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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Menurut WHO lanjut usia adalah sekelompok penduduk yang berusia 

60 tahun atau lebih. Secara global pada tahun 2013 proporsi populasi 

penduduk berusia 60 tahun adalah 11,7% dari total populasi dunia. Data 

WHO menunjukkan pada tahun 2000 usia harapan hidup orang didunia 

adalah 66 tahun, pada tahun 2012 naik menjadi 70 tahun dan pada tahun 2013 

menjadi 71 tahun. Data WHO pada tahun 2009 menunjukkan lansia 

berjumlah 7,49% dari total populasi, tahun 2011 menjadi 7,69% dan pada 

tahun 2013 didapatkan proporsi lansia sebesar 8,1% dari total populasi 

(WHO, 2015). Menurut WHO, prevalensi jatuh pada usia 65 tahun keatas 

sekitar 28-35% dan pada  usia 70 tahun ketas sekitar 32-42%. 

Menua merupakan suatu proses yang dialami oleh manusia dalam 

proses perkembangan dan pertumbuhannya. Proses menua atau lansia adalah 

sebuah proses normal yang tidak selalu menimbulkan kelainan atau suatu 

penyakit. Berbagai faktor seperti faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan 

lebih berpengaruh dalam menimbulkan suatu penyakit pada lansia daripada 

faktor menu itu sendiri. Lansia ditandai dengan adanya penurunan organ, 

fungsi dan sistem tubuh secara fisiologis. (Kuntjoro dkk, 2009 dalam 

Munawwarah dan Nindya, 2015) 

Lansia juga mengalami perubahan morfologis pada otot yang 

menyebabkan penurunan kekuatan dan kontraksi otot, penurunan fleksibilitas
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 dan elastisitas otot, penurunan fungsi propioseptif, gangguan sistem visual, 

vestibular maupun saat reaksi. (Nitz dan Choy, 2004 dalam Suadnyana, 

Nurmawan, dan Muliarta, 2015) 

Dampak yang ditimbulkan dari perubahan morfologis otot tersebut 

salah satunya adalah gangguan keseimbangan. Gangguan keseimbangan 

merupakan masalah kesehatan yang sering dijumpai pada lansia. 

Keseimbangan merupakan interaksi yang kompleks dari integrasi sistem 

sensorik (visual, vestibular, somatosensor, termasuk propioceptor) dan 

muskuloskeletal yang diatur dalam otak sebagai respon perubahan internal 

maupun eksternal. (Batson, 2009). 

Nugrahani (2014) mengatakan bahwa adanya fisiologis yang berubah 

pada lansia akibat degenerasi, diantaranya merupakan komponen 

keseimbangan utama tubuh, seperti visual, ambang rangsang vestibular, 

kekuatan otot, lingkup gerak sendi, sensomotorik. Akibat perubahan fisiologis 

tersebut, maka keseimbangan pada lansia menjadi terganggu.  

Gangguan keseimbangan pada lanjut usia disebabkan karena proses 

degeneratif dan penurunan fungsi sensorik (vestibular, properioseptif, visual) 

dan muskuloskeletal (kekuatan otot, sendi, jarungan lunak) yang akan 

mempengaruhi pusat gravitasi tubuh terhadap bidang tumpuh. Masalah 

keseimbangan akan mempengaruhi penurunan aktivitas sehari-hari, risiko 

lansia terjatuh, kurang melakukan aktivitas sehingga secara langsung 

mempengaruhi aktivitas bersosialisasi ataupun bekerja dan berakibat pada 

tingkat kepercaya diri lansia berkurang (Bernerd, 2006 dalam Istimantika, 

2016). 
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Beberapa ahli yaitu Burbank, Butler, Evans, Nied & Franklin dan 

Wilmore meresepkan olahraga bagi lansia adalah olahraga yang berunsur 

memadukan gerak untuk melatih keseimbangan, dengan pembebanan yang 

memacu kekuatan otot, peregangan untuk meningkatkan kelenturan badan, 

dan kontraksi otot-otot badan (Budiharjo, 2005 dalam Kusnanto,2007).  

Maka, salah satu bentuk pelayanan fisioterapi adalah dengan 

memberikan latihan yang bersifat teratur dan terarah untuk meningkatkan 

keseimbangan dengan latihan  menggunakan Tandem Stance dan Swiss Ball 

(Munawwarah dan Nindya, 2015) 

Jalan Tandem (Tandem Stance) merupakan suatu tes dan juga latihan 

yang dilakukan dengan cara berjalan dalam satu garis lurus dalam posisi 

tumit kaki menyentuh jari kaki yang lainnya sejauh 3-6 meter, latihan ini 

dapat meningkatkan keseimbangan postural bagian lateral, yang berperan 

dalam mengurangi resiko jatuh pada lansia. Merupakan salah satu dari jenis 

latihan keseimbangan (balance exercise) yang melibatkan propioseptif 

terhadap kestabilan tubuh. Tandem Stance bertujuan untuk melatih posisi 

tubuh, mengontrol keseimbangan tubuh, serta koordinasi otot dan gerak 

(Batson dkk, 2009 dalam Munawwarah, 2015). 

