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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lanjut Usia

1. Definisi Lanjut Usia

Lanjut usia (Lansia) adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Setiap 

manusia tidak menjadi tua secara tiba-tiba, tetapi berkembang dari bayi, anak-

anak, dewasa dan akhirnya menjadi tua. Hal ini normal pada semua orang 

dengan perubahan fisik dan tingkah laku pada saat mereka mencapai usia 

tahap perkembangan kronologis tertentu. Proses menjadi tua dan masa tua 

merupakan masa hidup manusia yang terakhir. Dimasa ini seseorang 

mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial secara bertahap (Azizah, 

2011). Surini &Utomo  (2003) menyatakan bahwa lanjut usia bukan suatu 

penyakit, namun merupakan salah satu tahap lanjut dari suatu proses 

kehidupan yang akan dijalani semua individu, ditandai dengan penurunan 

kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan.  

2. Klasifikasi Usia Lansia

Maryam,et al, (2012) menyatakan bahwa klasifikasi usia lansia dibagi 

menjadi lima golongan, yaitu : 

a. Pra lansia (prasenilis) : seseorang yang berusia antara 45-59 tahun.

b. Lansia  : seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun. 

c. Lansia resiko tinggi : seseorang yang berusia 70 tahun ke atas 

dengan  masalah kesehatan. 
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d.  Lansia potensial : lansia yang masih mampu mandiri dan 

produktif. 

e.  Lansia tidak potensial  : lansia yang tidak dapat mencari nafkah 

sehingga untuk kehidupan sehari-harinya 

bergantung pada bantuan orang lain. 

3.Teori Menua  

Menua (menjadi tua atau aging) merupakan suatu proses menghilangnya 

kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan 

mempertahankan struktur serta fungsi normalnya secara perlahan-lahan 

sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan 

memperbaiki kerusakan yang diderita (Constantinides, 1994 dalam Darmojo 

2006).  

Secara progresif manusia akan kehilangan daya tahan terhadap infeksi 

dan kemudian akan menumpuk semakin banyak distorsi metabolik dan 

structural yang disebut sebagai “penyakit degeneratif” seperti hipertensi, 

aterosklerosis, diabetes mellitus dan kanker. Penyakit tersebut akan 

menyebabkan manusia menghadapi akhir hidup dengan episode terminal 

yang dramatik seperti stroke, infark miokard, koma asidotik, metastasis 

kanker dan sebagainya (Darmojo, 2006). Berikut ini merupakan beberapa 

teori proses menua (Darmojo, 2006) : 

a. Teori “Genetic Clock” 

  Menurut teori ini menua telah terprogram secara genetik pada 

spesies-spesies tertentu. Tiap spesies mempunyai suatu jam genetik 

yang telah diputar menurut suatu aplikasi tertentu didalam nuclei (inti 
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sel). Jam inilah yang akan menghitung mitosis dan menghentikan 

replikasi sel bila tidak diputar, jadi menurut konsep ini bila jam kita 

berhenti maka akan meninggal dunia, meskipun tidak disertai oleh 

kecelakaan lingkungan atau penyakit akhir yang katastrofal. 

b.  Teori Error Catastrosphe / Mutasi Somatik 

  Faktor lingkungan seperti radiasi dan zat kimia yang 

menyebabkan terjadinya mutasi somatik. Menurut teori ini terjadinya 

mutasi yang progresif pada DNA sel somatik, akan menyebabkan 

terjadinya penurunan kemampuan fungsional sel tersebut. Salah satu 

hipotesis yang berhubungan dengan mutasi sel somatik adalah 

Hipotesis “Error Catastrosphe” 

  Menurut hipotesis tersebut, menua dapat terjadi karena kesalahan-

kesalahan yang beruntun sepanjang kehidupan dalam waktu yang 

cukup lama, terjadi kesalahan dalam proses transkripsi  (DNA      

RNA), maupun dalam proses translasi  (RNA protein/enzim). 

Kesalahan tersebut menyebabkan terbentuknya enzim yang salah, 

sebagai reaksi dan kesalahan-kesalahan lain yang berkembang secara 

eksponensial dan akan menyebabkan terjadinya reaksi metabolisme 

yang salah, sehingga akan mengurangi fungsional sel.   

c. Rusaknya Sistem Imun Tubuh  

  Mutasi berulang atau perubahan protein pascatranslasi, dapat 

menyebabkan berkurangnya kemampuan sistem imun tubuh saat 

mengenali dirinya sendiri (self recognition). Jika mutasi somatic 

menyebabkan terjadinya kelainan pada antigen permukaan sel, maka 
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hal ini dapat menyebabkan sistem imun tubuh mengaggap sel yang 

mengalami perubahan tersebut sebagai selasing dan 

menghancurkannya. Perubahan inilah yang menjadi penyebab 

terjadinya peristiwa autoimun.  

d. Teori Radikal Bebas 

        Radikal bebas dapat terbentuk di alam bebas, tidak stabilnya 

radikal bebas (kelompok atom) mengakibatkan oksidasi oksigen 

bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan protein. Radikal bebas 

dapat terbentuk di alam bebas, tidak stabilnya radikal bebas 

(kelompok atom) mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan 

organik seperti karbohidrat dan protein. Radikal ini menyebabkan sel-

sel tidak dapat melakukan regenerasi secara normal. Radikal bebas 

bersifat merusak, karena sangat reaktif sehingga dapat bereaksi 

dengan DNA, protein, asam lemak tak jenuh, seperti dalam 

membrane sel dan dengan gugus SH.  

4.  Perubahan Fisik Pada Lansia 

Perubahan fisik yang terjadi pada lansia dibagi menjadi dua yaitu 

penuaan intrinsik dan penuaan ekstrinsik. Penuaan intrinsik atau yang disebut 

dengan penuaan dari dalam biasanya mengacu pada perubahan yang 

diakibatkan oleh proses penuaan normal yang telah diprogram secara genetik 

dan pada dasarnya universal dalam spesies yang bersangkutan. Penuaan 

ekstrinsik atau faktor dari luar diri seperti penyakit, polusi udara dan sinar 

matahari. Hal tersebut merupakan penuaan abnormal yang dapat dihilangkan 
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atau dikurangi dengan intervensi perawatan kesehatan yang efektif (Azizah, 

2011). 

Azizah, (2011) menyatakan bahwa perubahan fisik tersebut meliputi : 

 a.Sistem Indra 

1) Perubahan sistem penglihatan : Pada lansia erat kaitannya dengan 

presbiopi. Lensa kehilangan elastisitas dan kaku, ketajaman 

penglihatan dan daya akomodasi dari jarak jauh atau dekat 

berkurang sehingga kebanyakan lansia menggunakan kacamata 

untuk membantu saat membaca dan memerlukan sistem 

penerangan yang baik. 

2) Perubahan sistem pendengaran : Presbiakusis (gangguan 

pendengaran) terjadi oleh telinga bagian dalam kehilangan 

kemampuan pendengaran, terutama terhadap bunyi suara atau 

nada-nada yang tinggi, suara yang tidak jelas dan kata-kata yang 

sulit dimengerti. Hal itu terjadi pada 50% lansia diatas usia 60 

tahun.  

