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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Empat proses yang dilalui olah manusia dimana proses akhirnya 

adalah proses penuaan, proses ini akan dilalui ketika tiga proses sebelumnya 

telah dilewati (proses anak – anak, remaja, an dewasa) Menurut Wijayanti 

(2008), Organisasi dunia WHO (world health organisation) menjelaskan dan 

menggolongkan lansia menjadi empat periode yaitu : periode lansia dengan 

usia pertengahan (middle age) yaitu lansia berumur 45-59 tahun, periode 

lansia dengan usia lanjut (elderly) yaitu lansia berumur 60–74 tahun, peroode 

lansia dengan usia lanjut tua (old) yaitu lansia berumur 75-90 tahun dan 

periode lansia dengan usia sangat tua (very old) yaitu lansia berumur 90 atau 

lebih. Menurut peraturan pemerintah republik indonesia tahun 2004, 

menjelaskan bahwa seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun atau lebih 

disebut dengan lansia. Berdasarkan data proyeksi penduduk, diperkirakan 

tahun 2017 terdapat 23,66 juta jiwa penduduk lansia di Indonesia (9,03%) 

(pusat data dan informasi kementian kesehatan Repubik Indonesia 2017). 

Dari data penduduk diatas dapat dsimpulkan populasi lansia yang semakin 

bertambah banyak di Indonesia maupun dunia. Dimana kesehatan lansiapun 

harus diperhatikan agar penduduk lansia dapat melakukan keseharian secara 

optimal dan mandiri. 
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Menurut pusat data dan informasi kementrian kesehata Republik 

Indonesia pada tahun 2016 menjelaskan bahwa angka kesakitan lansia pada 

tahun 2005 – 2014 adalah sebesar 25,05%, ini berarti bahwa dari 100 

penduduk lansia yang ada, terdapat kurang lebih 25 penduduk lansia yang 

mengalami sakit. Hasil riset kesehatan dasar (riskesdas)  pada tahun 2013 

menunjukkan lima masalah kesehatan paling banyak pada lansia berumur 65 

– 74 tahun adalah hipertensi (57, 6%), artritis (51,9%), stroke (46,1%), PPOK 

(8,6%), dan diabetes militus (4,8%).  

Manusia ketika menua layaknya seperti anak kecil kembali yang 

membutuhkan perhatain dan kasih sayang lebih dalam sehari – hari. Lansia 

rentan terhadap sakit dan jatuh, sehingga pola hidup sehat dan perhatian yang 

diberikan sangat membantu dalam meningkatkan kesehatan lansia. Keluarga, 

adalah orang yang peling dekat dengan lansia, yang dapat mengawasi, 

membantu dan memberi kasih sayang kepada lansia tersebut, dan itu tercatat 

sebagai bakti kepada keluarga (yang lebih tua) yang membutuhkan perhatian 

lebih. Seperti dijelaskan di Surat AR-RUM ayat 54 yang artinya:  

“Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, 

kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi 

kuat, kemudian dia menjadikan (kamu) sesudah kuat menjadi lemah 

(kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang di kehendaki-Nya dan 

Dialah yang Maha mengetahui lagi maha kuasa”. 

Firman allah diatas mengajarkan kita untuk membantu yang lemah 

menjadi kuat kembali.  
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Ketika menginjak masa lansia, manusia mengalami perubahan secara 

fisik, memerlukan bantuan yang bertujuan untuk mengurangi resiko – resiko 

yang terjadi, salah satunya jatuh. Jatuh pada lansia adalah masalah umum 

yang mempunyai persentase tinggi terjadi (Panich et al., 2015). Kejadian 

jatuh yang terjadi pada usia 65 – 74 tahun memiliki persentase 28% – 35% 

dan akan meningkat menjadi 32% sampai 42% pada usia 75 tahun atau lebih 

(Panich et al., 2015). Jatuh terjadi karena beberapa faktor seperti kelemahan 

pada ekstremitas, keseimbangan, fungsional dan kognitif, propioseptif dan 

motorik (Panich et al., 2015). Menurut Dwi Widiarti (2011) hambatan fisik 

mengakibatkan lansia rentan jatuh akkibat perubahan gaya jalan, kelemahan, 

perubahan postur, penurunan reflek dan gangguan keseimbangan. Latihan 

keseimbangan dapat dilatih dalam berbagai kondisi seperti menggunakan satu 

kaki, mata terbuka atau tertutup. Salah satu latihan yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan balance ability pada lansia adalah dengan latihan tandem 

stance. Jalan tandem (tandem exercise) merupaka suatu tes dan juga latihan 

yang dilakukan dengan cara berjalan dalam satu garis lurus dalam tumit kaki 

menyentuh jari kaki lainnya sejauh 3-6 meter, latihan ini berfungsi untuk 

meningkatkan keseimbangan postural, yang berperan dalam mengurangi 

resiko jatuh pada lansia  (Batson, et al, 2008).  

Hasil penelitian Thiamwong & Suwanno (2014) pada lansia di 

thailand dengan menggunakan multimodal exercise atau penggabungan 

beberapa latihan (pada penelitian Thiamwong salah satunya menggunakan 

latihan tandem) menunjukkan peningkatan pada balance ability. Dua 
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penelitian RCT (randomized control trial) ditemukan menggunakan 

multimodal exercise dengan salah satu latihannya tandem, menunjukkan 

peningkatakn salah satunya pada balance ability (Halvarsson & Dohrn, 

2015).  Menurut penelitian Panich et al., (2015) balance exercise dengan 

multimodal exercise salah satu latihannya tandem, menunjukkan efek 

keberhasilan dalam meningkatkan salah satunya balance ability. Setiap 

penelitian dilakukan dengan metode, subjek dan penggabungan beberapa 

latihan yang berbeda yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan balance 

ability sebagai salah satu faktor dari jatuh pada lansia. Berdasarkan data 

penelitian yang didapat diatas, menjadikan dasar penelitian untuk mengetahui 

efektivitas tandem walking dalam meningkatkan balance ability pada lansia. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada lansia, maka penulis 

merumuskan masalah “ apakah tandem exercise berpengaruh dalam balance 

ability pada lansia?”. 

 

C.  Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi penulis 

Manfaat bagi penulis adalah dapat menambah pengetahun,wawasan 

dan keterampilan dalam bidang fisioterapi, khususnya mengenal 

penanganan kondisi gangguan keseimbangan pada lanjut usia. 
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b. Bagi ilmu pengetahuan dan teknologi 

Manfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk 

menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang 

kesehatan, bahwa tandem exercise sebagai metode fisioterapi untuk 

menyelesaikan problem kemampuan fungsional dan tetap beracuan 

pada keterampilan dasar dari praktek dan perkembangan 

pengetahuan teknologi. 

c. Manfaat pendidikan 

Manfaat pendidikan yang didapat adalah memberikan informasi 

ilmiah mengenai lansia dengan gangguan keseimbangan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi fisioterapi 

Dapat mengetahui secara mendalam tentang kasus dan penanganan 

yang tepat terhadap gangguan keseimbangan pada lansia. 

b. Bagi ilmu pengetahuan dan teknologi 

Manfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk 

menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang 

kesehatan, bahwa tandem exercise sebagai metode fisioterapi untuk 

menyelesaikan problem kemampuan fungsional dan tetap beracuan 

pada keterampilan dasar dari praktek dan perkembangan 

pengetahuan teknologi. 

 


