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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Proses penuaan dianggap sebagai peristiwa fisiologis yang pasti akan 

dialami oleh semua makhluk hidup (Kadir, 2007). Saat seseorang telah 

mengalami penuaan atau yang biasa disebut lanjut usia (lansia), berarti 

seseorang tersebut sedang berada ditahap akhir dalam fase-fase kehidupan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2004 

tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, 

lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Pada 

penduduk Indonesia yang dikategorikan dalam lanjut usia (lansia) akan terjadi 

peningkatan jumlah penduduk, yaitu di tahun 2015 terdapat 21,6 juta jiwa 

akan meningkat jumlahnya pada tahun 2019 naik menjadi 25,9 juta jiwa lanjut 

usia (Kemenkes, 2015). 

Terdapat banyak masalah fisik yang sering terjadi pada lansia, salah 

satunya yaitu jatuh (Sitepu dan Iwan, 2012). Pada lanjut usia akan terjadi 

penurunan fisiologis sistem muskuloskeletal, terutama yang berpengaruh pada 

pengontrol keseimbangan. Sehingga akan terjadi penurunan propioseptif, 

vestibular dan visual yang akan menyebabkan risiko jatuh pada lanjut usia 

semakin meningkat (Munawwarah dan Nindya, 2015). Sekitar 30% dari lansia 

yang berusia 65 tahun, dan 50%  dari lansia yang berusia 85 tahun, akan 

jatuh setidaknya sekali setiap tahun (WHO, 2015).  



 

  

2 

Faktor lain yang mempengaruhi risiko jatuh adalah faktor perilaku. Pada 

saat memasuki usia yang lebih tua, maka lanjut usia akan mengurangi aktivitas 

sehari-harinya, mereka akan lebih banyak beristirahat dan tidak melakukan 

aktivitas apa-apa (WHO, 2007). Hal tersebut akan mengakibatkan adanya 

gangguan terhadap kemandirian lanjut usia seperti berjalan, keseimbangan 

bergerak dan berdiri (Hairi dkk., 2012). Seperti yang diketahui, keseimbangan 

terbagi menjadi dua kelompok, yaitu keseimbangan statis, adalah kemampuan 

tubuh untuk menjaga kesetimbangan pada posisi tetap atau diam, dan 

keseimbangan dinamis, yaitu merupakan kemampuan untuk mempertahankan 

kesetimbangan saat bergerak (Perdana, 2014).  

Sebagai makhluk biopsikososial yang mempunyai salah satu fungsi 

sebagai makhluk psikologi, keadaan jasmani yang baik diperlukan untuk 

meningkatkan kesehatan (Alimul, 2006). Merubah dan membiasakan tingkah 

laku ke gaya hidup yang lebih sehat, maka akan mendukung kesehatan yang 

lebih baik pada lanjut usia (Sarafino, 2011). Salah satu aktivitas fisik yang 

dapat diberikan untuk menunjang hal tersebut adalah berolahraga. Dengan 

berolahraga dan memberikan program latihan keseimbangan yang sesuai 

dengan dosis dan usianya, risiko jatuh akibat gangguan keseimbangan yang 

terjadi pada lansia dapat dikurangi (WHO, 2007). Tujuan diberikannya latihan 

keseimbangan adalah, agar terhindar dari jatuh, cidera, dan agar aktivitas 

sehari-hari bisa terlaksana tanpa mengalami gangguan (Berbudi dkk., 2014). 

Meskipun proses penuaan biologis tidak dapat dihentikan, latihan secara 



 

  

3 

teratur dapat meminimalkan efek fisiologis dan meningkatan usia harapan 

hidup pada lanjut usia (Sudrajat dan Soetardji, 2014).  