3) Perubahan sistem integumen : Pada kulit lansia kehilangan 

elastisitas sehingga menjadi kering, berkerut, kendur dan 

mengalami atrofi. Kekurangan cairan pada kulit mengakibatkan 

kulit menjadi tipis dan berbercak. Faktor lingkungan seperti 

angin, matahari dan terutama sinar ultra violet yang menjadi 

pengaruh perubahan pada kulit.  
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b. Perubahan Sistem Musculoskeletal  

1) Jaringan penghubung (kolagen dan elastin) : Kolagen sebagai   

pendukung utama pada kulit, tendon, tulang, kartilago dan 

jaringan pengikat mengalami perubahan menjadi bentangan yang 

tidak teratur. Perubahan pada kolagen tersebut mengakibatkan 

turunnya fleksibilitas pada lansia sehingga timbul dampak berupa 

nyeri, penurunan kemampuan untuk meningkatkan kekuatan otot, 

dan kesulitan bergerak sehingga menghambat dalam melakukan 

kegiatan sehari-hari. Upaya fisioterapi untuk memgurangi dampak 

tersebut yaitu dengan memberikan latihan untuk menjaga 

mobilitas.  

2) Kartilago : Kartilago pada persendian menjadi rentan terhadap 

gesekan karena jaringan kartilago pada persendian lunak dan 

mengalami granulasi yang akhirnya permukaan sendi menjadi 

rata, kemudian kemampuan kartilago untuk regenerasi berkurang 

dan degenerasi yang terjadi cenderung kearah progresif. 

Perubahan tersebut biasanya terjadi pada sendi besar penumpu 

berat badan. Sehingga perubahan sendi tersebut mengakibatkan 

sendi mengalami peradangan, nyeri, kekakuan, keterbatasan gerak 

dan keterbatasan aktifitas sehari-hari.  

3) Tulang : berkurangnya kepadatan tulang karena penuaan fisiologis 

dapat mengakibatkan osteoporosis lebih lanjut mengakibatkan 

nyeri, deformitas, dan fraktur. Latihan fisik dapat diberikan untuk 

mencegah adanya osteoporosis.  
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4) Otot : Perubahan struktur pada otot karena penuaan sangat 

berfariasi. Perubahan jumlah dan ukuran serabut otot, peningkatan 

jaringan penghubung dan jaringan lemak pada otot 

mengakibatkan berberapa dampak negatif. Dampak perubahan 

morfologis pada otot diantaranya terjadi penurunan kekuatan, 

penurunan fleksibilitas, peningkatan waktu reaksi dan penurunan 

kemampuan fungsional otot. Latihan untuk mempertahankan 

mobilitas otot dapat diberikan agar dapat mencegah terjadinya 

perubahan lebih lanjut. 

5) Sendi : lansia mengalami penurunan elastisitas pada jaringan ikat 

sekitar sendi seperti tendon, ligament dan fascia. Penuruan daya 

lentur dan elastisitas juga terjadi pada ligament dan jaringan 

periarkular, selain itu juga terjadi penurunan luas dan gerak sendi 

karena sendi kehilangan fleksibilitasnya. Penurunan tersebut dapat 

menimbulkan gangguan berupa bengkak, nyeri, kekakuan sendi, 

gangguan saat berjalan dan aktifitas sehari-hari lainnya. Upaya 

pencegahan kerusakan sendi antara lain dengan memberi teknik 

perlindungan sendi ketika beraktifitas.  

c. Perubahan Sistem Kardiovaskuler 

Perubahan pada jaringan ikat dan penumpukan lipofusin serta 

klasifikasi SA node dan jaringan konduksi berubah menjadi jaringan 

ikat yang mengakibatkan massa jatung bertambah, ventrikel kiri 

mengalami hipertrofi dan kemampuan peregangan jantung berkurang. 

Kapasitas paru juga menurun karena konsumsi oksigen pada tingkat 
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maksimal berkurang. Latihan untuk kondisi tersebut berguna untuk 

meningkatkan VO2 maksimum, mengurangi tekanan darah dan berat 

badan. 

d.   Perubahan Sistem Respirasi 

Udara yang mengalir di paru berkurang karena terjadi perubahan 

jaringan ikat paru, kapasitas total paru tetap, tetapi volume cadangan 

paru bertambah untuk mengompensasi kenaikan ruang rugi paru. 

Gerakan pernapasan terganggu dan kemampuan peregangan thoraks 

berkurang karena terjadinya perubahan pada otot, kartilago dan sendi 

thorak. Umur tidak berhubungan dengan perubahan otot diafragma, 

apabila terjadi penurunan otot diafragma, maka otot thoraks menjadi 

tidak seimbang dan menyebabkan terjadinya distorsi dinding thoraks 

selama respirasi berlangsung.  

 e.   Perubahan Sistem Pencernaan dan Metabolisme 

  Indera sensitifitas indera pengecap pada lansia menurun sehingga 

mengakibatkan hilangnya sensitifitas dari saraf pengecap di lidah 

terutama rasa asin, asam dan pahit.  Pada lambung, rasa lapar 

menurun (sensitifitas lapar menurun), asam lambung menurun dan 

waktu mengosongkan menurun. Fungsi absorpsi melemah dan 

terganggu. Liver (hati) makin mengecil dan menurunnya tempat 

penyimpanan, berkurangnya aliran darah.  

f.    Perubahan Sistem Perkemihan 

  Pada sistem ini terjadi perubahan yang sangat signifikan. Terjadi 

banyak kemunduran pada fungsi ginjal , seperti laju filtrasi, ekskresi 
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dan reabsorpsi. Lansia kehilangan kemampuan untuk mengekskresi 

obat, hal itu berdampak dalam pemberian obat pada lansia. 

Incontinensia urin juga meningkat dengan ditandai dari pola 

berkemih yang tidak normal, seperti banyak berkemih pada malam 

hari (Ebersole & Hess, 2001 dalam Azizah, 2011). 

g. Perubahan Sistem Saraf 

Sistem susunan saraf pada lansia mengalami perubahan anatomi 

dan atrofi yang progresif pada serabut saraf. Lansia mengalami 

penurunan koordinasi dan kemampuan saat melakukan aktifitas 

sehari-hari.  Susunan saraf pusat pada lansia mengalami perubahan 

morfologis dan biokimia sehingga mengakibatkan penurunan pada 

sistem kognitif. Perubahan koordinasi keseimbangan berdampak pada 

menurunnya kekuatan otot, lambatnya reflek, perubahan postur dan 

peningkatan waktu reaksi. Hal ini dapat di cegah dengan pemberian 

latihan koordinasi dan keseimbangan serta latihan untuk menjaga 

mobilitas dan postur (Surini & Utomo, 2003 dalam Azizah, 2011).  

h. Perubahan Sistem Reproduksi 

Sistem reproduksi pada lansia tentunya mengalami perubahan 

yang ditandai dengan menciutnya ovari dan uterus. Terjadinya atrofi 

payudara pada wanita dan pada laki-laki terjadi penurunan secara 

berangsur-angsur pada produksi spermatosa. Dorongan seksual masih 

tetap ada sampai usia di atas 70 tahun (jika kondisi kesehatan baik). 

