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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menegaskan bahwa memelihara orang tua merupakan kewajiban

setiap orang, khususnya pihak keluarga. Dalam hal ini setiap anak memiliki

tanggung jawab khusus terhadap orang tuanya masing-masing. Sebagaimana

firman Allah SWT, “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan

menyembah selain kepadaNya dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu

bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau

kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka janganlah

kamu sesekali mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah

kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh cinta dan

ucapkanlah:”Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka

berdua telah mendidikku sewaktu kecil” (QS: Al-Isra [17]:23-24).

Pada tahun 2014, jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia

mencapai 18,781 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2025, jumlahnya akan

menjadi 36 juta jiwa. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2013, jumlah lansia di

Indonesia tercatat 20,04 juta atau sekitar 8,05 persen dari seluruh penduduk

Indonesia. Lansia adalah kelompok usia 60 tahun keatas atau lebih, yang rentan

terhadap kesehatan fisik dan mental (Kemenkes, 2015).

Lanjut usia terjadi banyak perubahan seiring dengan bertambahnya usia.

Perubahan lanjut usia terjadi pada fungsi fisiologis dan psikologis. Perubahan
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fungsi fisiologis diantaranya terjadi pada sistem neurologis, sensoris dan

muskuloskeletal. Penurunan psikologis pada lanjut usia mengakibatkan penurunan

kognitif, penurunan waktu reaksi, kinetik, gangguan tidur dan masalah

keseimbangan. Selain faktor ekstrinsik dan intrinsik dalam diri lajut usia tersebut

juga mengalami gangguan jalan, kelemahan otot ekstremitas bawah, kekuatan

sendi dan fleksibilitas (Miller, 2004).

Menurut Kisner dan Colby (2007) fleksibilitas adalah kemampuan otot

untuk mengulur/memanjang semaksimal mungkin sehingga tubuh dapat bergerak

dengan ROM yang maksimal dan disertai rasa nyaman. Fleksibilitas merupakan

faktor penentu untuk memperoleh gerakan pada manusia. Dan salah satu otot yang

memegang peranan penting dalam aktivitas adalah otot hamstring. Otot hamstring

berfungsi sebagai efektor masuk kedalam fase terminal swing pada otot-otot

sebelah anterior ankle tetap aktif untuk mempertahankan ankle dalam posisi

netral selama subphase terminal swing. Hal ini menjamin posisi ankle dalam

posisi yang tepat saat heel contract di phase weight acceptance pada subphase

intial contact berikutnya. Gangguan pada komponen efektor akan mempengaruhi

kemampuan dalam mengontrol postur sehingga akan terjadi gangguan

keseimbangan postural, dimana keseimbangan postural terdiri dari keseimbangan

statis dan keseimbangan dinamis (Suhartono, 2005). Menurut, Stanley dan

Patricia (2007) penurunan fleksibilitas otot dapat mengakibatkan penurunan

keseimbangan.

Ghez (dalam Setiawan, 2008) bahwa keseimbangan adalah sebagai satu

keluarga penyesuaian yang bertujuan untuk mempertahankan kepala dan tubuh
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terhadap gravitasi dan kekuatan dari luar lainya, mempertahankan pada posisi

tegak dan seimbangnya pusat massa tubuh terhadap bidang tumpu dan

menstabilkan bagian tubuh tertentu ketika bagian tubuh lain sedang bergerak.

Keseimbangan dinamis yaitu pemeliharaan pada tubuh untuk melakukan gerakan,

saat berdiri serta bergerak untuk menempatkan kondisi yang tidak stabil (Ikwani,

2011). Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui apakah ada

hubungan fleksibilitas otot hamstring dengan keseimbangan dinamis pada lansia

wanita di Posyandu Makamhaji Kartasura.

B. Rumusan masalah

Apakah ada hubungan fleksibilitas otot hamstring dengan keseimbangan

dinamis pada lanjut usia wanita di Posyandu Makamhaji Kartasura?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran fleksibilitas otot hamstring dengan keseim-

bangan dinamis pada lanjut usia wanita.

2. Tujuan Khusus

Menganalisa hubungan fleksibilitas otot hamstring dengan keseimbangan

dinamis pada lanjut usia wanita.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperdalam pengembangan keilmuan mengenai muskuloskeletal pada

otot hamstring dengan keseimbangan dinamis pada lanjut usia wanita.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan tentang adanya hubungan fleksibilitas hamstring

dengan keseimbangan dinamis pada lanjut usia wanita.

b. Bagi Fisioterapi

Memperbanyak referensi sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelaja

ran fisioterapi khususnya muskuloskeletal.

c. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan bahan kajian lanjut bagi peneliti selanjutnya mengenai

aspek yang sama secara mendalam.


