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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Lansia merupakan orang dewasa dengan usia 60 tahun ke atas baik yang 

masih bekerja maupun yang telah pensiun (WHO, 2010). Lansia juga dapat 

dikatakan sebagai usia emas karena tidak semua orang dapat mencapainya 

sehingga seseorang yang telah lanjut usia memerlukan tindakan keperawatan yang 

lebih (Santoso & Ismail, 2009). “Hukum 1%”, menyatakan bahwa fungsi organ  

akan mengalami penurunan sebanyak 1% setiap tahunnya setelah usia 30 tahun 

(Martono, 2004). Pada usia 60 tahun ke atas terjadi penurunan fungsi fisiologis 

yaitu penurunan daya tahan, penurunan kekuatan otot, penurunan elastisitas, 

penurunan koordinasi, dan penurunan keseimbangan sehingga mudah sekali 

terjadi resiko jatuh pada lansia (Santoso & Ismail, 2009).  

Salah satu masalah fisik yang dapat mengakibatkan kecacatan atau 

kematian yang sering terjadi pada lansia yang harus dicegah dan perlu 

mendapatkan perhatian  serta perawatan adalah jatuh (Nugroho, 2012). Jatuh 

merupakan suatu kejadian tiba-tiba dan tidak sengaja yang menyebabkan subyek 

yang sadar mendadak menjadi terbaring atau terduduk di tempat yang lebih rendah 

dengan atau tanpa kehilangan kesadaran ataupun luka dan tidak termasuk jatuh 

akibat pukulan keras, kehilangan kesadaran atau kejang (Stanley, 2006).  

Faktor penyebab jatuh dibagi dalam 2 golongan besar yaitu faktor intrinsik 

yang berasal dari dalam tubuh lansia sendiri, yaitu gangguan sistem anggota gerak, 

gangguan neurologis, gangguan penglihatan, gangguan psikologis, gangguan 
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jantung dan lain sebagainya. Faktor ekstrinsik atau faktor lingkungan  yang 

menyebabkan jatuh yaitu penerangan ruang yang kurang baik ataupun tidak baik, 

lantai yang basah atau licin, tempat berpegangan yang tidak kuat dan tidak mudah 

dipegang serta perlengkapan rumah tangga yang tidak stabil dan berserakan di 

lantai (Darmojo, 2006). Jatuh pada lansia dapat mengakibatkan berbagai jenis 

cedera, kerusakan fisik dan psikologis. Kerusakan fisik yang paling banyak 

ditakuti yaitu fraktur. Dampak psikologis yang di rasakan lansia setelah jatuh 

adalah syok dan rasa takut atau kecemasan akan jatuh lagi (Stanley, 2006). 

Morse melakukan survey di Amerika Serikat pada tahun 2008 tentang 

kejadian pasien lansia jatuh dan mendapat hasil 2,3 sampai 7 per 1000 lansia jatuh 

dari tempat tidur setiap harinya. Survey tersebut juga menunjukkan 29-48% pasien 

mengalami luka dan 7,5% dengan luka – luka yang serius (Nadzam, 2009). Di 

Indonesia dari penelitian yang dilaksanakan Suhartati dan Asnindari (2003) 

prevalensi jatuh pada lansia sebesar 47,6%. Pada tanggal 8 November 2012, 

kejadian pasien lansia jatuh di Indonesia pada bulan Januari-September 2012 

sebesar 14% menurut laporan dari kongres XII PERSI di Jakarta. Hal ini membuat 

presentasi pasien jatuh termasuk ke dalam lima besar insiden medis selain 

medicine error (Komariah, 2012 dalam Anto, 2015).  

Jatuh pada lansia telah menjadi pembahasan yang luas di luar maupun di 

dalam negeri (Sabatini, 2015). Tinetti (1992), yang dikutip dari Darmojo (2006), 

menyatakan ada 3 usaha pokok utama pencegahan jatuh yaitu yang pertama 

dengan identifikasi faktor penyebab resiko jatuh yang terdiri dari faktor intrinsik 

dan faktor ekstrinsik, kedua dengan penilaian keseimbangan dan gaya berjalan 

(gait) serta yang terakhir yaitu mengatur atau mengatasi faktor situasional. Salah 
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satu peran Fisioterapis dalam menurunkan resiko jatuh pada lansia yaitu latihan 

fisik dengan cara kombinasi Core Stability Exercise dan Jalan Tandem (Anto, 

2015).  