Selaput lendir vagina menurun, permukaan menjadi halus, sekresi 
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menjadi berkurang dan reaksi sifatnya menjadi alkali (Watson, 2003 

dalam Azizah, 2011). 

B. Resiko Jatuh Pada Lansia 

1. Definisi Resiko Jatuh 

Reuben, 1996 (dalam buku Ajar Geriatri, Prof. Dr. Boedi Darmojo, 2006) 

menyatakan bahwa jatuh adalah suatu kejadian yang dialami seseorang dan 

dilaporkan oleh penderita ataupun saksi mata yang melihat kejadian 

tersebut, yang mengakibatkan seseorang mendadak terbaring/terduduk di 

lantai atau tempat yang lebih rendah dengan atau tanpa kesadaran atau luka. 

Jatuh merupakan insiden yang sering terjadi pada lansia dan dapat 

mengakibatkan trauma serius, rasa nyeri, kelumpuhan bahkan kematian. Hal 

ini menimbulkan rasa takut dan hilangnya rasa percaya diri sehingga lansia 

membatasi aktifitas sehari-harinya yang menyebabkan menurunnya mutu 

kehidupan pada lansia yang mengalaminya dan juga berpengaruh pada 

anggota keluarganya (Wijaya, 2016).  

2. Faktor Resiko Jatuh  

Berikut ini beberapa faktor resiko jatuh (Azizah, 2011) : 

a. Sistem Sensorik  

Ada dua sistem yang berperan dalam sistem sensorik, 

yaitu penglihatan (visus) dan pendengaran. Semua gangguan 

penyakit atau perubahan yang terjadi pada mata akan 

menimbulkan gangguan penglihatan. Begitu juga jika terjadi 

gangguan penyakit atau perubahan pada telinga akan 

menimbulkan gangguan pada pendengaran. 
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b. Sistem Saraf Pusat (SSP) 

Beberapa lansia sering didapati menderita penyakit SSP 

seperti stroke dan parkinson hidrosefalus tekanan normal, 

sehingga menyebabkan gangguan fungsi SSP yang tidak dapat 

berespon dengan baik terhadap input sensorik. 

c. Kognitif 

Pada beberapa penelitian, dimensia diasosiasikan menjadi 

salah satu faktor meningkatnya resiko jatuh. 

d. Musculoskeletal  

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa faktor ini 

merupakan faktor yang benar-benar murni milik lansia dan 

berperan besar terhadap terjadinya jatuh. Ganguuan 

musculoskeletal menyebabkan gangguan pola jalan lansia (gait) 

karena dipengaruhi dengan proses menua yang fisiologis seperti 

kekakuan jaringan penghubung, berkurangnya massa otot, 

perlambatan konduksi saraf, kerusakan proprioseptif dan 

penurunan visus/lapang pandang.  

Hal – hal tersebut menyebabkan : 

1) Penurunan ROM pada sendi 

2) Penurunan kekuatan otot, terutama menyebabkan kelemahan  

pada otot ekstremitas 

3) Perpanjangan waktu reaksi 

4) Peningkatan postural sway atau goyangan badan 
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Semua perubahan tersebut mengakibatkan kelambanan gerak, 

langkah yang pendek, penurunan irama, kaki yang tidak dapat menapak 

dengan kuat akan cenderung gampang goyah. Lansia juga 

kesusahan/terlambat dalam mengantisipasi bila terjadi gangguan seperti 

terpeleset, tersandung, dan kejadian tiba-tiba sehingga mudah jatuh 

(Azizah, 2011). 

3. Faktor Penyebab Resiko Jatuh 

Darmojo (2006) menyatakan bahwa faktor penyebab resiko jatuh 

digolongkan dalan dua golongan besar, yaitu : 

a. Faktor Intrinsik 

Faktor yang berasal dari dalam tubuh lansia sendiri, beberapa 

gangguan tersebut yaitu gangguan jantung dan sirkulasi darah, 

gangguan sistem anggota gerak misalnya kelemahan otot ekstremitas 

bawah dan kekakuan sendi, gangguan sistem susunan saraf misalnya 

neuropati perifer, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, 

gangguan psikologi, infeksi telinga, gangguan adaptasi gelap, 

pengaruh obat-obatan yang dipakai (diazepam, antidepresi dan 

antihipertensi), vertigo, arthritis lutut, sinkop dan pusing. 

1) Gangguan jantung 

Gangguan berupa kehilangan oksigen dan makanan ke 

jantung karena aliran darah ke jantung melalui artericoroner 

berkurang. Tanda dan gejala penyakit jantung pada lanjut usia 

biasanya terjadi ditengah malam sering kali merasakan nyeri pada 
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daerah prekordinal dan sesak nafas sehingga mudah merasa lelah 

(Darmojo, 2006). 

2) Gangguan Gerak 

Gangguan gerak merupakan kelainan regulasi pada gerakan 

volunter. Gangguan karena sindroma neurologic berupa gerakan 

berlebihan atau gerakan yang berkurang namun tidak berikatan 

dengan kelemahan (paresis). Insiden dan prevalensi gangguan 

gerak bertambah seiring dengan bertambahnya usia seseorang. 

Penggunaan obat-obatan salah satu penyebab dari terjadinya 

gangguan tersebut (Miller, 2005). 

3) Gangguan Neurologis 

Perubahan pada sistem neurologis yaitu terjadinya 

penurunan berat otak, aliran darah ke otak dan berkurangnya 

neuron. Perubahan tersebut menyebabkan lansia kehilangan 

memori, menjadi lambat dalam beraksi, masalah keseimbangan 

dan gangguan tidur (Mauk, 2010). Perubahan pada sistem motorik 

mengakibatkan perubahan dalam reflek, kerusakan kognitif dan 

emosi, serta penurunan jumlah sel otot yang dapat mengakibatkan 

kelemahan otot.  Begitu juga dengan perubahan pada sistem saraf 

pusat yang mempengaruhi proses komunikasi dan sistem organ 

lainnya seperti sistem penglihatan, vestibular dan propriosepsi 

(Digiovonna 2000 dalam Ashar 2016).  
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4) Gangguan Penglihatan 

Penuaan menyebabkan gangguan penglihatan yang 

dihubungkan dengan kemampuan dalam mengontrol pergerakan 

mata dan persepsi terhadap warna karena sensitifitas terhadap 

warna berkurang pada lansia (Petrofsky & Cuneo, 2008). Mata 

adalah organ sensorik yang mentransmisikan rangsangan melalui 

jarak pada otak ke lobusoksipitalis dimana rasa penglihatan ini 

diterima sesuai dengan proses penuaan yang terjadi dengan begitu 

banyak perubahan. Konjungtiva menipis dan berwarna 

kekuningan, produksi air mata oleh kelenjar lakrimalis yang 

berfungsi untuk melembabkan konjungtivaakan menurun sehingga 

mengakibatkan konjungtiva lebih kering (Cieayundacitra, 2010 

dalam Ashar 2016).  

