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BAB I 

PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang  

 Lansia merupakan kelompok usia yang sensitif memiliki perubahan yang di     

sebabkan oleh proses penuaan. Seiring bertambahnya usia, lansia akan  mengalami 

perubahan-perubahan fisiologi antara lain kekakuan pada sendi, penurunan kekuatan 

otot dan gangguan persyarafan pada tubuh lansia. Pola jalan yang normal dan 

keseimbangan membutuhkan persendian yang dapat bergerak bebas, kekuatan otot, 

visual, vibrasi dan proprioseptif yang baik agar tidak terjatuh  (Lee, Lee & Khang, 

2013). 

 Populasi lansia di dunia dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2015 hingga 

tahun 2030 jumlah orang lanjut usia di seluruh dunia meningkat menjadi 56% dari 

901 juta menjadi lebih dari 1,4 miliar (Unidop,2017 dalam Gusa, Bidjuni & Wowling, 

2018). Pada tahun 2020 diperkirakan di Indonesia, jumlah lansia sekitar 80.000.000 

jiwa. Meningkatnya jumlah lansia, setara dengan  meningkatnya masalah yang timbul 

seperti masalah degeneratif dan Penyakit Tidak Menular (PTM) pada lansia. Perlu 

adanya upaya preventif untuk mencegah masalah yang akan timbul pada lansia 

(Kemenkes RI, 2017).  

 Lansia memiliki beberapa problematika karena penurunan-penurunaan fisiologi  

antara lain kekakuan pada persendian, penurunan kekuatan otot dan gangguan saraf. 

Perubahan ini dapat menyebabkan peningkatan resiko jatuh pada lansia (Lee, Lee & 

Khang, 2013). Jatuh merupakan penyebab utama cedera pada lansia yang tidak 

disengaja serta cedera yang dapat mengakibatkan kecacatan, morbiditas (kesakitan) 

dan mortalitas (kematian) pada populasi lansia, sehingga  lansia akan mengalami 
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penurunan kualitas hidup. Akibat resiko jatuh pada lansia antara lain,  kecacatan 

jangka panjang, kehilangan kemampuan untuk mengurus diri sendiri, penurunan 

kualitas hidup dan masalah Activity Daily Living (ADL) untuk kelompok lansia 

(Kaminska, Brodowski & Karakiewcz, 2015).  

 Penyebab jatuh pada lansia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa penurunan kinerja dalam sistem 

kontrol keseimbangan dengan hilangnya mobilitas yang menjadi indikator resiko 

jatuh pada lansia. Untuk itu perlu adanya menjaga stabilitas, penglihatan, fungsi 

vestibular, fungsi muskuloskletal dan proprioseptif yang diperlukan. Faktor eksternal 

jatuh yaitu yang berkaitan dengan lingkungan yang dapat mengakibatkan jatuh pada 

lansia mencakup objek yang di lewati seperti pencahayaan yang buruk, permukaan 

yang licin atau peletakan perabotan rumah yang tidak tepat (Lugade, Lin, Farley & 

Chou, 2014). Menurut stastika epidemiologi, mengidentifikasi setiap tahunnya ada 

30% lansia mengalami jatuh  pada usia 65 tahun dan tinggal dirumah. Pada lansia 

yang tinggal di panti jompo sekitar 50% lansia berpotensi jatuh dikarenakan para 

lansia tidak memberitahukan kepada perawatnya atau penjaganya  ketika mereka 

jatuh. Pada setiap tahunnya, 45% lansia diberikan perawatan jangka panjang untuk 

pencegahan jatuh kemudian hasilnya 40% mengalami banyak penurunan (Kaminska, 

Brodowski & Karakiewicz, 2015).  Pada  masyarakat setempat, 33% lansia dilaporkan 

mengalami penurunan kualitas hidup, sebesar  42,4% pernah mengalami jatuh (Ko, 

Jung & Jeong, 2014). Lee, Lee & khang, 2013 mengatakan bahwa jatuh merupakan 

salah satu penyebab utama kematian pada lansia yang berumur 65 tahun ke atas.  

