menjaga posisi tubuh sebagai 

pusat keseimbangan dalam melakukan pergerakan pada manusia. Melatih otot 

core juga dapat mengkoreksi ketidak seimbangan postur yang mana dapat 

meningkatkan penampilan saat berjalan dan mencegah terjadinya cidera 

(Dasmenesh, 2012) 
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 Core Stability berhubungan dengan bagian tubuh yang dibatasi oleh dinding 

perut pelvis, punggung bagian bawah dan diafragma serta kemampuannya untuk 

menstabilkan tubuh selama bergerak (Ludmila, 2003). Core Stability merupakan 

salah satu faktor yang penting dalam postural set. Dalam kenyataannya, core 

stability menggambarkan kemampuan untuk mengontrol atau mengendalikan 

posisi dan gerakan sentral pada tubuh diantaranya: head and neck aligment, 

aligment of vertebral colum thorax and pelvic stability/mobility, ankle dan strategi 

hip (Barr, 2005). Core stability merupakan komponen penting dalam memberikan 

kekuatan lokal dan keseimbangan untuk memaksimalkan aktivitas secara efisien 

(Ahmadi, 2012). 

Core Stability exercise akan membantu memelihara postur yang baik dalam 

melakukan gerak serta menjadi dasar untuk semua gerakan pada lengan dengan 

tungkai. Hal tersebut menunjukan bahwa hanya dengan stabilitas postur (aktifasi 

otot core stability) yang optimal, maka mobilitas pada ekstremitas dapat 

dilakukan dengan efisien. Peningkatan pola aktivitas core stability juga 

menghasilkan peningkatan level aktifitas pada ektremitas atau anggota gerak 

sehingga mengembangkan kapabilitas untuk mendukung atau menggerakkan 

ekstremitas (Ludmila, 2003). 

Latihan ini  memiliki bermacam bentuk dan teknik yang dapat melatih otot 

otot yang mengalami kelemahan sebagai support dari mempertahankan sikap 

tubuh untuk menjaga keseimbangan. Dengan pemberian beberapa bentuk latihan 

ini diharapkan pasien mampu mempertahankan posturnya sehingga dapat 

mengurangi risiko jatuh serta meningkatkan kwalitas hidup pasien. 
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B. Rumusan Masalah  

Apakah ada pengaruh core stability exercise terhadap penurunan risiko jatuh 

pada lansia di posyandu  

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh core stability exercise terhadap penurunan risiko 

jatuh pada lansia di posyandu Nilasari, Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Menambah pengetahuan tentang pemberian core stability exercise 

terhadap penurunan risiko jatuh pada lansia di posyandu lansia Nilasari, 

Kartasura 

b. Memberikan wawasan tentang lansia di posyandu.lansia Nilasari, 

Kartasura 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan serta acuan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya tentang core stability exercise umtuk penurunan risiko jatuh 

pada lansia di posyandu lansia Nilasari, Kartasura 

 