Latihan Swiss ball merupakan suatu latihan yang meningkatkan 

kekuatan yang mana lebih efektif untuk melatih sistem muskuloskeletal. 

Latihan kekuatan dengan bola sebagai penyangga dipercaya pada permukaan 

yang labil akan membuat tulang belakang mempunyai tantangan yang besar 

untuk menstabilkan otot antar vertebra dan meningkatkan keseimbangan 

dinamis dan melatih stabilitas tulang belakang untuk mencegah stabilitas 

berulang. Latihan dengan menggunakan Swiss Ball ini meningkatkan 
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propioseptif lumbal yang berperan utama dalam menjaga postur tubuh tetap 

tegak dan keseimbangan yang memadai pada orang dewasa sehat, baik anak-

anak maupun pada lansia (Gaur dkk, 2012 dalam Syapitri, 2016) 

Hasil dari pengamatan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

pada tanggal 20 Februari 2018 di desa Junrejo Batu bahwa hampir 75% lansia 

mengalami gangguan keseimbangan dan telah dilakukan tes keseimbangan 

pada lansia desa Junrejo Batu sejumlah 5 orang dimana hasil tes 

menunjukkan bahwa lansia tersebut mengalami gangguan keseimbangan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti yang berjudul “Pengaruh Kombinasi Antara Latihan Tandem Stance 

Dan Latihan Swiss Ball Terhadap Peningkatan Keseimbangan Pada Lansia Di 

Desa Junrejo Batu”. 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh kombinasi antara latihan tandem stance dan 

latihan swiss ball terhadap peningkatan keseimbangan pada lansia di Desa 

Jurnrejo Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh kombinasi antara latihan tandem stance dan 

latihan swiss ball terhadap peningkatan keseimbangan pada lansia di desa 

Junrejo Batu. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengaruh keseimbangan lansia sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi Tandem Stance dan Swiss Ball  
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b. Mengidentifikasi pengaruh keseimbangan lansia sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi Tandem Stance  

c. Menganalisis pengaruh kombinasi antara latihan tandem stance dan 

latihan swiss ball terhadap peningkatan keseimbangan antara sebelum 

dan sesudah intervensi 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan peneliti 

dalam bidang Fisioterapi dan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Lokasi Penelitian 

 Dapat menjadi referensi kelompok masyarakat dalam menangani 

problematika lansia sehingga dapat di aplikasikan dan menjadi salah 

satu solusi problematika tersebut. 

3. Bagi Instansi Pendidikan 

Dapat menjadi referensi bahan ajaran dan mengembangkan ilmu 

Fisioterapi terhadap mahasiswa sehingga meningkatkan wawasan 

dalam bidang Geriatric. 

4. Bagi Fisioterapis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi 

fisioterapis dalam mengembangkan ilmu di bidang geriatric sehingga 

dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada lansia. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Henny Syapitri (2016) yang berjudul “ 

Pengaruh Latihan Swiss Ball Terhadap Keseimbangan Untuk Mengurangi 

Risiko Jatuh pada Lansia di UPT Pelayanan Sosial “. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh latihan Swiss Ball terhadap keseimbangan untuk 

mengurangi resiko jatuh. Jenis penelitian ini dilakukan menggunakan metode 

Quasi Eksperimental dengan pre test dan post test. Jumlah responden 15 

orang dengan keluhan keseimbangan. Hasil yang diperoleh adalah pemberian 

latihan Swiss Ball efektif dalam meningkatkan keseimbangan dengan p = < 

0,05.  Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian yang akan 

dilakukan oleh Nurul Fitria Hidayati yang berjudul “pengaruh kombinasi 

latihan tandem stance dan latihan swiss ball terhadap peningkatan 

keseimbangan pada lansia di Desa Junrejo Batu” dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh kedua latihan yang telah dikombinasi terhadap 

peningkatan keseimbangan khususnya pada lanjut usia. Metode penelitian 

yang digunakan adalah quasi eksperimental dengan Non equivalen group 

desain, dengan pengambilan sampling purposive sampling. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Munawwarah dkk (2015) yang berjudul 

“Pemberian latihan pada lansia dapat meningkatkan keseimbangan dan 

mengurangi resiko jatuh lansia “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

latihan pada lansia dapat meningkatkan keseimbangan dan mengurangi resiko 

jatuh lansia. Jenis penelitian ini dilakukan dengan eksperimen, terdiri dari 28 

orang yang dipilih berdasarkan teknik random sampling yang kemudian 

dibagi menjadi 2 kelompok, 11 orang diberikan perlakuan latihan tandem, 13 

orang diberi perlakuan latihan swiss ball. Hasil yang diperoleh adalah latihan 
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tandem lebih baik daripada menggunakan latihan swiss ball terhadap 

peningkatan keseimbangan dan mengurangi resiko jatuh pada lansia dengan p 

= < 0,001. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian yang akan 

dilakukan oleh Nurul Fitria Hidayati yang berjudul “pengaruh kombinasi 

latihan tandem stance dan latihan swiss ball terhadap peningkatan 

keseimbangan pada lansia di Desa Junrejo Batu” dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh kedua latihan yang telah dikombinasi terhadap 