 Penurunan kualitas hidup pada lansia, didukung oleh  beberapa permasalahan yang 

ada pada lansia, salah satunya adalah masalah penurunan keseimbangan pada lansia 
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yang dapat mengakibatkan resiko jatuh pada lansia. Pada proses penuaan terjadi  

gangguan keseimbangan yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah sel serabut saraf 

dan serat saraf. Secara terpusat, jumlah sel purkinje (sel saraf yang memiliki banyak 

cabang dendrit) pada serebellum mengalami penurunan secara bertahap dari waktu 

ke waktu. Hilangnya neuron dan gen juga terjadi pada sistem ekstrapiramidal 

(jaringan saraf yang terdapat pada otak bagian sistem motorik yang mempengaruhi 

koordinasi dan gerakan) serta menurunnya kontrol postur. Kontrol postur berguna 

untuk mempertahankan posisi lansia agar dapat mempertahankan keseimbangan. 

Karena gangguan keseimbangan tersebut dapat menimbulkan potensi resiko jatuh 

pada lansia pun sangat tinggi (Garcia, 2009).   

Adanya masalah gangguan keseimbangan pada lansia, yang dapat meningkatkan 

resiko jatuh pada lansia bila tidak ditanganin secara benar dan tepat. Peran fisioterapi 

yang dapat dilakukan untuk masalah gangguan keseimbangan pada lansia dengan 

latihan penguatan otot dan latihan keseimbangan seperti core stability exercise dan 

balance exercise. Balance exrcise bertujuan untuk meningkatkan stabilitas agar 

seimbang dengan mobilitas,  menjaga keseimbangan serta menjaga hubungan sistem 

neurologis dengan sistem muskuloskletal pada tubuh lansia (aama, 2011).  

Dilaporkan pada studi bibliografi tentang intervensi core stability exercise dapat 

meningkatkan kekuatan  ektremitas  bawah sebesar 44% dan kemampuan 

keseimbangan sebesar 37,5% pada lansia, serta kekuatan otot core sangat penting 

dibandingkan kekuatan otot ekstremitas bawah. Penguatan pada core dapat 

meningkatkan stabilitas fungsional dan mampu meningkatkan keseimbangan, 

mengatasi  gangguan berjalan dan pencegahan jatuh pada lansia (Carter et al, 2001  
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dalam Ko, Jung & Jeong, 2014). Core stability exercise  adalah suatu bentuk latihan 

yang dapat meningkatkan keseimbangan dengan kemampuan kontrol, yang berupa 

penguatan otot-otot intersegmental di multifidus, transversus abdominis, dan rotator. 

Latihan core stability sendiri dapat mengunakan swiss ball dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan keseimbangan dan kemampuan pertahanan (Ko, Jung & Jeong, 2014). 

Terjadinya beberapa perbedaan pendapat tentang manakah yang lebih 

berpengaruh untuk menurunkan resiko jatuh pada lansia, dengan penggunaan 

intervensi balance exercise atau core stability exercise, pada penelitian yang 

dilakukan oleh Amwa Wigati Wijaya (2016) mengatakan bahwa ada penurunan 

resiko jatuh setelah diberikan  core stability exercise pada lansia sedangkan penelitian 

terdahulu seperti Sevi Estriyana (2012) mengatakan bahwa ada pengaruh latihan 

keseimbangan terhadap penurunan resiko jatuh pada lansia.  

Berdasarkan studi  pendahuluan yang di lakukan oleh peneliti dengan 

mewawancari petugas kesehatan di Desa Popoh Kabupaten Blitar di dapatkan bahwa 

lansia di desa ini sering mengalami jatuh yang di sebabkan menurunnya aktivitas fisik 

karena proses penuaan. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari profil desa 

jumlah populasi lansia dengan usia 55-59 tahun berjumlah 333 orang, usia 60-61 

tahun berjumlah 256 tahun dan usia > 65 tahun 741 orang.    

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan  tentang  core stability exercise dan 

balance exercise memang terbukti dapat menurunkan resiko jatuh pada lansia. 

Manfaat dari kedua exercise di atas ditambah dengan sedikitnya informasi terhadap 

peningkatan kekuatan otot secara signifikan pada latihan di atas, maka diperlukannya  

penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi latihan manakah yang lebih 
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berpengaruh untuk menurunkan resiko jatuh pada lansia, apakah dengan balance 

exercise atau  core stabiliy exercise, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dan perbandingan mengenai “Perbandingan Pengaruh Core Stability Exercise dan  

Balance Exercise dalam Penurunan Resiko Jatuh pada Lansia di Desa Popoh Kota 

Blitar” dengan tujuan untuk mengetahui lebih berpengaruh  di antara latihan Core 

Stability Exercise dan Balance Exercise yang berefek pada penurunan resiko jatuh 

pada lansia.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh core stability exercise terhadap penurunan resiko jatuh pada 

lansia di Desa Popoh Kabupaten Blitar ?  