Core Stability Exercise merupakan bentuk latihan penguatan batang tubuh 

yang menekankan pada kekuatan otot, keseimbangan, fleksibilitas dan koordinasi 

neuromuscular (Pristianto, 2016). Core Stability Exercise akan membantu 

memelihara postur yang baik dalam melakukan gerak serta menjadi dasar pada 

semua gerakan pada ekstemitas atas dengan ekstremitas bawah. Hal tersebut 

menunjukan bahwa dengan aktifasi otot core stability yang dilakukan secara rutin 

3 kali seminggu, maka mobilitas atau gerakan pada ekstremitas dapat dilakukan 

dengan efesien saat beraktifitas (Ludmila, 2003 dalam Wijaya, 2016).  

Jalan Tandem merupakan jenis latihan keseimbangan yang melibatkan 

propioseptif dan dilakukan dengan cara berjalan dalam satu garis lurus dalam 

posisi tumit kaki menyentuh jari kaki yang lainnya sejauh 3-6 meter (Batson, 

2009). Metode latihan jalan tandem dapat meningkatkan kekuatan otot pada 

daerah muscle quadriceps, yang dimana muscle quadriceps merupakan salah satu 

anggota tubuh yang bertugas untuk meluruskan lutut dan menekuk hip (panggul) 

(Rahmadani, 2016). Latihan ini berperan dalam meningkatkan keseimbangan atau 

stabilitas tubuh dan sangat efektif untuk diterapkan kepada lansia dalam 

mengurangi resiko jatuh (Nugrahani, 2014). 

Kombinasi Core Stability Exercise dan Jalan Tandem berguna untuk 

meningkatkan keseimbangan pada lansia, karena fungsi dari core stability exercise 

yaitu dapat meningkatkan keseimbangan dengan peningkatan kekuatan otot-otot 

khususnya otot area abdominal. Core stability exercise juga berperan penting pada 
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ekstremitas bawah, karena otot core terkait erat dengan ekstremitas bawah pada 

hip joint, dan ini memainkan peran penting dalam stabilisasi serta transfer energi 

dari ekstremitas bawah ke seluruh tubuh selama gerakan seperti jongkok maupun 

berjalan (John, 2005). Kombinasi jalan tandem pada core stability exercise 

berperan pada sistem proprioseptif  untuk melatih sikap atau posisi tubuh, 

mengontrol keseimbangan, koordinasi otot dan gerakan tubuh (Rahmadani, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Munawwarah tahun 2015 dimana dengan latihan 

postural  yaitu core stability exercise dikombinasikan dengan latihan keseimbagan 

jalan tandem dapat meningkatkan keseimbangan postural bagian lateral, yang  

berperan dalam mengurangi resiko jatuh pada lansia (Anto, 2015). 

Studi pendahuluan yang dilakukan pada November 2017 mendapatkan 

bahwa, Lansia umur 60 tahun keatas di Posyandu Lansia RT VI Dusun Jeding 

Desa Junrejo sebanyak 52 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 4 orang dan 

jumlah perempuan sebanyak 48 orang yang sebagian besar pernah mengalami 

kejadian jatuh dan disertai dengan kecemasan akan jatuh. Dengan berbagai macam 

keluhan, salah satunya adalah tingkat keseimbangan jalan yang tidak stabil (mudah 

goyah), kelemahan otot ekstremitas bawah dan disertai kecemasan akan jatuh saat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penurunan keseimbangan dan kelemahan otot 

ektremitas bawah menyebabkan beberapa lansia tersebut berjalan dengan pelan-

pelan, sangat berhati-hati dan cenderung membungkuk, karena besarnya 

kecemasan akan resiko jatuh.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

pengaruh kombinasi Core Stability Exercise dan Jalan Tandem terhadap 

penurunan resiko jatuh pada lansia di Posyandu Lansia Junrejo Kota Batu. 
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Diharapkan penelitian ini dapat membantu lansia untuk menurunkan resiko jatuh 

lansia di Posyandu Lansia Junrejo Kota Batu. 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh kombinasi Core Stability Exercise dan Jalan Tendem 

terhadap penurunan resiko jatuh pada lansia di Posyandu Lansia Junrejo Kota 

Batu? 