5) Gangguan Pendengaran  

  Telinga bagian dalam yang terdiri dari kokhlea dan organ-

organ keseimbangan pada lansia mengalami perubahan. Sistem 

vestibular bersama-sama dengan mata dan propioseptor 

membantu dalam mempertahankan keseimbangan fisik tubuh atau 

ekuilibrium. Pusing dan vertigo dapat mengganggu keseimbangan 

yang disebabkan oleh gangguan pada sistem vestibular (Mauk, 

2010). 

b. Faktor Ekstrinsik 

Faktor ekstrinsik adalah faktor lingkungan seperti cahaya ruangan 

yang kurang baik, lantai yang basah atau licin, benda-benda 
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berserakan di lantai, alas kaki yang tidak sesuai, tali sepatu, kursi roda 

tidak terkunci dan naik turun tangga. Penyebab lainnya sering 

ditemukan adanya gangguan berjalan, gangguan keseimbangan, obat-

obatan, penyakit tertentu seperti depresi, demensia, diabetesmellitus, 

hipertensi dan lingkungan yang tidak aman (Miller, 2005). 

1) Alat Bantu Berjalan 

Penggunaan alat bantu berjalan dalam jangka waktu yang 

lama dapat mempengaruhi keseimbangan dan menyebabkan 

kejadian jatuh pada lansia. Ukuran, tipe dan cara menggunakan 

alat bantu jalan seperti walker, tongkat, kursi roda dan kruk juga 

mempengaruhi keseimbangan dan jatuh (Ashar, 2016). 

2) Lingkungan  

Lingkungan merupakan suatu keadaan yang dapat bersifat 

mendukung atau bahaya dalam mempengaruhi terjadinya jatuh 

pada lansia (Prabuseso, 2006).  Kejadian jatuh seringkali terjadi di 

dalam ruangan seperti kamar mandi, kamar tidur dan dapur. 

Sekitar 10% kejadian jatuh terjadi di tangga terutama saat lansia 

turun tangga karena lebih berbahaya dari pada naik tangga (Mauk, 

2010).  

Keseimbangan berkurang seiring dengan bertambahnya usia 

karena perubahan fungsional yang terjadi dalam diri lansia 

(Sihvonen, 2004). Tinetti (2003, dalam Ashar 2016) menyatakan 

bahwa lebih dari sepertiga penduduk berusia 65 tahun atau lebih 

di dunia mengalami jatuh dan setengahnya merupakan kejadian 
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yang berulang. Jatuh merupakan dampak langsung dari gangguan 

keseimbangan pada lansia (Gai, et al, 2010). 

c. Faktor Situasional 

1) Aktifitas Fisik 

Semua orang melakukan aktifitas fisik dalam kehidupan 

sehari-harinya seperti berjalan, naik turun tangga, melakukan 

hobi, rekreasi dan olahraga (Allender & Spradley, 2001). Kategori 

aktifitas fisik dibagi menjadi empat yaitu berdasarkan tipe, 

frekuensi, durasi dan intensitas. Aktifitas fisik yaitu aktifitas yang 

dilakukan dengan frekuensi 1-3 dalam seminggu dengan durasi 

15-60 menit (Morris & Schoo, 2004). Aktifitas fisik dan latihan 

fisik dapat meningkatkan kemandirian lansia serta meningkatkan 

kualitas tidur, fungsi pencernaan, cardiovaskuler, mobilitas, 

kekuatan dan keseimbangan serta meningkatkan masa hidup 

(Clemen-Stone et al, 2002 dalam Ashar, 2016). 

2) Riwayat Penyakit 

Riwayat penyakit kronis yang diderita lansia selama 

bertahun-tahun seringkali menjadikan lansia lebih mudah jatuh 

seperti stroke, hipertensi, hilangnya fungsi penglihatan, dizziness 

dan sinkope (Darmojo, 2006). Penyakit kardiovaskuler hipotensi 

ortostatik dapat menyebabkan jatuh. Hipotensi ortostik adalah 

penurunan tekanan darah yang terjadi tiba-tiba saat berubah posisi 

dari posisi terlentang ke posisi duduk atau tegak (Salzman, 2010).  
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4. Akibat Jatuh 

Jatuh dapat mengakibatkan berbagai jenis cedera, kerusakan fisik dan 

psikologis. Kerusakan fisik yang terjadi yaitu fraktur tulang panggul, 

fraktur pergelangan tangan, lengan atas dan kerusakan jaringan lunak. 

Cedera fisik tidak selalu terjadi saat lansia terjatuh, namun dampak 

psikologis selalu dirasakan oleh lansia berupa syok dan rasa takut akan 

jatuh lagi dapat memiliki banyak konsekuensi termasuk ansietas, 

hilangnya rasa percaya diri, pembatasan dalam aktifitas sehari-hari, 

falafobia atau fobia jatuh (Stanley, 2006).  

5. Komplikasi 

Kane (1994), yang dikutip oleh Darmojo (2006), menyebutkan bahwa 

ada beberapa komplikasi jatuh diantaranya : 

a. Perlukaan (Injury) 

Perlukaan (injury) dapat mengakibatkan rusaknya jaringan lunak 

yang akanterasa sangat sakit berupa robek atau tertariknya jaringan 

otot, robeknya arteri/vena, patah tulang (fraktur) misalnya fraktur 

pelvis, femur, humerus, lengan bawah dan tungkai atas.  

b. Disabilitas  

Mengakibatkan penurunan mobilitas yang berhubungan dengan 

perlukaan fisik dan penurunan mobilitas akibat jatuh yaitu adanya 

kehilangan kepercayaan diri dan pembatasan gerak. 

6. Pencegahan  

Usaha pencegahan merupakan langkah yang harus dilakukan karena 

apabila sudah terjadi jatuh pasti akan menimbulkan berbagai komplikasi. 
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Ada tiga usaha pokok untuk pencegahan jatuh yaitu : (Tinetti, 1992 

dalam Darmojo, 2006).  

a. Identifikasi Faktor Resiko 

Pada setiap lanjut usia perlu dilakukan pemeriksaan untuk 

mencari adanya faktor intrinsik resiko jatuh dan penyakit sistemik 

yang sering menyebabkan jatuh. Faktor ekstrinsik seperti keadaan 

lingkungan rumah yang berbahaya dan dapat menyebabkan jatuh 

harus dihilangkan dan diperbaiki agar aman untuk lanjut usia dalam 

beraktifitas sehari-hari. 

b. Penilaian keseimbangan dan gaya berjalan (gait) 