2. Apakah ada pengaruh balance exercise terhadap penurunan resiko jatuh pada 

lansia di Desa Popoh Kabupaten Blitar ? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh  core stability exercise dan balance exercise 

terhadap penurunan resiko jatuh pada lansia di Desa Popoh Kabupaten Blitar ? 

C. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh  core stability exercise dan balance exercise terhadap 

penurunan resiko jatuh pada lansia di Desa Popoh Kabupaten Blitar. 

D. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi pengaruh core stability exercise sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi dalam penurunan resiko jatuh pada lansia di Desa Popoh Kabupaten 

Blitar. 

2. Mengidentifikasi pengaruh balance exercise sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi dalam penurunan resiko jatuh pada lansia di Desa Popoh Kabupaten 

Blitar. 
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3. Membandingkan pengaruh  core stability exercise dan balance exercise terhadap 

penurunan resiko jatuh pada lansia di Desa Popoh Kabupaten Blitar. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang resiko jatuh pada lansia, 

bagaimana memanajemen pasien dengan resiko jatuh pada lansia dan mengetahui 

pengaruh antara  core stability exercise dan balance exercise terhadap penurunan 

resiko jatuh pada lansia serta intervensi mana yang lebih tepat.  

2. Bagi Lokasi Penelitian 

Membantu para responden yang juga lansia dalam meningkatkan 

keseimbangan dan diharapkan juga dapat membantu mengedukasi kegiatan sehari-

hari untuk mengurangi resiko jatuh pada lansia. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Menambah pengetahuan tentang resiko jatuh pada lansia dan pengaruh 

antara core stability exercise dan balance exercise terhadap penurunan resiko jatuh 

pada lansia yang diharapkan dapat dibaca dan dipergunakan dengan baik oleh 

institusi pendidikan maupun para pembaca skripsi ini agar lebih memahami 

tentang pengaruh dua model terapi terhadap lansia. 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti atas masukan yang 

berasal dari berbagai pihak dengan tujuan menyempurnakan judul dan tujuan penelitian 

yang dimaksud. Sepanjang yang telah ditelusuri, penelitian mengenai “Perbandingan 

Pengaruh Core Stability Exercise dan Balance Exercise terhadap Penurunan Resiko 
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Jatuh Pada Lansia di Desa Popoh Kabupaten Blitar” belum pernah dilakukan penelitian 

sebelumnya di di Desa Popoh Kabupaten Blitar. 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian ini yang 

dilakukan oleh Wibowo Septi Anto yang berjudul “Penambahan Latihan 

Keseimbangan pada Latihan  Core Stability Lebih Baik Terhadap Resiko Jatuh Pada 

Lansia” pada tahun 2015. Penelitian tersebut menggunakan design  quasi exprimental 

dengan pre test and post test group design dengan jumlah sampel sebanyak 34 

responden. Penelitian di lakukan di posyandu lansia Aji Yuswo Dusun Ngebel, 

DesaTamantirto,  Kecamatan Kasihan,  Kabupaten Bantul, yang memiliki resiko jatuh 

sebanyak 78 orang. Pengukuran resiko jatuh pada lansia dilakukan dengan skala morse, 

hasil penelitian di analisa dengan uji Wilcoxon. Hasil penelitian uji Wilcoxon  pada  

kelompok I (core stability exercise) p=0,317 (p>0,005) dengan rerata 15,47 berarti 

tidak ada pengaruh latihan core Stability terhadap resiko jatuh pada lansia dan  

kelompok II (penambahan latihan keseimbangan pada core stability exercise) p=0,034 

(p<0,05) dengan rata-rata 19,53 yang berarti ada pengaruh penambahan latihan 

keseimbangan pada latihan core stability lebih baik terhadap resiko jatuh. 

Kesimpulannya penambahan latihan keseimbangan pada latihan core stability lebih 

baik terhadap resiko jatuh. Perbedaan dengan penelitian ini adalah judul, variabel, 

sampel, teknik samping, populasi serta lokasi penenelitian. Variabel independen  pada 

penelitian yang  akan di lakukan adalah core stability exercise dan balance exercise, 

variabel dependen adalah resiko jatuh, teknik sampling adalah  purposive samping, 

populasinya adalah lansia di desa Popoh Kabupaten Blitar.  
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Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sevi Astriyana  yang berjudul 

“Pengaruh Latihan Keseimbangan terhadap Penurunan Resiko Jatuh pada Lansia” pada 

tahun 2012. Penelitian tersebut menggunakan desain quasi eksperiment dan desain 

penelitian pre and post-test with control group design. Populasi dalam penelitian ini 

adalah wanita lansia anggota posyandu Lansia di Ngadisono Kadipiro Surakarta yang 

memenuhi kriteria inklusi selama 3 minggu. Total sampel sebanyak 30 responden 

dengan rincian pada kelompok perlakuan 15 responden dan kelompok kontrol 15 

responden. Lansia yang memiliki risiko jatuh sedang adalah sebanyak 12 responden. 

