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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara global angka pertumbuhan lanjut usia semakin hari semakin 

meningkat hal ini merupakan dampak dari meningkatnya usia harapan hidup 

di Indonesia.  Jumlah penduduk usia 60 tahun keatas di Indonesia pada tahun 

2010 sebesar 7,56% dan diprediksi pada tahun 2035 mencapai 15,77% (BPS, 

2013). Populasi lansia di wilayah Surakarta pada tahun 2013 berjumlah 59.101 

jiwa (Dispendukcapil, 2013).  

Pada lanjut usia (lansia) terjadinya proses penuaan yang dapat 

menimbulkan berbagai masalah atau kemunduran dalam berbagai aspek baik 

fisik, biologis, psikologis, sosial, spiritual  maupun  ekonomi (Miller, 2004). 

Hal itulah yang berdampak pada berbagai peningkatan risiko pada lansia, 

seperti vertigo, dementia, dizziness, jatuh, fainting (The American Geriatrics 

Society, 2012). Salah satu risiko yang perlu diperhatikan yaitu jatuh. Menurut 

Jamebozorgi et al. (2013), jatuh merupakan salah satu penyebab utama dari 

kematian dan cedera pada populasi lanjut usia. Hal – hal yang menjadi faktor 

memperberat resiko jatuh antara lain adanya penurunan pengontrol 

keseimbangan seperti penurunan kekuatan otot, perubahan postur, kadar 

lemak yang menumpuk pada daerah tertentu, penurunan propioseptive, 

penurunan visual, jika hal tersebut terjadi akan terjadi kontrol keseimbangan 

yang kurang baik bagi lansia (Munawarrah dan Nindya, 2015) 
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Ada beberapa cara untuk menanggulangi jatuh pada lansia, salah 

satunya dengan olahraga. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh  Nina (2007), 

secara fisiologis, olahraga dapat meningkatkan kapasitas aerobic, kekuatan, 

fleksibilitas, dan keseimbangan. Penelitian lain yang dilakukan  Tobing (2011) 

latihan fisik yang baik, benar, terukur dan teratur (BBTT) serta latihan yang 

sesuai dengan tingkat kesehatan, tingkat aktivitas fisik dan tingkat kebugaran 

masing-masing individu dapat mengurangi resiko kelainan tulang yang 

menyebabkan risiko cedera jatuh pada lansia.  

Menurut Barnett et al. (2003) dalam Anonim (2007) juga menyatakan 

bahwa program latihan fisik yang terdiri dari pemanasan diikuti dengan 

keseimbangan, koordinasi, dan latihan kekuatan otot serta pendinginan yang 

dilakukan 1 jam per minggu selama satu tahun dapat menurunkan angka 

kejadian jatuh sebesar 40%. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Cakar 

et al.(2010), mengatakan bahwa kombinasi latihan yang terdiri dari stretching, 

aerobic dan strengthening dapat memberikan manfaat untuk penurunan resiko 

jatuh. Hal ini dikarenakan kombinasi latihan tersebut dapat meningkatkan 

kekuatan otot, meningkatkan proprioceptive, meningkatkan kontrol postural, 

mengembangkan kemampuan koordinasi dan aktifitas motoric secara 

fungsional. 

Manfaat-manfaat tersebutlah yang mendasari peneliti sebagai 

fisioterapi yang merupakan tenaga kesehatan yang memiliki beberapa 

intervensi terapi latihan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan 

latihan kombinasi yang terdiri dari stretching, aerobic dan strengthening yang 
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akan dilaksanakan di Posyandu Ngudi Sehat Colomadu. Dimana posyandu 

lansia merupakan kebijakan pemerintah untuk pengembangan pelayanan 

kesehatan bagi lansia yang penyelenggaraannya melalui program Puskesmas 

dengan melibatkan peran serta lansia, keluarga, tokoh masyarakat, dan 

organisasi sosial (Kemenkes, 2010). Namun pada kenyataannya tidak semua 

posyandu lansia mendapat perhatian dari pemerintah dan puskesmas setempat 

oleh karena itu masih terdapat beberapa masalah yang dianggap tidak terlalu 

berbahaya dan menjadi hal biasa seperti jatuh. Padahal jatuh dan cedera yang 

berhubungan dengan jatuh adalah masalah medis umum dan serius bagi lansia, 

itulah alasan mengapa peneliti melakukan penelitian di posyandu lansia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh latihan kombinasi terhadap penurunan resiko jatuh pada 

lanjut usia ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian latihan kombinasi terhadap 

penurunan resiko jatuh pada lanjut usia. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran resiko jatuh pada lanjut usia. 

b. Untuk membuktikan pengaruh pemberian latihan kombinasi terhadap 

penurunan resiko jatuh. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

a. Mengetahui pengaruh pemberian latihan kombinasi terhadap 

pengurangan resiko jatuh pada lansia. 

b. Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta bahan dalam 

penerapan ilmu dengan metode penelitian mengenai latihan kombinasi 

dan penurunan resiko jatuh pada lanjut usia. 

2. Praktis 

a. Bagi mahasiswa, menambah wawasan mengenai latihan kombinasi 

terhadap penurunan resiko jatuh pada lansia. 

b. Untuk tim kesehatan, sebagai dasar atau landasan dalam memberikan 

intervensi dan edukasi kepada lansia maupun keluarga lansia tentang 

resiko jatuh dan latihan-latihan yang bertujuan untuk menurunkan 

resiko jatuh. 

c. Untuk peneliti berikutnya, dapat dijadikan bahan pertimbangan serta 

dapat dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut. 

 

 