Setiap lanjut usia harus dievaluasi bagaimana keseimbangan 

badannya dalam melakukan gerakan pindah tempat dan pindah 

posisi. Penilaian gaya berjalan juga harus dilakukan dengan cermat, 

apakah kakinya menapak dengan baik, goyangan badan saat berjalan, 

tidak mudah goyah, apakah penderita dapat mengangkat kakinya 

dengan benar saat berjalan, apakah kekuatan otot ekstremitas bawah 

penderita cukup untuk berjalan tanpa bantuan. Semuanya harus 

dikoreksi bila terdapat kelainan /penurunan.  

c. Mengatur atau mengatasi faktor situasional 

Faktor situasional yang disebabkan oleh serangan akut yang 

diderita lanjut usia dapat dicegah dengan pemeriksaan rutin 

kesehatan lanjut usia secara periodik. Faktor situasional bahaya 

lingkungan dapat dicegah dengan memperbaiki lingkungan. Faktor 

situasional yang berupa aktifitas fisik dapat dibatasi sesuai dengan 



28 
 

 
 

kondisi kesehatan lanjut usia. Aktifitas yang dilakukan tidak boleh 

melampaui batasan yang diperbolehkan sesuai dengan hasil 

pemeriksaan kondisi fisik. Maka dianjurkan lanjut usia tidak 

melakukan aktifitas fisik yang sangat melelahkan atau beresiko 

tinggi untuk terjadinya jatuh. 

7. Pengukuran Resiko Jatuh 

Skala pengukuran untuk mengetahui apakah lansia tersebut 

memiliki resiko jatuh dapat dilihat melalui pemeriksaan skala jatuh 

dengan menggunakan Berg Balance Scale (BBS). Beberapa ahli 

menyarankan untuk melakukan pemeriksaan keseimbangan (balance 

assessment) pada lansia yang memiliki riwayat jatuh maupun yang tidak 

memiliki, tujuannya untuk mengetahui kecenderungan atau memprediksi 

kejadian jatuh pada lansia di waktu yang akan datang dengan cara menilai 

kemampuan lansia dalam mengintegrasikan persepsi, sensori serta 

mobilitas (Tooru, et al., 2002 dalam Nursalam 2009). BBS hanya 

membutuhkan waktu 10-15 menit, dengan kriteria penilaian yang 

sederhana. Item yang diuji  adalah kemampuan memelihara posisi atau 

gerakan dengan tingkat kesulitan yang bertambah. Dimulai dari posisi 

duduk, lalu berdiri dan sampai berdiri dengan satu kaki. Tiap item diskor 

dengan skala 0-4, dengan nilai maksimum 56 poin (Nursalam, 2009) 
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Tabel 2.1 
Berg Balance Scale 

(Nursalam, 2009) 
 

No. Komponen Penilaian 

1. Berdiri dari posisi duduk 

Berdirilah tanpa 
menggunakan tangan untuk 
menyokong tubuh 

0 = membutuhkan bantuan sedang hingga maksimal 
untuk berdiri 
1 = membutuhkan bantuan minimal untuk berdiri 
dan menstabilkan posisi 
2 = mampu berdiri dengan bantuan tangan dan 
beberapa kali mencoba 
3 = mampuberdiridenganbantuantangan 
4 = mampuberdiritanpabantuantangan 

2. Berdiri tanpa bantuan 

Berdirilah 2 menit tanpa 
berpegangan 

0 = tidak mampu berdiri selama 30 detik tanpa 
bantuan 
1 = membutuhkan beberapa kali mencoba untuk 
berdiri 30 detik, tanpa bantuan 
2 = mampu berdiri selama 30 detik, tanpa bantuan 
3 = mampu berdiri selama 2 menit dengan 
pengawasan 
4 = mampu berdiri dengan aman selama 2 menit 

3. Duduk tanpa bersandar 

dengan kaki bertumpu 

kelantai 

Duduklah dengan melipat 
tangan selama 2 menit 

0 = tidak mampu duduk tanpa bantuan 
1 = mampu duduk selama 10 detik 
2 = mampu duduk selama 30 detik 
3 = mampu duduk selama 2 menit dengan 
pengawasan 
4 =mampu duduk dengan aman selama 2 menit 

4. Duduk dari posisi berdiri 

Duduklah 
0 =  membutuhkan bantuan untuk duduk 
1 = duduk secara mandiri tapi  tidak dapat                   
mengontrol arah turun 
2 = menggunakan bagian belakang tungkai untuk 
mengontrol arah turun 
3 = mengontrol arah turun dengan bantuan tangan 
4 = duduk aman dengan bantuan tangan minimum 

5. Berpindah tempat 

Berpindah dari satu kursi ke 
kursi lainnya dan kembali ke 
kursi awal 

0 = membutuhkan bantuan dua orang untuk 
berpindah dengan aman / tidak mampu berpindah 
posisi 
1 = membutuhkan bantuan dari orang lain 
2 = mampu berpindah posisi dengan pengarahan & / 
bantuan 
3 = mampu berpindah posisi dengan bantuan tangan 
penuh 
4 = mampu berpindah posisi dengan bantuan tangan 
minimal 
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6. Berdiri tanpa bantuan 

dengan mata tertutup 

Tutup mata anda dan 
berdirilah selama 10 detik 

 

0 = membutuhkan bantuan agar tidak jatuh 
1 = tidak mampu mempertahankan mata tertutup 
selama 3 detik 
2 = mampu berdiri selama 3 detik 
3 = mampu berdiri selama 10 detik dengan bantuan 
4 = mampu berdiri selama 10 detik 

7. Berdiri tanpa bantuan 

dengan kaki dirapatkan 

Rapatkan kedua kaki anda 
dan berdirilah tanpa 
berpegangan 

0 = membutuhkan bantuan untuk memposisikan diri 
& tidak mampu bertahan selama 15 detik 
1 = membutuhkan bantuan untuk memposisikan diri, 
tapi mampu berdiri selama 15 detik 
2 = mampu merapatkan kaki / tidak mampu bertahan 
selama 30 detik 
3 = mampu merapatkan kaki & berdiri selama 1 
menit dengan pengawasan 
4 = mampu merapatkan kaki &berdiri selama 1 
menit 

8. Menjangkau kayu dengan 

tangan lurus  kedepan pada 

posisi berdiri 

Angkat lengan hingga 900. 
Pemeriksa meletakkan 
penggaris di ujung jari 
setelah lengan berada pada 
posisi 900. 

