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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Postur adalah sesuatu yang identik dengan susunan yang ada pada 

bagian tubuh. Postur pada seseorang bisa berubah secara fisiologis seiring 

berjalannya usia seseorang tersebut. Menurut Society of Obstetricians and 

Gynaecologis of Canada perubahan postur pada seseorang dimulai ketika 

seseorang tersebut berumur antara 25 sampai 40 tahun. Perubahan postur yang 

terjadi juga tergantung terhadap pengaruh pertumbuhan struktural dari tulang 

serta juga dipengaruhi oleh gaya hidup dan aktivitas sehari-hari orang tersebut. 

Al-Quran menjelaskan bahwa seorang manusia akan mengalami 

perubahan fisik pada saat usianya semakin bertambah. Salah satunya dijelaskan 

pada surah At-Tin pada ayat 4 dan ayat 5 yang artinya: 

 “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-

rendahnya.” 

 Arti diatas menjelaskan bahwa disaat muda manusia adalah makhluk Allah 

SWT yang paling baik, kuat, segar, bugar, sehat serta mampu menjalani 

aktivitas sehari-hari dengan normal. Namun, seiring berjalannya waktu 

manusia akan menjadi lemah, tua, renta, dan tidak berdaya dan muncul banyak 

problematika pada penuaan salah satunya adalah dari perubahan pada bentuk 

postur. Perubahan  postur dapat terjadi akibat adanya gangguan pada tulang 

karena proses penuaan yang menyebabkan penurunan kepadatan tulang yang 
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menurun sehingga secara tidak langsung juga dapat merubah bentuk curva 

pada tulang belakang ( Katzman et al., 2010). 

 Menurut Kado et al. (2007) yang menyatakan bahwa beberapa studi 

memperkirakan pravalensi lanjut usia dengan perubahan postur tipe fleksi 

adalah mencapai 20% sampai 40%. Jika perubahan postur yang terjadi bersifat 

abnormal, maka dapat dipastikan akan menimbulkan beberapa akibat yang 

mungkin mempengaruhi seorang lanjut usia tersebut. Misalnya timbul rasa 

tidak nyaman, menganggu aktivitas sehari-hari, serta terganggunya mobilitas 

dan balance (keseimbangan). 

 Pola jalan adalah sebuah pola yang terdiri dari beberapa komponen gerakan 

untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Pola jalan menjadi salah satu 

poin penting pada diri manusia. Menurut Verlinden et al. (2012) pola jalan 

dipengaruhi oleh tujuh faktor penting, yaitu: ritme, fase, kecepatan, base of 

support, variabilitas, turning dan tandem. Normalnya pola jalan pada orang 

dewasa akan mencakup tujuh faktor tersebut, namun akan berbeda pada lanjut 

usia. pada lanjut usia, gangguan pola jalan mempengaruhi 20-40% pada 

mereka yang berusia diats 65 tahun dan bisa mencapai 40-50% pada mereka 

yang berusia diatas 85 tahun (Rubeinsten, 2006). 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Groot et al. (2013) ditemukan hasil 

bahwa pada 25 orang responden dengan postur fleksi dari total 56 responden 

menunjukkan pola jalan yang bervariasi dan kurang terstruktur dibandingkan 

dengan responden dengan postur normal. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Eum et al. (2013) didapatkan hasil bahwa seorang lanjut usia yang 
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mengalami perubahan postur kearah fleksi ternyata signifikan mengalami 

perubahan pada ukuran fisik serta kecepatan berjalan. 

 Jika hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa disaat terdapat abnormalitas 

pada postur maka juga akan berhubungan pada pola jalan, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan objek perubahan postur tipe 

fleksi dan pola jalan dengan mengambil komponen kecepatan, panjang langkah 

dan base of support (keseimbangan) pada lanjut usia. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

Apakah ada hubungan antara perubahan postur tipe fleksi dengan pola jalan 

(panjang langkah, kecepatan langkah, irama langkah dan mobilitas 

keseimbangan berjalan) pada lanjut usia? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui hubungan antara perubahan postur tipe fleksi dengan pola jalan 

pada lanjut usia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Menambah wawasan dan pengetahun tentang hubungan antara perubahan 

postur tipe fleksi dengan pola jalan pada lanjut usia. 

2. Praktisi 

Dapat menjadi acuan dan pedoman untuk penelitian selanjutnya tentang 

perubahan postur tipe fleksi dengan pola jalan pada lanjut usia. 


