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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Sampel Penelitian  

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 26 orang lansia dengan 

usia minimal 60 tahun yang telah memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi, yang terdiri dari 11 orang lansia yang merupakan penghuni 

Panti Penyantunan Lansia Aisyiyah Surakarta dan 15 orang lansia 

Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta. Subyek penelitian ini ada yang 

mengundurkan diri ataupun menjadi kriteria drop out sebanyak 2 

orang lansia dari Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta sehingga 

subyek dalam penelitian ini mengalami perubahan yaitu 24 orang. 

Panti Lansia Aisyiyah merupakan gedung pusat kegiatan penyantunan 

lanjut usia berada di daerah Sumber-Banjarsari dekat dengan kawasan 

perumahan warga yang dihuni sebanyak 25 orang lansia. Program 

kegiatan yang ada di panti tersebut antara lain kegiatan pengajian, 

masak bersama, dan pemeriksaan kesehatan. Panti Wredha Dharma 

Bakti Surakarta terletak di daerah Pajang Surakarta yang terletak 

ditengah kota yang padat penduduk. Populasi yang ada di Panti 

Wredha Dharma Bakti Surakarta sebanyak 87 lansia yang aktif 
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mengikuti program kegiatan yang ada di panti tersebut antara lainnya 

kegiatan kerohanian, olahraga, kesenian dan pemeriksaan kesehatan. 

Pengambilan data dimulai dengan pengelompokan sampel 

sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian setiap subjek diminta 

untuk menandatangani surat persetujuan menjadi sampel penelitian 

(informed concent). Setiap subjek mengikuti pre test pada tingkat 

keseimbangan dinamis menggunakan penilaian Time Up and Go Test 

(TUG) yang dilakukan sebelum perlakuan, kemudian setiap subjek 

akan mengikuti post test pada tingkat keseimbangan dinamis 

menggunakan penilaian Time Up and Go Test setelah perlakuan. 

Subjek yang sudah terpilih dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 

dua kelompok yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Pada 

kelompok perlakuan didapatkan 11 subjek yang akan diberikan senam 

vitalisasi otak sebanyak 12 kali, 3 kali seminggu selama 4 minggu, 

sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan 13 subjek yang tidak 

diberikan perlakuan apapun.  

 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Distribusi responden berdasarkan usia dipaparkan dalam tabel 

4.1. 
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Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

No Usia 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

F % F % 

1. 60-74 tahun 9 82 8 62 

2. 75-89 tahun 2 18 5 38 

3. 90 tahun ke atas 0 0 0 0 

Jumlah 11 100 13 100 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dalam kelompok perlakuan 

tampak subjek terbanyak berusia antara 60-74 tahun yaitu 9 orang 

(82%), kemudian yang berusia 75-89 tahun sebanyak 2 orang (18%) 

dan berusia 90 tahun ke atas tidak ada (0%). Sedangkan untuk 

kelompok kontrol tampak subjek terbanyak berusia 60-74 tahun 

sebanyak 8 orang (62%), kemudian yang berusia 75-89 sebanyak 5 

orang (38%) dan berusia 90 tahun keatas tidak ada (0%). 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dipaparkan 

dalam tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis kelamin 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

F % F % 

1. Perempuan 11 100 8 62 

2. Laki – laki 0 0 5 38 

Jumlah 11 100 13 100 
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dalam kelompok perlakuan 

tampak subjek yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang 

(100%) dan jenis kelamin laki-laki tidak ada (0%). Sedangkan dalam 

kelompok kontrol tampak subjek yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 8 orang (62%) dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 

orang (38%). 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Distribusi responden berdasarkan usia dipaparkan dalam tabel 

4.3. 

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

F 5 F 5 

1. SD 4 37 11 84 

2. SMP 3 27 0 0 

3. SMA 2 18 1 8 

4. Sarjana 2 18 1 8 

 Jumlah 11 100 13 100 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dalam kelompok perlakuan 

tampak tingkat pendidikan terbanyak dari subjek penelitian yaitu 

tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4 orang (37%), 

kemudian tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3 

orang (27%), tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 2 

orang (18%) dan tingkat Sarjana sebanyak 2 orang (18%). Sedangkan 
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dalam kelompok kontrol tampak tingkat pendidikan terbanyak dari 

subjek penelitian yaitu tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) 

sebanyak 11 orang (84%), kemudian tingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) tidak ada (0%), tingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) sebanyak 1 orang (8%) dan tingkat Sarjana sebanyak 1 orang 

(8%). 