0 = membutuhkan bantuan agar tidak jatuh 
1 = meraih kedepan tetapi membutuhkan 
pengawasan 
2 =  meraih kedepan lebih dari 5 cm  
3 = dapat meraih ke depan lebihdari 13 cm 
4 = dapat meraih kedepan dengan yakin lebih dari 25 
cm 

 9. Mengambil barang di 

lantai dari posisi berdiri 

Mengambil barang di depan 
kaki anda 

0 = tidak dapat mengangkat barang dan 
membutuhkan bantuan agar tidak jatuh 
1 = tidak mampu mengangkat barang dan 
membutuhkan pengawasan ketika mencoba 
2 = tidak mampu mengangkat barang, meraih 5-7 cm 
dari barang 
3 = mampu mengangkat barang tetapi membutuhkan 
pengawasan dan mempertahankan keseimbangan 
dengan mandiri 
4 = Mampu mengangkat barang dengan aman dan 
mudah 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menengok kebelakang  

melewati bahu kiri dan 

kanan ketika berdiri 

Tengoklah kebelakang bahu 
kiri anda dan ulangi ke 
belaknag bahu kanan anda 
 
 

 

 

 

 

0 = membutuhkan bantuan agar tidak jatuh 
1 = membutuhkan pengawasan ketika berputar 
2 = bergeser dengan lambat tetapi mampu  
mempertahankan keseimbangan 
3 = hanya mampu melihat kesalah satu sisi, kurang  
mampu memindahkan beban kesisi lain  
4 = mampu melihat kedua sisi dan  memindahkan 
beban dengan baik 
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11. Berputar 3600  

Berputarlah dalam satu 
lingkaran penuh, berhenti dan 
berputarlah sekali lagi kearah 
yang berlawanan 

0 = membutuhkan bantuan saat berputar 
1 = membutuhkan pengawasan atau petunjuk verbal  
2 = mampu berputar 3600 dengan aman, tapi lambat 
3 = mampu berputar 3600 dengan aman kesalah satu 
arah dalam waktu<4 detik 
4 = mampu berputar 3600 dengan aman kedua arah 
dalam waktu <4 detik 

12. Menempatkan kaki 

bergantian pada bangku 

kecil ketika berdiri 

Tapakkan kedua kaki secara 
bergantian di atas bangku 
hingga masing-masing kaki 
sebanyak 4 kali 

0 = membutuhkan bantuan agar tidak jatuh / tidak 
mampu mencoba 
1 = mampu menyelesaika >2 langkah, membutuhkan 
sedikit bantuan 
2 = mampu menyelesaikan 4 langkah tanpa bantuan, 
dengan pengawasan 
3 = mampu berdiri secara mandiri dan 
menyelesaikan 8 langkah dalam 20 detik 
4 = mampu berdiri secara mandiri dan aman dan 
menyelesaikan 8 langkah dalam 20 detik 

13. Berdiri dengan satu kaki di 

depan kaki lain  

Letakkan satu kaki di depan 
kaki yang lain 

0 = kehilangan keseimbangan saat melangkah atau 
berdiri 
1 = membutuhkan bantuan untuk melangkah, tetapi 
dapat bertahan selama 15 detik 
2 = mampu melangkah pendek secara mandiri & 
bertahan selama 30 detik 
3 = mampu meletakkan satu kaki di depan kaki yang 
lain secara mandiri & bertahan selama 30 detik 
4 = mampu memposisikan kaki tandem secara 
mandiri &   
bertahan selama 30 detik 

 14. Berdiri dengan satu kaki 

Berdirilah dengan satu kaki 
anda hingga anda tidak dapat 
bertahan lagi 

0 = tidak mampu mencoba atau membutuhkan 
bantuan agar tidak jatuh 
1 = mencoba mengangkat tungkai, tidak mampu 
bertahan selama 3 detik, tapi dapat berdiri secara 
mandiri 
2 = mampu mengangkat tungkai lebih dari 3 detik 
3 = mampu mengangkat tungkai secara mandiri & 
bertahan selama 5-10 detik 
4 = mampu mengangkat tungkai secara mandiri dan 
bertahan selama 10 detik 

  Berg Balance Scale Score Resiko Jatuh 

41 – 56 Rendah 
21 – 40 Sedang 
0 – 20 Tinggi 
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C.   Core Stability Exercise 

1. Definisi Core Stability Exercise 

Stabilitas adalah proses dinamis yang meliputi dua hal, yaitu posisi statis 

dan gerakan yang terkontrol. Core adalah daerah lumbo-pelvic-hip kompleks. 

Daerah core tersebut sebagai letak atau tempat dari pusat perkenaan gaya 

gravitasi dan tempat dari awal semua gerakan (Kibler, 2006). Definisi core 

stability adalah kemampuan untuk mengontrol posisi dan gerak dari trunk 

sampai pelvic yang digunakan untuk melakukan gerakan secara optimal, 

perpindahan, kontrol tekanan dan gerakan saat aktifitas. Core stability 

merupakan faktor penting postural yang menggambarkan kemampuan untuk 

mengontrol atau mengendalikan posisi dan gerakan porsi central pada tubuh 

yaitu :head and neck aligment, aligment of vertebral column thorax and pelvic 

stability/mobility, ankle and hip strategies(Karren, 2008).  

Core stability exercise adalah suatu bentuk latihan yang menggunakan 

kemampuan dari trunk, lumbal spine, pelvic, hip, otot-otot abdominal dan otot-

otot kecil sepanjang spine. Otot-otot tersebut bekerjasama untuk membentuk 

kekuatan yang bertujuan untuk mempertahankan spine sesuai dengan garis 

tubuh yang simetri dan menjadi lebih stabil. Spine yang kuat dan stabil dapat 

memudahkan tubuh saat bergerak secara efektif dan efisien (Yuliana, 2014). 

Core stability exercise dapat membentuk kekuatan otot-otot postural yang 

akan meningkatkan stabilitas pada trunk dan postur sehingga dapat 

meningkatkan keseimbangan. Peningkatan fleksibilitas juga terjadi karena pada 

saat suatu otot berkontraksi, maka terjadi penguluran atau stretch pada otot-otot 
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antagonisnya atau otot berlawanan. Selain itu kekuatan dan fleksibilitas 

keduanya saling berkaitan (Yuliana, 2014). 

2. Aktifasi otot Core Stability Exercise 

Core stability berpengaruh besar pada stabilitas tubuh. Pada aktifitasnya 

core stability dipengaruhi oleh otot-otot superficial (global) dan otot-otot deep 

(core) yang mempunyai fungsi utama untuk mempertahankan postur tubuh 

(Yuliana, 2014).  

 

Gambar 2.1 Skema Postural Stability 
(Irfan, 2010) 

 
a. Global muscle 

Global muscle terdiri dari m.rectus abdominis, m.obliques external 

dan internal, m.quadratus lumborum (lateral portion), m.erector spine 

dan m.iliopsoas (Yualiana, 2014). 

b. Fungsi global muscle 

Fungsi dari global muscle sangat kompleks yaitu menghubungkan 

kepala dan leher ke trunk, mentransfer beban eksternal antara trunk dan 

panggul, pengendalian orientasi tulang belakang dalam ruang (global 

postural control), bertindak secara mandiri untuk memulai gerakan pada 

beban rendah, serta bertindak secara bilateral untuk menstabilkan trunk 

dengan splinting pada beban tinggi(Yuliana, 2014). 
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c. Deep muscle 

Otot yang terkait pada lumbal spine hingga local muscle adalah 

transversus abdominus, lumbar multifundus, diaphragm, dan pelvic floor 

(Yuliana, 2014). 

d. Fungsi deep muscle 

Fungsi deep muscle yaitu untuk mengendalikan gerak intersegmental 

karena terletak dalam dan dekat dengan pusat rotasi, otot intersegmental 

kecil mungkin memiliki peran propioseptif, peningkatan gerak zona 

netral menyimpang dapat diatasi oleh aktivitas sistem otot deep, dan pada 

kondisi nyeri otot-otot ini mungkin tidak mampu mempertahankan 

kontraksi untuk terus melindungi tulang belakang (Yuliana, 2014). 