C. Tujuan  Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh kombinasi Core Stability Exercise dan Jalan 

Tendem terhadap penurunan resiko jatuh pada lansia di Posyandu Lansia 

Junrejo Kota Batu. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi nilai rata-rata resiko jatuh sebelum diberikan kombinasi 

Core Stability Exercise dan Jalan Tendem terhadap penurunan resiko jatuh 

pada lansia di Posyandu Lansia Junrejo Kota Batu. 

b. Mengidentifikasi resiko jatuh sesudah diberikan kombinasi Core Stability 

Exercise dan Jalan Tendem terhadap penurunan resiko jatuh pada lansia di 

Posyandu Lansia Junrejo Kota Batu. 

c. Menganalisis penurunan resiko jatuh antara sebelum dan sesudah 

diberikan kombinasi Core Stability Exercise dan Jalan Tendem pada lansia 

di Posyandu Lansia  Junrejo Kota Batu. 
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D. Mafaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Masyarakat 

Penelitian dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat khusunya 

lanjut usia agar dapat meningkatkan derajat kesehatan yang lebih baik melalui 

kombinasi Core Stability Exercise dan Jalan Tandem serta diharapkan dapat 

dijadikan latihan rutin sehingga dapat menurunkan resiko jatuh pada lansia.  

2. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan 

a. Menambah literature mengenai pengaruh kombinasi Core Stability 

Exercise dan Jalan Tandem terhadap penurunan resiko jatuh pada lansia. 

b. Memberikan informasi khususnya pada mata ajar fisioterapi geriatric 

mengenai pengaruh kombinasi Core Stability Exercise dan Jalan Tandem 

terhadap penurunan resiko jatuh pada lansia. 

c. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya 

pengetahuan mahasiswa tentang pengaruh kombinasi Core Stability 

Exercise dan Jalan Tandem untuk menurunkan resiko jatuh pada lansia. 

3. Manfaat Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat menambah wawasan dari memberikan informasi 

atau gambaran mengenai pengaruh kombinasi Core Stability Exercise dan 

Jalan Tandem terhadap penurunan resiko jatuh terhadap lansia. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1  
Keaslian Penelitian 

 
No Nama 

dan 
Tahun 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Analisa 
Data 

Hasil 
Penelitian 

Perbedaan 
Penelitian 

1. Amwa 
Wigati 
Wijaya 
(2016) 

Pengaruh 
Core 

Stability 

Exercise 
Terhadap 
Penurunan 
Risiko 
Jatuh 
Lansia 

a.Variabel 
Independe
n  (X1) : 
Core 

Stability 

Exercise 

b.Variabel 
Dependen 
(Y1) : 
penurunan 
risiko 
jatuh. 
Instrument 
penelitian 
TUG 

Quasi 

Eksperi

mental  

dengan 

metode 

wift 
group 

pretest 

and 

postest 

design. 

Ada pengaruh 
core stability 

exercise 
terhadap nilai 
risiko jatuh 
pada lansia 
setelah 
dilakukan uji 
statistik 
menggunakan 
uji Wilcoxon 

didapatkan p-
value 0,004 
dengan tingkat 
keberhasilan 
penelitian 
sebesar 0,2% 

Pada 
penelitian ini 
lansia hanya 
menggunakan 
1 intervensi 
yaitu core 

stability 

exercise, 
sedangkan 
penelitian 
yang akan 
dilakukan 
menggunakan 
kombinasi 2 
intervensi 
yaitu 
kombinasi 
core stability 

exercise dan 
jalan tandem 
untuk 
penurunan 
resiko jatuh. 

2. Carolina 
Putri 
Kusuma 
Rahmad
ani 
(2016) 

Pengaruh 
Latihan 
Jalan 
Tandem 
(Tandem 

Stance) 
Terhadap 
Peningkat
an 
Keseimba
ngan 
Untuk 
Menguran
gi Risiko 
Jatuh Pada 
Lanjut 
Usia 

a.Variabel 
Independe
n (X1) : 
latihan 
jalan 
tandem 
b.Variabel 
dependen 
(Y1) : 
peningkat
an 
keseimban
gan. 
Instrument 
penelitian 
TUG test 
dan Leg 

Dynanome

ter dengan 
sampel 50 

Quasi 

eksperi

mental 

dengan 
penga
mbilan 
sampel 
mengg
unakan 
metode 

purposi

ve 

sampli

ng 

Latihan jalan 
tandem 
menunjukkan 
pengaruh 
positif 
terhadap 
peningkatan 
keseimbangan 
setelah 
dilakukan uji 
statistik 
menggunakan 
Chi Square 
didapatkan 
nilai 
signifikansi 
0,015 dengan 
alat ukur TUG 
test dan nilai 
signifikansi 

Pada 
penelitian 
hanya 
menggunakan 
1 intervensi 
yaitu latihan 
jalan tandem, 
sedangkan 
penelitian 
yang akan 
dilakukan 
menggunakan 
kombinasi 2 
intervensi 
yaitu 
kombinasi 
core stability 

exercise dan 
jalan tandem 
untuk 



8 
 

 
 

lansia di 
Desa 
Geyer, 
Kabupaten 
Grobonga
n. 