5. Hasil Keseimbangan Dinamis dengan Menggunakan Time Up and 

Go Test (TUG Test)  

Distribusi hasil keseimbangan dinamis dengan menggunakan 

Time Up and Go Test (TUG Test) dipaparkan dalam tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Distribusi Hasil Keseimbangan Dinamis  

No 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Pre Test Post Test Selisih Pre Test Post Test Selisih 

1  33,12 32,9  0,22 13,68  18,72 -5,04 

2 24,88 18,47 6,41 12,54  13,64 -1,1 

3 8,71  6,69 2,02  10,37  10,72 -0,35 

4 14,09 14,05 0,04 7,29  9,7 -2,41 

5 16,49 13,08 3,41 12,57  17,03 -4,46 

6 11,23 11,05 0,18 12,37  12,39 -0,02 

7 15,04 13,92 1,12 6,56  8,46 -1,9 

8 19,14 17,09 2,05 28,26 28,32 -0,06 

9 21,82 20,19 1,63 16,2  17,12 -0,92 

10 10,54 8,52 2,02 10,35  7,96 2,39 

11 29,45 17,09 12,36 17,37 19,29 -1,92 

12 - - - 26,76 24,4 2,36 

13 - - - 9,69 9,72 -0,03 
Keterangan: 

Pre Test : Nilai keseimbangan dinamis sebelum perlakuan 

Post Test : Nilai keseimbangan dinamis setelah perlakuan 

Selisih : Pre – Post 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui bahwa nilai Time Up And 

Go Test (TUG Test) dari kelompok perlakuan terdapat perubahan nilai 
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antara pre dan post yang menunjukan nilai kearah positif (terjadi 

penurunan waktu tempuh) sedangkan kelompok kontrol terdapat 

perubahan nilai antara pre dan post yang menunjukan nilai kearah 

negatif (terjadi peningkatan waktu tempuh). 

 

6. Deskriptif Data Keseimbangan Dinamis 

Berikut ini data hasil pengukuran pre dan post test pada tingkat 

keseimbangan dinamis dengan menggunakan Time Up and Go Test 

(TUG Test) pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

dipaparkan dalam tabel 4.5 dan 4.6. 

Tabel 4.5 Data Hasil Pengukuran Keseimbangan Dinamis dengan 

menggunakan Time Up and Go Test (TUG Test) Kelompok Perlakuan 

  

Pemeriksaan Jumlah 

 

Nilai Keseimbangan Selisih Mean Standar 

Deviasi 

Minimum Maksimum 

Pre Test 11 9 33 24 18,59 7,957 

Post Test 11 7 33 26 15,73 7,033 

 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, data hasil tingkat 

keseimbangan pada kelompok perlakuan dapat diketahui bahwa 

terdapat peningkatan keseimbangan dinamis pada pre dan post test. 

Hasil pengukuran keseimbangan dinamis pada pre test yang diambil 

sebelum perlakuan dengan subjek yang terdiri dari 11 orang, diperoleh 

nilai minimum 9 dan nilai maksimum 33, dengan selisih 24 dan nilai 

rata-rata keseimbangan dinamis diperoleh 18,59. Sedangkan pada post 

test yang diambil setelah perlakuan dengan senam vitalisasi otak 
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selama 4 minggu didapatkan hasil pengukuran keseimbangan dinamis 

diperoleh nilai minimum 7 dan nilai maksimum 33 dengan selisih 26 

dan nilai rata-rata 15,73. 

 

Tabel 4.6 Data Hasil Pengukuran Keseimbangan Dinamis dengan 

menggunakan Time Up and Go Test (TUG Test) Kelompok Kontrol 

  

Pemeriksaan Jumlah 

 

Nilai Keseimbangan Selisih Mean Standar 

Deviasi 

Minimum Maksimum 

Pre Test 13 6,56 28,26 21,70 14,15 6,673 

Post Test 13 7,96 28,32 20,36 15,19 6,334 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, data hasil tingkat 

keseimbangan pada kelompok kontrol dapat diketahui bahwa pada 

kelompok kontrol tidak terjadi peningkatan keseimbangan dinamis 

pada pre dan post test. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil data 

yang diambil pada pre test dengan subjek yang terdiri dari 13 orang, 

diperoleh nilai minimum 6,56 dan nilai maksimum 28,26 dengan 

selisih 21,70 dan rata-rata nilai keseimbangan dinamis yaitu 14,15. 