 

Gambar 2.2 Otot Core 
(Irfan,2010) 

 
e. Target Core Stability Exercise 

 Target utama dari core stability exercise adalah otot yang letaknya lebih 

dalam (deep muscle) pada abdomen yang kemudian terkoneksi dengan 

tulang belakang (spine), panggul (pelvic) dan bahu (shoulder) (Yuliana, 

2014). 

Otot-otot global tidak mampu untuk melakukan stabilisasi pada 

individual segmentspinal kecuali melalui penekanan beban yang terjadi 
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pada vertebrae. Jika satu segment tidak stabil, maka penekanan beban 

dapat menimbulkan sebuah rasa nyeri sebagai stress pada jaringan 

inertyang terdapat pada akhir dari lingkup segmen tersebut. Otot-otot 

global dan otot-otot core mempunyai beberapa lapisan. Memberi 

stimulasi pada bagian otot-otot core dapat menimbulkan pengaruh 

terhadap respon arah gerakan. Otot-otot ini memberikan dinamik support 

ke suatu segmentspine dan membantu menjaga setiap segment pada posisi 

stabil sehingga jaringan inert tidak mengalami stress pada saat terjadi 

keterbatasan gerak. Otot-otot global dan otot-otot core berperan penting 

dalam memberikan stabilisasi ke multisegment pada spine. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hanya dengan stabilitas postur (aktifasi otot-otot 

core stability) yang optimal dan tepat, maka mobilitas pada ekstremitas 

dapat dilakukan dengan efisien (Irfan, 2010).  

3.    Mekanisme Core Stability Exercise 

a.  Jaringan otot 

 Saat suatu latihan berlangsung maka otot akan bekerja, kerja pada otot 

tersebut berupa peningkatakn besarnya tegangan (panjangnya sarcomer 

otot) yang menimbulkan adanya perubahan otot saat terjadinya kontraksi 

yang kemudian dilanjutkan dengan adanya perubahan ukuran otot berupa 

hipertropi, semakin besar diameter serabut otot akan semakin besar 

kontraksi otot. Peningkatan hipertropi pada otot merupakan suatu 

restrukturisasi pada jaringan otot sebagai peningkatan fungsional pada 

masa otot (Yuliana, 2014). 
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       Latihan memberikan peningkatan kerjasama atau koordinasi 

intermusculer antara group otot yang berbeda sehingga terjadi 

peningkatan efisiensi gerakan koordinasi yang terjadi pada 2 sampai 3 

minggu setelah latihan rutin. Setelah itu akan terjadi peningkatan 

kerjasama serabut otot untuk meningkatkan produksi tenaga, perubahan 

ini terjadi selama 4-6 minggu waktu latihan (Yuliana, 2014). 

b. Sendi  

      Sendi merupakan salah satu stabilisator tubuh yang juga berperan 

penting terhadap keseimbangan statis tubuh. Sendi berfungsi sebagai 

salah satu stabilisator pasif yang diikat oleh ligament. Pada saat 

pertahanan keseimbangan diperlukan suatu kondisi sendi yang stabil dan 

tanpa adanya nyeri, karena jika ada keluhan nyeri maka akan mengurangi 

kemampuan sendi dalam melakukan suatu gerakan. Gerakan yang 

dilakukan oleh sendi diperoleh dari stimulus propioseptif terhadap posisi 

dan gerak yang akan dilakukan. Adanya propioseptif pada sendi tersebut 

akan membuat sendi lebih stabil karena ditunjang oleh kekuatan otot 

(penggerak sendi) dan stabilitas dari ligament (mengarahkan serta 

membatasi gerak sendi) ketika melakukan latihan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa selain meningkatkan kekuatan otot dan stabilitas 

ligament, latihan juga meningkakan stabilitas pada sendi (Yuliana, 2014). 

            4.  Indikasi dan Kontraindikasi Core Stability Exercise 

  Indikasi core stability exercise yaitu kelemahan otot, stabilisasi dan 

perbaikan postur. Kontraindikasi core stability exercise yaitu tidak dianjurkan 

pada lansia yang mempunyai cancer atau tumor pada spine, infeksi pada 
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tulang belakang (spinal osteomyelitis), spinal fraktur, abdominal aneurysm, 

masalah kardiovaskuler, dan kidney disorder (Lawrence, 2007). 

5.  Teknik Core Stability Exercise 

  Core stability exercise dilakukan sebanyak 2 set dan setiap set dilakukan 

latihan selama 12 menit dengan 6 jenis gerakan dan setiap gerakan 

dilakukan selama 2 menit serta diselingi istirahat selama 1 menit. Core 

stability exercise dilakukan tiga kali seminggu selama 3 minggu. Berikut ini 

gerakan core stability exercise (Suadnyana, 2014) : 

a. Seated Abdominal Contraction   

Latihan ini merupakan latihan awal core stability pada lansia yang 

berguna untuk penguatan otot-otot abdominal dan tulang belakang. 

 

Gambar 2.3 Seated Abdominal Contraction 
(Data Primer, 2018) 

 
1) Posisi tubuh duduk pada kursi dengan kaki menempel pada lantai. 

2) Posisi kepala lurus ke depan dan letakkan tangan di bawah pusar. 

3) Tarik nafas panjang melalui hidung kemudian tahan 5 hingga 10 detik 

dan hembuskan melalui mulut. 
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4) Ulangi menarik nafas tersebut sebanyak 10 kali pengulangan dengan 

istirahat selama 3 detik. 

b. Seated Oblique Twist  

Latihan ini merupakan penguatan otot-otot punggung (m. erector 

spine, latissimus dorsi dan serratus posterior), m. intercostalis dan m. 

quadratus lumborum. 

  

Gambar 2.4 Seated Oblique Twist 
(Data Primer, 2018)  

 
1) Posisi duduk pada kursi dengan kaki menempel pada lantai. 

2) Posisi jari-jari tangan berada di belakang kepala lalu putar tubuh 

kearah kanan dan kiri dengan posisi kepala dan punggung tetap tegak. 

3) Tahan posisi ini selama 5 detik kemudian kembali ke posisi awal. 

4) Ulangi gerakan secara bergantian sebanyak 10 kali pengulangan 

dengan istirahat selama 3 detik setiap berganti sisi. 
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c. Seated Leg Lift 

Target latihan ini adalah otot abdominal dan panggul. 

  

Gambar 2.5 Seated Leg Lift 
(Data Primer, 2018) 

 
1) Posisi tubuh duduk pada kursi dengan kaki menempel pada lantai. 

