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PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang  

Jumlah lanjut usia (lansia) di Indonesia dari tahun ke tahun cendrung 

meningkat. Indonesia tergolong negara struktural penduduk lansia (aging 

structured population) karena jumlah penduduk kelompok lansia di indonesia 

tahun 2000 adalah 14.439.967 dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2006 

mencapai ± 19.000.000 orang atau 8,9%. Pada tahun 2010 di prediksikan jumlah 

lanjut usia meningkat menjadi 9,5% pada tahun 2020 sebesar 11,20% (Kemenkes, 

2010).   

Menua (aging) adalah suatu proses menghilang secara perlahan-lahan 

kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan 

mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat 

memperbaiki kerusakan yang di derita (Costantinides, 1994 cit. Darmojo & 

Martono, 2004). Lansia atau lanjut usia adalah bagian dari proses tumbuh 

kembang yang berkembang dari anak-anak, dewasa dan akhirnya menjadi tua. 

Lansia bukan merupakan suatu penyakit tetapi merupakan tahap lanjut dari proses 

kehidupan yang ditandai oleh penurunan kemampuan tubuh. Salah satu akibat dari 

penurunan kemampuan tubuh yaitu perubahan kemampuan otot dimana terjadi 

penurunan elastisitas dan fleksibilitas otot (Pujiastuti, 2003).    

Penurunan kelenturan (Flexibilitas) sendi sering terjadi pada proses menua, 

sehingga mengurangi gerakan persendian (Aston – Miller dan Alexander, 2003). 

Keterbatasan pergerakan dan berkurangnya pemakaian sendi dapat mempengaruhi 
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kondisi tersebut (Tortora dan Grabowski, 2003). Penurunan kemampuan 

muskuloskeletal dapat menurunkan Range Of Motion (ROM)  sehingga akan 

mempengaruhi lansia dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari – hari (Activity 

Dailiy Living atau ADL) (Benerje, 2012).  

Pada proses menua terjadi penurunan produksi cairan sinovial pada 

persendian, tonus otot menurun, kartilago sendi menjadi lebih tipis dan 

ligamentum menjadi lebih kaku serta terjadi penurunan lingkup gerak sendi 

(LGS), sehingga mengurangi gerakan persendian. Penurunan kemampuan 

muskuloskeletal dapat menurunkan aktivitas fisik (pysical activit) dan latihan 

(exercise), sehingga akan mempengaruhi lansia dalam melakukan aktivitas 

kehidupan sehari - hari (activity daily living atau ADL) (Wold, 1999). 

Seiring bertambahnya usia, fleksibilitas wanita cendrung lebih menurun 

dibanding pria karena wanita tidak aktif (Schwartz dan Bucher,1994). Padahal, 

fleksibilitas sangat di perlukan untuk memudahkan melakukan berbagai jenis 

kegiatan fisik dan mencegah terjadinya cedera otot yang serius. Karena jatuh dan 

cedera merupakan hal yang sering terjadi pada orang tua, maka penting untuk 

memperoleh kembali fleksibilitas mereka yang sudah menurun tersebut. Rosser 

(1997) menyatakan bahwa latihan dapat memperbaiki derajat penurunan 

fleksibilitas.  

Fleksibilitas atau kelenturan didifinisikan sebagai kapasitas fungsional dari 

sendi untuk melewati lingkup gerak sendi seluas-luasnya (Kozier et al., 2004). 

Faktor yang paling besar pengaruhnya pada fleksibilitas adalah kemampuan otot – 

otot di sekitar persendian tersebut untuk merangsang secara optimal. Untuk 
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meningkatkan kelenturan diperlukan latihan stretching yang teratur sehingga 

tercapai kemampuan otot untuk bergerak pada daerah yang lebih luas (Brick, 

2002). Jenis Range Of Motion (ROM) yang digunakan adalah Active – Assistive 

ROM (A-AROM ) dimana pasien menggerakan sendinya secara maksimal, lalu di 

bantu oleh peneliti untuk mencapai Range Of Motion ( ROM ) yang maksimal 

(Kozier, 2004). Normalitas Range Of Motion (ROM), sendi dan otot dapat 

dikembalikan dengan menggerakan secara teratur (Jenkis, 2005). Akan tetapi 

masih banyak lansia yang kurang aktif secara fisik. Hal ini disebabkan kurangnya 

pengetahuan lansia, tidak memiliki waktu luang untuk melakukan aktivitas fisik 

dan kurangnya dukungan dari lingkungan sosial. Latihan fisik dengan fokus pada 

streching dapat mempertahankan fleksibilitas karena menjaga kelenturan jaringan. 

Dengan latihan secara teratur, latihan ini dapat membantu mengendorkan tendon – 

tendon, otot – otot, kulit, dan pori – pori serta juga menguatkan tulang.  

 Studi yang dilakukan Uliya, et al menyatakan bahwa fleksibilitas sendi 

yang mengalami gangguan gerak meningkat setelat dilakukan latihan selama 3 

minggu sebesar 31,87
0 

 dan selama 6 minggu meningkat sebesar 35
0. 

Untuk 

meningkatkan fleksibilitas sendi yang mengalami keterbatasan gerak, latihan 

harus dilakukan minimal 3 minggu secara berturut-turut, 5 kali dalam seminggu 

dengan pengulangan pergerakan sebanyak 7 kali untuk setiap gerakan (Uliya, et 

al., 2007).   

 Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh latihan fleksibilitas terhadap peningkatan Range Of 

Motion pada wanita lanjut usia.  
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B. Rumusan Masalah  

Apakah ada pengaruh latihan fleksibilitas statis terhadap peningkatan 

Range Of Motion (ROM)  pada wanita lanjut usia.    

 

C.Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengaruh latihan fleksibilitas statis terhadap 

peningkatan Range Of Motion (ROM) pada wanita lanjut usia.  

 

D.Manfaat Penelitian  

 Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Bagi Peneliti  

Untuk meningkatkan pengetahuan dalam memberikan solusi 

pemecahan masalah mengenai latihan yang tepat dalam meningakatkan 

Range Of Motion ( ROM ) pada wanita lanjut usia.    

2) Bagi IPTEK  

Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya kedokteran dan fisioterapi, dengan adanya data-data yang 

menunjukan pengaruh latihan fleksibilitas terhadap peningkatan Range Of 

Motion ( ROM )  pada wanita lanjut usia.   

3) Bagi Fisioterapi  

Menambah khasanah pengetahuan latihan dan intensitas latihan yang 

tepat yang nantinya berdampak pada keberhasilan terapi. 