peningkatan keseimbangan khususnya pada lanjut usia. Metode penelitian 

yang digunakan adalah quasi eksperimental dengan Non equivalen group 

desain, dengan pengambilan sampling purposive sampling. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani PN (2014) yang berjudul “Latihan 

jalan Tandem lebih baik daripada latihan dengan menggunakan Swiss Ball 

terhadap peningkatan keseimbangan untuk mengurangi resiko jatuh pada 

lanjut usia (lansia) “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latihan 

tandem lebih baik daripada menggunakan latihan swiss ball terhadap 

peningkatan keeimbangan dan mengurangi resiko jatuh. Jenis penelitian ini 

dilakukan dengan eksperimen, terdiri dari 28 orang yang dipilih berdasarkan 

teknik random sampling yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, 11 

orang diberikan perlakuan latihan tandem, 13 orang diberi perlakuan latihan 

swiss ball. Hasil yang diperoleh adalah latihan tandem lebih baik daripada 

menggunakan latihan swiss ball terhadap peningkatan keseimbangan dan 

mengurangi resiko jatuh pada lansia dengan p = < 0,001. Perbedaan dengan 

penelitian tersebut adalah penelitian yang akan dilakukan oleh Nurul Fitria 

Hidayati yang berjudul “pengaruh kombinasi latihan tandem stance dan 

latihan swiss ball terhadap peningkatan keseimbangan pada lansia di Desa 
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Junrejo Batu” dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kedua latihan yang 

telah dikombinasi terhadap peningkatan keseimbangan khususnya pada lanjut 

usia. Metode penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimental dengan 

Non equivalen group desain, dengan pengambilan sampling purposive 

sampling. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh I.A. Astiti Suadnyana dkk (2014) yang

berjudul “Core Stability Exercise Meningkatkan Keseimbangan Dinamis

Lanjut Usia Di Banjar Bebengan, Desa Tangeb, Kecamatan Menfwi,

Kabupaten Badung” . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas

core stability exercise dalam meningkatkan keseimbangan dinamis lansia.

Jenis penelitian ini dilakukan menggunaka design eksperimental dengan

rancangan  randomized pre and post test control group design. Total sampel

adalah 24 responden yang dibagi menjadi 2 kelompok masing – masing 12

orang. Kelompok 1 sebagai kelompok kontrol dengan kondisi konvensional,

sedangkan kelompok 2 sebagai kelompok perlakuan dengan intervensi core

stability exercise. Keseimbangan dinamis diukur menggunakan TUGT (Time

Up Go Test). Hasil yang diperoleh adalah intervensi core stability exercise

secara signifikan dapat meningkatkan keseimbangan dinamis lansia dengan

p=0,000 (p<0,05). Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian

yang akan dilakukan oleh Nurul Fitria Hidayati yang berjudul “pengaruh

kombinasi latihan tandem stance dan latihan swiss ball terhadap peningkatan

keseimbangan pada lansia di Desa Junrejo Batu” dengan tujuan untuk

mengetahui pengaruh kedua latihan yang telah dikombinasi terhadap

peningkatan keseimbangan khususnya pada lanjut usia. Metode penelitian
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yang digunakan adalah quasi eksperimental dengan Non equivalen group 

desain, dengan pengambilan sampling purposive sampling. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Ratmawati dkk (2015) yang berjudul 

“Pengaruh Latihan Swiss Ball Terhadap Peningkatan Fleksibilitas Trunk 

Pada Remaja Putri Usia 17-21 Tahun” . penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian latihan swiss ball terhadap fleksibilitas trunk 

pada remaja putri usia 17 – 21 tahun. Metode penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian one group pre and post test design. Subyek 29 

mahasiswa jurusan Fisioterapi Poltekkes Surakarta berumur 17 – 21 tahun. 

Hasil yang diperoleh adalah adanya pengaruh pemberian latihan Swiss Ball 

terhadap peningkatan fleksibilitas trunk pada remaja putri usia 17 – 21 tahun 

dengan p=0,00 (p<0,05). Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah 

penelitian yang akan dilakukan oleh Nurul Fitria Hidayati yang berjudul 

“pengaruh kombinasi latihan tandem stance dan latihan swiss ball terhadap 

peningkatan keseimbangan pada lansia di Desa Junrejo Batu” dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh kedua latihan yang telah dikombinasi terhadap 

peningkatan keseimbangan khususnya pada lanjut usia. Metode penelitian 

yang digunakan adalah quasi eksperimental dengan Non equivalen group 

desain, dengan pengambilan sampling purposive sampling.



10 

 

 
 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Perumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	1. Tujuan Umum
	2. Tujuan Khusus

	D. Manfaat Penelitian
	1. Bagi Peneliti
	2. Bagi Lokasi Penelitian
	3. Bagi Instansi Pendidikan
	4. Bagi Fisioterapis

	E. Keaslian Penelitian


