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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk akan 

berpengaruh pada Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia. Pada tahun 2000-

2005 Usia Harapan Hidup (UHH) adalah 66,4 tahun, angka ini akan meningkat 

pada tahun 2045-2050 yang diperkirakan UHH menjadi 77,6 tahun. Begitu pula 

denga laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi peningkatan UHH. Pada tahun 

2000 UHH di Indonesia adalah 64,5 tahun. Angka akan meningkat menjadi 69,43 

tahun pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 69,65 tahun (Kemenkes, 

2013).  

Meningkatnya jumlah lansia dan UHH berdampak besar terhadap kesehatan 

masyarakat, terlebih dengan perubahan-perubahan yang dialami lansia dari 

berbagai sistem tubuh, seperti segi fisik, psikologi, sosial dan spiritual. Perubahan 

yang paling terlihat adalah kemunduran dan penurunan aktifitas fisik, misalnya 

penurunan massa otot, melemahnya koordinasi mototrik, dan hilangnya 

kemampuan bergerak dan mempertahankan keseimbangan (Granacher et al, 

2011). Penurunan kemampuan tersebut dapat menyebabkan lansia rawan 

mengalami masalah, salah satunya adalah resiko jatuh. Resiko jatuh merupakan 

suatu masalah fisik yang sering terjadi pada lansia. Tingkat ketergantungan lansia 
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yang tinggi berhubungan positif dengan dengan penurunan fungsi tubuh dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari. 

Dalam Q.S Ar-Rum ayat 54 artinya: “Allah-lah yang menciptakan kamu 

dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu 

menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) 

dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha 

Mengetahui lagi Maha Kuasa”. Menua adalah proses dimana jumlah sel pada 

tuubuh menurun, aktivitas masing-masing sel terdegradasi, dan kemampuan 

beradaptasi mulai menghilang dan akhirnya menyebabkan kematian ( Hyun Ju et 

al,2014). Pada wanita yang memasuki tahap penuaan akan mengalami perubahan 

seperti penurunan kekuatan otot, dengan lemak tubuh meningkat, diikuti 

perubahan hormonal karena penuaan dan menostasia, masalah bisa terjadi tidak 

saja dalam sisitem kardiovaskuler dan genitourinari tetapi juga dalam system 

musculoskeletal (Lee Hyo Taek et al, 2016). Menurut Hyun Ju (2014) penurunan 

keseimbangan akibat proses penuaan sangat mempengaruhi mobilitas mereka 

dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan sendiri dibagi menjadi 2 yaitu 

keseimbangan statis dan dinamis. Keseimbangan dinamis sendiri adalah 

kemampuan manusia mempertahankan posisi saat melakukan gerakan berpindah 

tempat dari satu titik ke titik lainnya. Dimana Centerof gravity (COG) selalu 

berubah (Barr, 2005 dikutip dalam Septiana, 2014)  . 

 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 80 tahun 

2013 Bab 1, pasal 1 ayat 2 tersebut dicantumkan bahwa: fisioterapi adalah bentuk 
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pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk 

mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang 

rentang kehidupan denan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan 

gerak, peralatan (fisik, elektroterapi dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi 

yang meliputi aspek peningkatan (promotive), pencegahan (preventive), 

pengobatan (curative), pemulihan (maintenance). 

Ditinjau dari beberapa latihan yang bisa diterapkan untuk meningkatkan 

keseimbangan pada lansia penulis memilih untuk memberikan bentuk latihan 

berupa pilates exercise. Menurut Moore dalam Septiana (2014) untuk 

meningkatkan keseimbangan dinamis pada lansia ialah latihan yang berhubungan 

dengan penstabilan dari core, antara lain Pilates exercise. Menurut Mazzarino 

dkk (2015) Pilates exercise adalah bentuk latihan gerak tubuh (olahraga) yang 

dikembangkan oleh Joseph Pilates. Secara umum pilates sebagai bentuk latihan 

utama untuk meningkatkan kesehatan fisik (kekuatan otot, daya tahan, stabilitas, 

pernapasan)dan fingsi motorik (kontrol otot, kontrol postural dinamis, 

keseimbangan dan koordinasi). Pilates exercise memiliki 6 prinsip yaitu: breath, 

concentration , center, precision dan flow (Isacowitz dan Clippinger dalam 

Ratnasari, 2017). 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih jauh tentang pengaruh senam pilates pada keseimbangan lansia. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh senam pilates pada keseimbangan dinamis lanjut usia? 
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C. Tujuan Masalah 

Untuk mengetahui pengaruh senam pilates terhadap keseimbangan dinamis 

wanita pre menopause. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah ilmu tentang pengaruh senam pilates terhadap 

keseimbangan dinamis wanita pre menopause. 

2. Manfaat praktisi 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

meningkatkan keseimbangan dinamis wanita pre menopause. 

b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai langkah pencegahan 

masalah gangguan keseimbangan dinamis pada wanita pre 

menopause. 

c) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitan 

selanjutnya.  