Ketika berjalan, lanjut usia akan mengalami peningkatan perubahan 

posisi  dengan landasan tumpu yang lebih lebar, fase menumpu yang singkat 

karena kekuatan otot yang menurun, serta fase mengayun yang lebih pendek 

sehingga lanjut usia akan lebih berisiko untuk jatuh. Pengetahuan tentang cara 

yang bisa digunakan untuk meminimalisasi risiko jatuh sangat penting dalam 

rangka meningkatkan keseimbangan (Hak dkk., 2012). Salah satu latihan yang 

dapat diberikan adalah stepping strategy exercise. Penelitian yang dilakukan 

Nugraha pada 14 lansia dengan kriteria lanjut usia mandiri tanpa keterbatasan 

fungsional dengan memberikan stepping strategy exercise selama 3 kali dalam 

seminggu selama 5 minggu setelah dievaluasi dengan menggunakan berg blance 

scale membuktikan bahwa pemberian latihan dapat meningkatkan kontrol 

dinamik pada keseimbangan dinamis lanjut usia. Latihan ini juga mampu 

memperbaiki panjang langkah lanjut usia serta meningkatan kecepatan berjalan 

sehingga dapat mempersingkat waktu dalam melangkah.  

Kontrol dinamik didapatkan dengan mengaktifkan dan meningkatkan 

kekuatan otot-otot yang digunakan saat melangkah. Adapun otot-otot tersebut 

seperti otot-otot ekstensor, fleksor, abduktor, adduktor, dan rotator panggul, 

otot-otot ekstensor dan fleksor lutut, kaki dan pergelangan kaki, serta otot-otot 

postural tubuh (m. erector spinae dan m. rectus abdominis). Contoh dari hasil 

latihan stepping strategy adalah saat seseorang tersandung pada medan yang 

tidak rata, maka langkah yang dihasilkan akan terkoordinasi setelah 
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tersandung. Langkah yang terkoordinasi tersebut akan membantu tubuh 

mempertahankan posisinya agar tidak terjatuh (Kisner dan Colby, 2007).  

Seperti firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 54 

“Dialah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, lalu Dia menjadikan 

(kalian) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan 

(kalian) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban”. Dalam ayat tersebut 

menjelaskan bahwa semua orang pasti akan bertambah usianya, mengalami 

proses penuaan, dan juga akan mengalami penurunan kondisi fisik. Sebagai 

seorang fisioterapis yang merupakan salah satu tenaga kesehatan yang 

memberikan pelayanan kesehatan berhubungan dengan gerak dan fungsi, 

pada penurunan keseimbangan lanjut usia berperan penting dalam 

memperbaiki dan meningkatkan keseimbangan lanjut usia.   

Observasi dan pengukuran Time Up and Go Test (TUG) yang 

dilaksanakan sebelum penelitian dilakukan pada hari Senin tanggal 27 

Agustus 2016 di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta. Total populasi 

ditempat tersebut yaitu sebanyak 82 orang lanjut usia. Peneliti mendapatkan 

hasil dari 22 orang lanjut usia yang mengikuti tes, memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 17,12 detik. Menurut Jacobs dan Fox (2008), nilai rata-rata tersebut 

masuk dalam kategori risiko tinggi untuk jatuh. Berdasarkan latar belakang di 

atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Pemberian Latihan Stepping Strategy terhadap Keseimbangan 

Dinamis pada Lanjut Usia”.   
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pemberian latihan stepping strategy terhadap 

keseimbangan dinamis pada lanjut usia? 

 

C. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah 

untuk  mengetahui pengaruh pemberian latihan stepping strategy terhadap 

keseimbangan dinamis pada lanjut usia. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Penulis  

Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan 

dalam bidang fisioterapi khususnya mengenai penanganan kondisi 

gangguan keseimbangan pada lanjut usia. 

b. Bagi Pendidikan 

Memberikan informasi ilmiah mengenai lanjut usia dengan 

kondisi gangguan keseimbangan  pada lanjut usia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Fisioterapi  

Menambah kemampuan dan pengalaman dalam menangani 

kasus gangguan keseimbangan pada lanjut usia. 
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b. Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan tentang latihan yang diberikan untuk 

kasus gangguan keseimbangan pada lanjut usia. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian untuk 

penelitian kesehatan selanjutnya yang berhubungan dengan 

keseimbangan pada lanjut usia. 

 