Hasil penelitian mengunakan Uji Paired Test dan Independen Sample T-Test. Hasil 

penelitiannya yaitu uji stastic kelompok perlakuan menggunakan Paired Sample T-Test 

didapatkan hasil p= 0,001, berati ada pengaruh latihan keseimbangan terhadap 

penurunan resiko jatuh pada lansia. Independen Sample T-Test di dapatkan hasil p= 

0,001, berarti ada perbedaan pengaruh antara kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol setelah diberikan latihan keseimbangan terhadap penurunan resiko jatuh pada 

lansia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah judul, variabel, sampel, teknik samping, 

populasi serta lokasi penenelitian. Variabel independen  pada penelitian yang  akan di 

lakukan adalah core stability exercise dan balance exercise, variabel dependen adalah 

resiko jatuh, teknik sampling adalah  purposive samping dan populasinya adalah lansia 

di desa Popoh Kabupaten Blitar. 

Penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian ini yang dilakukan oleh I  Putu 

Angga Darmawan yang berjudul “Pengaruh Core Stability Exercise terhadap 

Peningkatan Keseimbangan Postural pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas II 

Denpasar Barat” pada tahun 2016. Penelitian tersebut menggunakan design quasi 
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eksperiment yaitu pre-test and post-test with control group  dengan sampel berjumlah 

24  orang  yang dipilih secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara penilaian terhadap keseimbangan postural sampel serta melakukan wawancara 

mengenai karakteristik sampel yang diteliti. Berdasarkan uji Independen T-test 

didapatkan nilai p=0,000 (p<0,05), artinya ada pengaruh core stability exercise 

terhadap peningkatan keseimbangan postural untuk memberikan edukasi kepada 

pasien dan keluarga pasien terkait prosedur pelaksanaanya sehingga diharapkan lansia 

yang mengalami gangguan keseimbangan postural dapat melakukan latihan sendiri di 

rumah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah judul, variabel, sampel, teknik samping, 

populasi serta lokasi penenelitian. Variabel independen pada penelitian yang  akan di 

lakukan adalah core stability exercise dan balance exercise, variabel dependen adalah 

resiko jatuh,  teknik sampling adalah  purposive samping, populasinya dan lansia di 

Desa Popoh Kabupaten Blitar. 

Penelitian dari Dini Heryani dengan judul “Pengaruh Core stability Exercise 

dan Balance Board Exercise terhadap Keseimbangan pada Mahasiswa Universitas 

Aisyiyah Yogyakarta” pada tahun 2016. Penelitian tersebut menggunakan metode 

eksperiment dengan One Group Pre Test-Post Test Desain. Berdasarkan tehknik rumus 

pocock diperoleh total sampel 20 orang diberi perlakuan core stability exercise dan  

balance board exercise. Alat ukur yang digunakan FRT (Functional Reach Test).  

Hasilnya terdapat hasil pengaruh core stability exercise dan balance board exercise 

terhadap keseimbangan dengan uji paired sample t-test  didapatkan  nilai  p= 0,000 (p< 

0,05). Kesimpulannya terdapat pengaruh core stability exercise dan  balance board 

exercise terhadap keseimbangan pada mahasiswa fisioterapi Universitas Aisyiyah 
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Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian ini adalah judul, variabel, sampel, teknik 

samping, populasi serta lokasi penenelitian. Variabel independen  pada penelitian yang  

akan di lakukan adalah core stability exercise dan balance exercise, variabel dependen 

adalah resiko jatuh, teknik sampling adalah  purposive samping, populasinya adalah 

lansia di desa Popoh Kabupaten Blitar. Perbedaan dengan penelitian ini adalah judul, 

variabel, sampel, teknik samping, populasi serta lokasi penenelitian. Variabel 

independen  pada penelitian yang  akan di lakukan adalah core stability exercise dan 

balance exercise, variabel dependen adalah resiko jatuh,  teknik sampling adalah 

purposive samping dan populasinya adalah lansia di Desa Popoh Kabupaten Blitar 

Penelitian yang dilakukan oleh Amwa Wigati Wijaya dengan judul penelitan 

“Pengaruh Core Stability Exercise terhadap Penurunan Resiko Jatuh pada Lansia” pada 

tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan wift group pre test and 

post test design. Responden di bagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok responden 

dengan kelompok kontrol yang berlansung selama 4 minggu dengan frekuensi 2x 

seminggu.  Pengukuran nilai resiko jatuh pada lansia dilakukan dengan Time Up And 

