
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

       Pertambahan penduduk di Indonesia setiap tahun terus 

bertambah, sehingga pertambahan jumlah lanjut usia (lansia) di 

Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data dan informasi kesehatan 

Kemenkes RI tahun 2013 yang menyatakan bahwa laporan data 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2011, menunjukkan pada 

tahun 2000-2005 Usia Harapan Hidup (UHH) adalah 66,4 tahun dengan 

persentase populasi lansia tahun 2000 adalah 7,74%, akan terjadi 

peningkatan pada tahun 2045-2050 yang diperkirakan UHH menjadi 

77,6 tahun dengan persentase populasi lansia tahun 2045 adalah 28,68%. 

(RI, 2013). Lansia adalah salah satu tahapan dalam proses kehidupan 

yang dialami oleh setiap manusia yang ditandai dengan terjadinya 

penurunan secara fisik maupun psikologis pada kemampuan dan fungsi 

tubuh manusia (Munawwarah and Rahmani, 2015). Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia 

menetapkan bahwa yang disebut dengan lansia di Indonesia adalah 

masyarakat yang memiliki usia diatas 60 tahun.  

Proses penuaan pada lansia ditandai dengan adanya penurunan 

efisiensi lokomotor sebagai konsekuensi perubahan faktor kekuatan, 

massa otot dan kontraksi otot (Cristopoliski et al., 2009). Fleksibilitas 
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merupakan sebuah komponen penting yang menunjukkan kondisi fisik 

yang dapat meningkatkan efisiensi gerakan sehingga dapat mengurangi 

terjadinya cedera (Ahmed et al., 2015). Pada lansia penurunan 

fleksibilitas salah satunya terjadi pada otot hamstring.  

Dalam sebuah penilitian oleh Ahmed et al. (2015) menggunakan 

responden dengan ketegangan otot hamstring 20° menyebabkan 

ketidakmampuan untuk mencapai ekstensi lutut lebih besar dari 160° 

dengan posisi sendi hip pada fleksi 90°. Kurangnya fleksibilitas juga 

dapat menyebabkan kelelahan otot atau dapat mengubah pola gerakan 

normal (Aslan, 2017), sehingga akan mempegaruhi Range of Motion 

(ROM) pada sendi. Kontraktur pada flexor hip disebabkan terjadinya 

imobilitas atau penurunan derajat aktivitas fisik menyebabkan penurunan 

sudut ekstensi sendi hip, penurunan step length dan kecepatan langkah 

berjalan (Cristopoliski et al., 2009).  

Program latihan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan stretching. Stretching hamstring memiliki 

keuntungan untuk meningkatkan fleksibilitas (Ahmed et al., 2015). 

Ketika peregangan jaringan lunak terjadi perubahan elastis, viskoelastis, 

atau plastis. Jaringan kontraktil dan nonkontraktil otot memiliki kualitas 

elastis dan plastis, namun viskoelastis hanya dimiliki oleh jaringan ikat 

nonkontraktil. Ketika stretching digunakan pada tendon otot dalam 

jangka waktu tertentu, afferent dari serabut otot intrafusal akan berubah 

memanjang dan mengaktifkan serabut extrafusal otot melalui alpha 
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motor neuron pada spinal cord sehingga mengaktifkan stretch reflex dan 

meningkatkan peregangan pada otot (Kisner and Colby, 2007). 

Keseimbangan dinamis merupakan kontrol keseimbangan yang 

bertujuan untuk menstabilkan tubuh ketika tubuh bergerak pada keadaan 

yang stabil seperti transfer ke duduk atau duduk ke berjalan (Kisner and 

Colby, 2007). Beberapa hal yang mengatur keseimbangan lansia adalah 

sistem visual, vestibuler karena menurunnya pendengaran dan sistem 

muskuloskeletal pada ekstremitas bawah (Munawwarah and Rahmani, 

2015). Ketegangan otot rectus femoris mengakibatkan perubahan pada 

keseimbangan dinamis dan gerakan dari tungkai bawah (Aslan, 2017). 

Salah satu latihan untuk meningkatkan keseimbangan adalah four square 

step exercise (FSSE). FSSE adalah latihan keseimbangan untuk 

meningkatkan kemampuan vestibular, pasien diperintahkan untuk 

melangkah pada lantai yang terdapat empat pola berbentuk persegi yang 

diberi tanda dengan waktu yang telah ditetapkan (Munawwarah and 

Rahmani, 2015). FSSE telah terbukti efektif untuk mengurangi resiko 

jatuh pada lansia (Maritz et al., 2013). 

Hal ini melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian 

“Pengaruh Streching Hamstring dan Four Square Step Exercise 

Terhadap Keseimbangan Dinamis Lanjut Usia di Panti Wredha Dharma 

Bhakti Surakarta”. Memberikan perhatian pada tubuh dan kesehatan 

lansia merupakan salah satu hal yang dianjurkan oleh Allah, sesuai 

dengan firman Allah pada Surat Ar-Rum ayat 54 yaitu “Allah yang 
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menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan 

(kamu) sesudah keadaaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia 

menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 

menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha 

Mengetahui lagi Maha Kuasa”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh stretching hamstring dan four square 

step exercise terhadap keseimbangan dinamis lansia? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh stretching hamstring dan four square 

step exercise terhadap keseimbangan dinamis lansia. 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui efektifitas dan penerapan kombinasi stretching 

hamstring dan four square step exercise terhadap keseimbangan 

dinamis lansia. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan referensi baru dalam sistem pembelajaran dan 

perkembangan ilmu pengetahuan. 
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b. Menjadi sumber dasar dalam melakukan penelitian berikutnya 

sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan 

Seni (IPTEKS). 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah inovasi intervensi terapi latihan pada program 

pelayanan kesehatan. 

b. Menjadi salah satu metode dalam mengatasi penurunan 

keseimbangan pada lansia.  