0,009 dengan 
alat ukur Leg 

Dynanometer. 

penurunan 
resiko jatuh. 

3. Nugraha
ni PN 
(2014) 

Latihan 
Jalan 
Tandem 
Lebih 
Baik 
Daripada 
Latihan 
Dengan 
Mengguna
kan Swiss 

Ball 
Terhadap 
Peningkat
an 
Keseimba
ngan 
Untuk 
Menguran
gi Resiko 
Jatuh Pada 
Lanjut 
Usia 
(Lansia) 

a.Variabel 
Independe
n : (X1) 
latihan 
jalan 
tandem 
dan (X2) 
latihan 
dengan 

Swiss Ball  
b.Variabel 
dependen  
(Y1) : 
peningkata
n 
keseimban
gan. 
Instrument 
penelitian 
TUG, 
sampel 28 
orang. 

Pre 

and 

post 

test 

with 

control 

group 

design 

dengan 

simple 

rando

m 

sampli

ng 

Hasil t-Test 
independent 
menunjukkan 
nilai p = 0,001 
yang berarti 
latihan jalan 
tandem lebih 
baik daripada 
latihan dengan 
menggunakan 
swiss ball 
terhadap 
peningkatan 
keseimbangan 
untuk 
mengurangi 
resiko jatuh 
pada lansia 

Pada 
penelitian ini 
membandingk
an 2 intervensi 
yaitu latihan 
jalan tandem 
dan swiss ball 
untuk 
mengurangi 
resiko jatuh, 
sedangkan 
penelitian 
yang akan 
peneliti 
lakukan yaitu 
untuk 
mengetahui 
pengaruh 
kombinasi 
core stability 

exercise dan 
jalan tandem 
terhadap 
penurunan 
resiko jatuh 
lansia. 

4. Suadnya
na 
(2014) 

Core 

Stability 

Exercise 
Meningkat
kan 
Keseimba
ngan 
Dinamis 
Lanjut 
Usia Di 
Banjar 
Bebengan, 
Desa 
Tangeb, 
Kecamata
n Mengwi, 
Kabupaten 
Bandung. 

a.Variabel 
Independe
nt : Core 

Stability 

Exercise 
b. 
Variabel 
Dependent 
: 
peningkat
an 
keseimban
gan 
Instrument 
penelitian 
TUG, 
sampel 24 
orang 

Design 

Eksperi

mental 

dengan 

rando

mized 

pre and 

post 

test 

control 

group 

design 

Perbedaan 
peningkatan 
keseimbangan 
dinamis antara 
kelompok 
kontrol dan 
kelompok 
perlakuan, 
dimana 
kelompok 
perlakuan 
dengan 
intervensi core 

stability exc. 
Secara 
signifikan 
dapat 
meningkatkan 

Penelitian ini 
menggunakan 
1 intervensi 
yaitu core 

stability 

exercise untuk 
meningkatkan 
keseimbangan 
dinamis, 
sedangkan 
penelitian 
yang akan 
peneliti 
lakukan yaitu 
kombinasi 
core stability 

exercise dan 
jalan tandem 
terhadap 
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keseimbangan 
dinamis lansia 

penurunan 
resiko jatuh 
pada lansia 

5. Wibowo 
Septi 
Anto 
(2016) 

Pengaruh 
penambah
an latihan 
keseimban
gan pada 
latihan 
core 

stability 
lebih baik 
terhadap 
resiko 
jatuh pada 
lansia 

a.Variabel 
Independe
nt : latihan 
keseimban
gan pada 
latihan 
Core 

Stability  

b.Variabel 
Dependen:  
resiko 
jatuh  
Instrument 
penelitian 
Morse 

Fall Scale 
dengan 
sampel 17 
orang 

 Quasi 

eksperi

mental 

dengan 

pre 

posttest 

group 

design 

Penambahan 
latihan 
keseimbagan 
pada latihan 
core stability 

lebih baik 
terhadap 
resiko jatuh 

Penelitian ini 
menggunakan 
penambahan 
latihan 
keseimbangan 
pada latihan 
core stability, 
sedangkan 
penelitian 
yang akan 
peneliti 
lakukan yaitu 
kombinasi 
core stability 

exercise dan 
jalan tandem 
terhadap 
penurunan 
resiko jatuh 
pada lansia 

 