Go Test. Teknik analisa data menggunakan uji wilcoxon. Hasil penelitian pada core 

stability exercise terhadap nilai resiko jatuh pada lansia setelah dilakukan uji statistik  

menggunakan uji wilcoxon didapatkan p-value 0,004 dengan tingkat keberhasilan 

penelitian sebesar 0,2 %. Perbedaan dengan penelitian ini adalah judul, variabel, 

sampel, teknik samping, populasi serta lokasi penenelitian. Variabel independen  pada 

penelitian yang  akan di lakukan adalah core stability exercise dan balance exercise, 

variabel dependen adalah resiko jatuh, teknik sampling adalah purposive samping, 

populasinya adalah lansia di desa Popoh Kabupaten Blitar. Perbedaan dengan 
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penelitian ini adalah judul, variabel, sampel, teknik samping, populasi serta lokasi 

penenelitian. Variabel independen  pada penelitian yang  akan dilakukan adalah core 

stability exercise dan balance exercise, variabel dependen adalah resiko jatuh,  teknik 

sampling adalah  purposive samping dan populasinya adalah lansia di Desa Popoh 

Kabupaten Blitar. 

Beberapa penelitian yang lain adalah yang dilakukan oleh Dwi Noorhidayah 

dengan judul penelitian “Hubungan Postur Tubuh dengan Resiko Jatuh pada Lansia” 

pada tahun 2016. Penelitian tersebut menggunakan metode survei desain potong 

lintang (cross sectional). Teknik pegambilan sample secara Purposive Sampling. 

Responden dalam penelitian ini sebanyak 65 orang. Penelitian dilakukan sebanyak satu 

di empat posyandu yang berbeda. Hasil penelitian adalah berdasarkan pengujian statik 

didapat hasil nilai p-value (0,057) lebih besar dari p-tabel (0,05) yang artinya Ho 

ditolak. Jadi, dapat diinterprestasikan bahwa tidak ada hubungan yang sigifikan antara 

postur tubuh dengan resiko jatuh pada lansia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

judul, variabel, sampel, teknik samping, populasi serta lokasi penenelitian. Variabel 

independen  pada penelitian yang  akan di lakukan adalah core stability exercise dan 

balance exercise, variabel dependen adalah resiko jatuh, teknik sampling adalah  

purposive samping, populasinya adalah lansia di Desa Popoh Kabupaten Blitar. 

Penelitian lain datang dari Condrowati dengan judul penelitian “Analisis Pola 

Jalan Lanjut Usia terhadap Resiko Jatuh di Posyandu Lansia wilayah Surakarta” pada 

tahun 2015. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah observasional dengan 

rancangan penelitian Cross Sectional. Teknik pengambilan sample secara Simple 

Random Sampling dengan kriteria inklusi dan enklusi. Pengukuran pola jalan dengan 
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menggunakan parameter lebar langkah, panjang langkah, dan kecepatan berjalan 

sedangkan alat ukur resiko jatuh menggunakan Dynamic Gait Index. Analisi statik 

menggunakan Chi-Square dengan degree of confident sebesar 95%. Hasil penelitian 

adalah analisi statistik didapatkan hasil lebar langkah lansia diluar nilai standar 

signifikat akan meningkatkan resiko jatuh (p=0,001 < 0,05) lansia yang memiliki 

panjang langkah diluar nilai standar tidak signifikan meningkatkan resiko jatuh 

(p=0,090>0,05). Kesimpulannya adalah secara statik lebar langkah yang signifikan 

mempengaruhi resiko jatuh. Panjang langkah yang tidak signifikan mempengaruhi 

resiko jatuh. Kecepatan berjalan yang tidak signifikan mempengaruhi resiko jatuh. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah judul, variabel, sampel, teknik samping, 

populasi serta lokasi penenelitian. Variabel independen  pada penelitian yang  akan di 

lakukan adalah core stability exercise dan balance exercise, variabel dependen adalah 

resiko jatuh,  teknik sampling adalah  purposive samping, populasinya adalah lansia di 

Desa Popoh Kabupaten Blitar. 
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