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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap tahun jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia semakin 

meningkat (Wijianto, Dewangga, & Choirunisa, 2019). Diperkirakan 

pada tahun 2025 penduduk lanjut usia mencapai angka 33,7 juta 

penduduk (Kementrian Kesehatan, 2018). Fase usia lanjut dalam 

perkembangan manusia adalah fase penurunan dari puncak keperkasaan 

manusia. Hal ini dapat dipahami dari perjalanan hidup manusia 

sebagaimana digambarkan S 

u 

r 

a 

h Ghafir [40]: 67 sebagai 

berikut. Artinya berbunyi: 

“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes 

mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu 

sebagai seorang anak, kemudian(kamu dibiarkan hidup) supaya kamu 

sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) 

sampai tua, diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami 

perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan 

dan supaya kamu memahami(nya) (AL QURAN). 

Dengan aayat tersebut dapat dipahami bahwa menua adalah 
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sebuah proses yang dijalani oleh manusia. Proses penuaan merupakan 

sebuah kodrat dalam fase kehidupan. Sampai saat ini belum ada sebuah 

penelitian yang dapat menghentikan proses penuaan. Proses penuaan 

tentu saja disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: aktivitas berlebih 

(Tear and Wear), hormonal (Neuroendocrinology), genetic (Genetic 

control), dan radikal bebas (free radical)(Pangkahila, 2013). 

Salah satu perubahan fisiologis yang muncul adalah 

berkurangnya masa otot yang progresif atau bisa disebut dengan 

sarcopenia (Pratiwi et al., 2019). Penurunan masa otot yang progresif 

ini dapat menyebabkan penurunan keseimbangan, penurunan aktivitas 

dan kualitas hidup masyarakat lanjut usia (Setiati, 2014). Sedangkan 

keseimbangan sangat diperlukan disemua aktivitas sehari-hari 

(Wijianto, Dewangga, & Batubara, 2019). Penurunan keseimbangan 

dapat meningkatan resiko jatuh pada lansia. Keseimbangan 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan dan 

menstabilkan posisi tubuh, dimana stabilitas tersebut bergantung pada 

interaksi kompleks antara struktur saraf, system visual dan vestibular. 

Kongres XII PERSI 2012 melaporkan bahwa kejadian pasien jatuh di 

Indonesia bulan Januari- September 2012 sebesar 14% (Dewi & 

Noprianty, 2018). Insiden jatuh pada lansia dapat menyebabkan cedera 

jaringan lunak dan fraktur paha, pergelangan tangan dan bahkan 

kematian (Rohima et al., 2020). 

Latihan keseimbangan yang cukup mudah dilakukan adalah 



3  

ankle strategy execise (Haryoko & Bustam, 2019). Ankle strategy 

exercise merupakan strategi penyesuaian pertama untuk mengoptimalkan 

keseimbangan melalui kontraksi sendi (Widarti & Triyono, 2018). Selain itu 

terdapat latihan core stability yang memiliki efek untuk meningkatkan 

kesimbangan tubuh (Wijianto, Yunnita, et al., 2019). Core stability exercise 

merupakan suatu latihan yang menggunakan kemampuan dari trunk, lumbal 

spine, pelvic, hip, otot–otot perut, dan otot- otot kecil sepanjang spine 

(Pratama, 2020). Latihan ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan otot- 

otot perut, otot sekitar pelvic, lumbal, trunk dan otot-otot tungkai (Muladi & 

Kushartanti, 2019). 

Peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian didaerah 

tempat tinggal peneliti yaitu didaerah Desa Mantingan Kabupaten 

Ngawi. Desa Mantingan adalah salah desa yang berada di Kecamatan 

Mantingan Kabupaten Ngawi. Desa Mantingan memiliki warga 

sebanyak 7305 orang. Desa Mantingan memiliki jumlah lansia yang 

cukup banyak ±1000 orang. Jadi disetiap 7 penduduk di Mantingan, 1 

diantaranya adalah berusia lanjut. Mayoritas penduduk lanjut usia di 

Desa Mantingan bekerja sebagai petani. Desa Mantingan memiliki 3 

posyandu lansia, dengan terbatasnya jumlah posyandu mengakibatkan 

kurangnya perhatian tentang kesehatan para warga lansia. Salah satu 

problem pada lanjut usia adalah instability (mudah jatuh). Salah satu 

cara untuk menjaga dan mencegah resiko jatuh pada lansia dengan 

memberikan latihan fisik berupa latihan keseimbangan dan latihan core 

stability. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Latihan Core 

Stability dan Ankle Strategy Terhadap Resiko Jatuh Lanjut Usia Di Desa 

Mantingan Kabupaten Ngawi”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pemberian latihan core stability dan ankle 

strategy terhadap peningkatan keseimbangan pada lanjut usia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

keseimbangan pada lanjut usia. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui apakah latihan core stability dan ankle strategy 

memberikan pengaruh peningkatn keseimbangan pada lanjut usia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

referensi baik bagi peneliti yang akan datang, mahasiswa fisioterapi, 

praktisi fisioterapi dan dosen fisioterapi atau bidang kesehatan yang 

lain. Sehingga dapat menambahkan keilmuan dan pemahaman 

terhadap latihan core stability dan ankle strategy dalam 

meningkatkan keseimbangan pada lanjut usia. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Fisioterapis 

Dapat menambahkan wawasan ilmu pengetahuan dan dijadikan 

salah satu bentuk program latihan untuk meningkatkan 

keseimbangan pada lanjut usia. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan sebagai dasar keilmuan dalam menyusun sebuah 

penelitian lanjut untuk meningkatkan keseimbangan pada lanjut 

usia. 

c. Bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan menjadi paham dan mengerti tentang 

resiko jatuh pada lanjut usia dan program latihan untuk 

meningkatkan keseimbangan pada lanjut usia. 