2) Posisi kepala lurus kedepan dan kedua tangan diatas paha. 

3) Mengangkat kaki 5 cm dengan menarik nafas dan tahan posisi ini 

selama 5 detik  

4) Menurunkan kaki pada posisi semula dengan mengeluarkan nafas. 

5) Ulangi gerakan sebanyak 10 kali pengulangan pada masing-masing 

kaki dengan istirahat selama 3 detik. 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

d. Seated Straight Leg Raise 

Latihan ini bertujuan untuk menguatkan rectus abdominis muscle 

dan oblique muscle 

   

Gambar 2.6 Seated Straight Leg Raise 
(Data Primer, 2018) 

 
1) Posisi tubuh duduk pada kursi dengan kaki menempel pada lantai. 

2) Posisi kepala lurus kedepan dan kedua tangan diatas paha. 

3) Mengangkat kaki lurus kedepan dengan menarik nafas dan tahan 5 

detik  

4) Menurunkan kaki pada posisi semula dengan mengeluarkan nafas. 

5) Ulangi gerakan sebanyak 10 kali pengulangan pada masing-masing 

kaki dengan istirahat selama 3 detik. 
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e. Side Leg Raises 

Tujuan gerakan ini untuk meningkatkan kekuatan otot gluteus, 

abdomendan tungkai serta keseimbangan (Pujiastuti, 2003) 

  

Gambar 2.7 Side Leg Raise 
(Data Primer, 2018) 

 
1) Posisi awal berdiri dibelakang kursi dan berpegangan pada sandaran 

kursi. 

2) Membebankan berat tubuh pada satu sisi tubuh dengan membuka 

salah satu kaki  kesamping disertai dengan menarik nafas dan tahan 

5 detik. 

3) Menurunkan kaki pada posisi semula dengan menghembuskan nafas. 

4) Ulangi gerakan sebanyak 10 kali pengulangan pada masing-masing 

kaki dengan istirahat selama 3 detik. 

 

 

 



42 
 

 
 

f. Sit To Stand 

Tujuan gerakan ini untuk memperbaiki kekuatan otot ekstremitas 

bawah, keseimbangan, koordinasi, dan gerakan sendi. 

  

Gambar 2.8 Sit to Stand 
(Data Primer, 2018) 

 
1) Posisi awal duduk tegak pada kursi, tempatkan kedua kaki di depan 

kursi dengan tangan di atas paha atau berpegangan pada kursi jika 

belum kuat. 

2) Pindahkan titik berat tubuh ke depan kemudian berdiri selama 5 

detik. 

3) Setelah itu duduk kembali. 

4) Tidak mengutamakan kecepatan, tetap pelan dan konstan ulangi 

gerakan sebanyak 10 kali pengulangan dengan istirahat 3 detik. 
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D.  Jalan Tandem 

1. Definisi Jalan Tandem 

 Jalan tandem (tandem stance) adalah suatu tes dan juga bentuk latihan 

yang dilakukan dengan cara berjalan dalam satu garis lurus dengan posisi  

tumit kaki menyentuh jari kaki yang lainnya sejauh 3-6 meter dengan mata 

terbuka, latihan ini sangat berperan dalam mengurangi resiko jatuh karena 

dapat meningkatkan keseimbangan postural bagian lateral. Jalan tandem 

merupakan salah satu dari jenis latihan keseimbangan (balance exercise) yang 

melibatkan propioseptif  terhadap kestabilan tubuh (Batson, 2009). 

2. Aktifasi Otot Jalan Tandem 

Gerakan pada jalan tandem merupakan salah satu cara agar dapat 

menumbuhkan kebiasaan dalam mengontrol postur tubuh pada setiap langkah 

yang dilakukan dengan bantuan kognisi dan koordinasi otot trunk, lumbal 

spine, pelvic, hip, otot-otot abdominal hingga ankle (Novianti, dkk, 2010). 

Gerakan berjalan pada jalan tandem dilakukan secara lambat agar dapat 

meningkatkan respon proprioseptif. Peningkatan proprioseptif ini akan 

meningkatkan input sensoris yang kemudian di proses di otak sebagai central 

processing. Central processing tersebut berfungsi untuk menentukan titik 

tumpu tubuh dan alligment gravitasi pada tubuh untuk membentuk kontrol 

postur yang baik dan mengorganisasikan respon sensoric motor yang 

diperlukan tubuh, kemudian otak akan meneruskan impuls tersebut ke efektor 

agar tubuh mampu menciptakan stabilitas yang baik ketika bergerak 

(Novianti, dkk, 2018). 

 



44 
 

 
 

3. Mekanisme Jalan Tandem 

Pada jalan tandem propriorseptif akan menginformasikan presisi gerak 

dan reflek muscular yang berkontribusi pada pembentukan stabilitas dinamis 

pada sendi. Tujuan latihan proprioseptif adalah untuk dapat melatih kembali 

jaras afferent untuk mengembangkan sensasi gerakan sendi dan aktivasi 

motorik pada sistem saraf pusat. Latihan proprioseptif sangat penting untuk 

dilakukan karena umpan balik proprioseptif akan meningkatkan dan 

mempertahankan stabilitas fungsional sendi (Batson, 2009). 

Latihan proprioseptif ini bermanfaat meningkatkan keseimbangan pada 

lansia dikarenakan menunrunnya fungsi motorik pada sistem saraf pusat, 

sehingga dengan aktivasi motorik tersebut meningkatkan respon proprioseptif 

yang dapat meningkatkan stabilitas sendi dan meningkatkan keseimbangan 

pada lansia. Latihan proprioseptif yang menghasilkan adaptasi neural dapat 

dilakukan selama 3 minggu. Keseimbangan tubuh dicapai ketika proprioseptif 

didukung oleh rekruitmen motor unit yang meningkat dan adanya hipertropi 

(adaptasi sarabut otot) yang membantu dalam stabilitas sendi dan kekuatan 

otot untuk dapat menghasilkan keseimbangan tubuh (Batson, 2009).  

4. Indikasi dan Kontraindikasi Jalan Tandem  

Indikasi jalan tandem yaitu dapatmelatih sikap tubuh, mengontrol 

keseimbangan, koordinasi otot dan gerakan tubuh, serta meningkatkan 

kekuatan otot ekstremitas inferior. Kontraindikasi dari jalan tandem yaitu 

tidak boleh dilakukan ketika lansia mengalami fraktur ekstremitas inferior dan 

gangguan cerebellar atau kelemahan vestibular (Rahmadani, 2016). 
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5.  Teknik Jalan Tandem 

 
 

Gambar 2.9 Jalan Tandem 
                   (Data Primer, 2018) 
 

a. Posisi berdiri tegak dan nyaman dengan kedua kaki. 

b. Pandangan mengarah ke kaki 

c. Berjalan maju pada jalur (satu garis lurus) dengan menempatkan kaki 

kanan menyentuh tumit kaki kiri dan berjalan sejauh 3 meter. 

d. Dilakukan sebanyak 10 kali bolak-balik kemudian istirahat
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