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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia secara alamiah akan mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan sesuai bertambahnya usia manusia. 

Dimulai dari perkembangan bayi sampai lanjut usia (lansia). Lanjut usia 

(Lansia) merupakan suatu proses yang pasti akan terjadi pada setiap 

manusia yang diberikan umur lebih panjang dari manusia lain. Menjadi tua 

merupakan proses fisologik, dimana bertambahnya usia seseorang akan 

berkurangnya kemampuan fisik yang ditandai dengan kulit menjadi 

keriput, rambut memutih, gigi ompong, penglihatan berkurang, maupun 

psikologiknya dengan timbul kekhawatiran berlebihan, mengigau, serta 

mengalami kemunduran tingkat sosial-ekonomi.  

Menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan 

kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan 

struktur dan fungsi normalnya agar dapat bertahan terhadap stressor 

(Darmojo, 2014). Dengan adanya proses menua mengakibatkan dampak 

pada penurunan di sistem tubuh manusia diantaranya musculoskeletal, 

neurologis, sensoris, kognitif pada lanjut usia tersebut. Penurunan 

kekuatan otot ekstrimitas bawah dapat mengakibatkan kelambanan gerak, 

langkah pendek, kaki tidak dapat menapak dengan kuat dan lebih gampang 

goyah, susah atau terlambat mengantisipasi bila terjadi gangguan seperti 

terpeleset dan tersandung. Beberapa indikator ini dapat meningkatkan 
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risiko jatuh pada lanjut usia (Darmojo, 2014). Dampak dari penurunan 

fungsi tersebut dapat memyebabkan efek negative pada lansia itu sendiri, 

salah satunya yaitu lansia sering mengalami kejadian terjatuh. Lanjut usia 

tersebut dapat mengalami harga diri rendah atau takut akan jatuh lagi, 

takut tidak mampu melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS), atau 

penolakan sosial, yang pada akhirnya dapat menyebabkan depresi dan 

menarik diri. Akibatnya adalah penurunan aktifitas, penurunan lebih lanjut 

pada kualitas hidup lanjut usia (Stanley dan Barae, 2008).  

Pada tahun 2010 jumlah lanjut usia berjumlah 14.439.967 jiwa 

(7,18%) sementara pada tahun 2011 mengalami peningkatan jumlah lanjut 

usia sebesar 20 juta jiwa (9,51%) dengan harapan hidup 67,4 tahun dan 

kementerian kesehatan memprediksikan pada tahun 2020 jumlah 

penduduk lanjut usia berjumlah 28,8 juta (11,34%), dengan usia harapan 

hidup 71,1 tahun (Depkes, 2013). Kejadian jatuh pada lanjut usia yang 

bertempat tinggal dipanti werda berkisar 30-50% setiap tahunnya, dan 

kejadian jatuh berulang sekitar 40% (WHO, 2007).  

Dengan kejadian jatuh yang dialami lanjut usia tersebut sebagian 

besar kejadian jatuh dikarenakan oleh adanya penurunan keseimbangan 

yang terjadi pada lansia (Gunarto, 2005). Keseimbangan ini berfungsi 

untuk menjaga stabilitas pada postur saat berdiri dan berjalan yang 

dipertahankan oleh system vetibular. Input yang masuk dari visual dan 

input somantosensory diinput dalam saraf lalu diteruskan ke system 

musculoskeletal dan sisitem penglihatan (Iwasaki and Yamasoba, 2015). 
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Sistem vestibular akan memberikan informasi dari sitem saraf pusat 

tentang gerakan dan postur tubuh sehingga ia berperan sebagai garis 

gravitasi untuk mempertahankan keseimbangan (D’Silva, et  al, 2016).   

Peran fisoterapi untuk menurunkan risiko jatuh pada lanjut usia 

dapat diberikan latihan-latihan keseimbangan. Latihan ini dilakukan 

dengan proses yang sistematik dan dilakukan dalam jangka waktu agar 

terlihat manfaatnya. Salah satu latihan yang dimiliki fisioterapi untuk 

mengurangi risiko jatuh salah satunya adalah square steps exercise yaitu 

keseimbangan untuk meningkatkan vestibular dan aktivasi otot postural. 

Latihan ini terdiri dari beberapa pola langkah terarah yang dilakukan pada 

tikar tipis yang tergambar ke dalam kotak berukuran 25 cm2 pada setiap 

kotaknya. Square steps exercise dapat dilakukan di dalam ruangan 

sehingga tentu lebih menguntungkan daripada berjalan di luar ruangan 

yang kurang bermanfaat untuk pencegahan jatuh dan juga tidak aman 

untuk lanjut usia. (Mc Clure, et al, 2005). 

Dengan adanya dampak dan komplikasi jatuh yang dirasakan 

sehingga dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas maka diperlukan 

evaluasi terhadap factor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko jatuh 

salah satunya adalah keseimbangan. Penurunan system dan fungsi yang 

dialami oleh lanjut usia yang menyebabkan kemunduran keseimbangan 

yang dialami lanjut usia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah studi tentang “Pengaruh Square Steps Exercise Terhadap Risiko 

Jatuh pada Lanjut Usia”  
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B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh pemberian square steps exercise terhadap 

penurunan risiko jatuh pada lanjut usia? 

C. Tujuan  

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh latihan square 

steps exercise terhadap penurunan risiko jatuh pada lanjut usia. 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui efek latihan keseimbangan yang berhubungan dengan 

risiko jatuh pada  lanjut usia dengan melakukan square steps exercise. 

D. Manfaat 

1. Bagi Teoritis 

a. Agar fisioterapi dapat lebih mengembangkan ilmu yang sudah 

diperoleh yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan untuk 

memberikan latihan kepada lanjut usia. 

b. Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang latihan 

square steps exercise sebagai upaya pencegehan risiko jatuh pada 

lanjut usia. 

c. Sebagai referensi informasi ilmiah dalam pembelajaran kasus 

terhadap lanjut usia tentang pengaruh latihan square steps 

exercise terhadap risiko jatuh pada lanjut usia. 
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2. Bagi Praktisi 

       Diharapkan untuk praktisi dapat memberikan gambaran umum 

kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara melatih square steps 

exercise untuk menurunkan risiko jatuh pada lansia serta dapat 

dikembangakan lebih baik lagi untuk mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 

3. Bagi Peneliti 

       Sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh peneliti 

selama pendidikan serta memberikan pengalaman penelitian agar 

dapat terpacu lagi untuk mengembangkan ilmu yang dapat bermanfaat 

dan dapat diterapkan pada masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