Sedangkan pada post test didapatkan hasil pengukuran setelah 4 

minggu tanpa diberikan perlakuan apapun diperoleh nilai minimum 

7,96 dan nilai maksimum 28,32 dengan selisih 20,36 dan nilai rata- 

rata keseimbangan dinamis yaitu 15,19.  
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7. Hasil Uji Analisis 

Penelitian ini bertujuan membuktikan ada tidaknya pengaruh 

senam vitalisasi otak terhadap peningkatan keseimbangan dinamis 

pada lanjut usia (lansia) sebelum dan sesudah perlakuan. Sampel 

penelitian sebanyak 24 orang lansia di Panti Penyantunan Lansia 

Aisyiah dan Panti Wredha Darma Bakhti Surakarta yang memenuhi 

kriteria inklusi. Hipotesis penelitian adalah ada pengaruh pemberian 

senam vitalisasi otak terhadap peningkatan keseimbangan dinamis 

pada lansia.  

a. Uji Normalitas Data 

Sebelum dilakukan uji normalitas data dengan 

menggunakan analisa One–Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

yaitu membandingkan probabilitas (p) yang diperoleh dengan taraf 

signifikansi (α) 0,05. Apabila p > α maka data terdistribusi normal 

atau sebaliknya. Berdasarkan hasil uji normalitas data, diperoleh 

nilai signifikan (nilai p) pada keseimbangan dinamis lansia 

sebelum dan sesudah dilakukan senam vitalisasi otak yaitu 

berturut-turut 0,721 dan 0,982 sedangkan nilai signifikan (nilai p) 

pada keseimbangan dinamis lansia sebelum dan sesudah pada 

kelompok kontrol yaitu 0,551 dan 0,949, maka disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal (p > 0,05). Secara rinci uji normalitas 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas 

Variabel Nilai p Kesimpulan 

O1 0,721 Normal 

O2 0,982 Normal 

O3 0,551 Normal 

O4 0,949 Normal 

Keterangan :  

O1 : Keseimbangan dinamis pre test pada kelompok perlakuan 

O2 : Keseimbangan dinamis post test pada kelompok perlakuan 

O3:  Keseimbangan dinamis pre test pada kelompok  kontrol 

O4:  Keseimbangan dinamis post test pada kelompok kontrol 

 

b. Uji Analisis Data 

1. Pengaruh Senam Vitalisasi Otak terhadap Keseimbangan 

Dinamis pada Lansia  

Setelah dilakukan uji normalitas data, maka pengujian 

statistik dilakukan dengan uji Paired Sample T-Test yaitu suatu 

uji parametrik untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas 

berupa senam vitalisasi otak serta variabel terikat yaitu 

keseimbangan dinamis pada lansia. Berikut hasil uji Paired 

Sample T-Test dengan bantuan SPSS 21.0 

 

 

 

 



48 
 

Tabel 4.6 Hasil Uji Paired Sample T-test 

Variabel Nilai p Kesimpulan 

Keseimbangan dinamis lansia kelompok perlakuan 0,026 Ha diterima 

Keseimbangan dinamis lansia kelompok kontrol 0,115 Ha ditolak 

Sumber : Data diolah 

Hasil perhitungan uji Paired Sample T-Test 

sebagaimana nampak pada table diatas, diperoleh nilai 

signifikan (p-value) keseimbangan dinamis lansia pada 

kelompok perlakuan sebesar 0,026 sedangkan nilai signifikan 

(p-value) keseimbangan dinamis lansia pada kelompok kontrol 

sebesar 0,115. Hipotesis penelitian diterima jika nilai 

probabilitas aktual lebih kecil dari probabilitas yang 

disyaratkan (0,05). Perbandingan nilai probabilitas pada 

kelompok perlakuan menunjukkan nilai probabilitas aktual 

lebih kecil dari probabilitas yang disyaratkan atau 0,026 < 

0,05. Dan perbandingan nilai probabilitas pada kelompok 

kontrol menunjukkan nilai probabilitas aktual lebih besar dari 

probabilitas yang disyaratkan atau 0,115 > 0,05. Berdasarkan 

kriteria tersebut, pada kelompok perlakuan menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh senam vitalisasi otak terhadap 

peningkatan keseimbangan dinamis lansia yang signifikan. 

Sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh nilai signifikan 

(p-value) sebesar 0,115. Karena 0,115 > 0,05 menunjukkan 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pada kelompok 
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kontrol. Hal ini berarti tidak ada peningkatan keseimbangan 

dinamis pada lansia karena tidak diberikan perlakuan apapun. 

 

2. Beda Pengaruh Senam Vitalisasi Otak terhadap 

Keseimbangan Dinamis pada Lansia  

Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan pengaruh 

pemberian senam vitalisasi otak terhadap peningkatan 

keseimbangan dinamis lansia pada kelompok perlakuan 

dengan tidak diberikan senam vitalisasi otak pada kelompok 

kontrol maka dilakukan uji beda pengaruh yaitu menggunakan 

uji Independent Sample T-Test. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Independent Sample T-test 

Variabel Mean Nilai p Kesimpulan 

Kelompok Perlakuan 2,8600 
0,004 Ha diterima 

Kelompok Kontrol -1,0354 

Sumber : Data diolah 

Dari hasil analisa menggunakan uji Independent 

Sample T-Test diatas, tampak rata-rata pengaruh pemberian 

senam vitalisasi otak pada kelompok perlakuan sebesar 2,8600 

dan pada kelompok kontrol yang tidak berikan senam vitalisasi 

otak sebesar -1,0354. Dari penghitungan tersebut tampak 

bahwa senam vitalisasi otak memiliki rata-rata pengaruh yang 

lebih besar terhadap keseimbangan dinamis lansia pada 
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kelompok perlakuan daripada keseimbangan dinamis lansia 

pada kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan (2,8600 

> -1,0354). Namun nampak pada tabel diatas, diperoleh nilai 

signifikan (p-value) sebesar 0,004. Karena 0,004 < 0,05 

menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaruh yang signifikan 

antara kelompok perlakuan yang diberikan senam vitalisasi 

otak dan kelompok kontrol yang tidak diberikan senam 

vitalisasi otak terhadap keseimbangan dinamis pada lansia. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini didapatkan sebanyak 24 subyek penelitian 

dari Panti Penyantunan Lansia Aisyiyah Surakarta dan Panti Wredha 

Dharma Bakti Surakarta yang sudah memenuhi kriteria inklusi saat 

dilakukan pre dan post test pada tingkat keseimbangan dinamis 

dengan menggunakan Time Up and Go Test. Para subjek penelitian 

telah mengikuti penelitian selama 4 minggu yang telah dibagi menjadi 

2 kelompok, yaitu kelompok perlakuan berjumlah 11 orang dan 

kelompok kontrol berjumlah 13 orang. Penelitian ini termasuk dalam 

jenis penelitian Quasi Eksperimetal dengan desain penelitian yang 

digunakan yaitu Pre and Post Test with Control Group Design. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh senam vitalisasi otak 

terhadap peningkatan keseimbangan dinamis pada lanjut usia. Pada 
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subjek penelitian kelompok perlakuan diberikan perlakuan berupa 

senam vitalisasi otak sedangkan pada kelompok kontrol tidak 

diberikan perlakuan apapun.  

Dari hasil data yang telah diperoleh pada penelitian ini terdapat 

subjek penelitian dengan karakteristik berdasarkan usia yang rata-rata 

paling banyak didapatkan subjek dengan usia 60-74 tahun baik pada 

kelompok perlakuan maupun pada kelompok kontrol. Sesuai dengan 

kriteria usia menurut WHO bahwa lanjut usia ialah usia 60-74 tahun 

dan lanjut usia tua ialah usia 75-90 tahun, sedangkan lanjut usia sangat 

tua adalah 90 tahun ke atas. Dengan adanya kelompok usia rata-rata 

hampir sama, dapat dikatakan bahwa proses degenerasi dan penuaan 

juga sama. Pada proses penuaan menunjukan bahwa otak menua 

mengalami penyusutan (atropi), hal ini dikarenakan jumlah sel otak 

menurun akibat berkurangnya cabang-cabang neuron (spina dendrit), 

kerapatan sinapsis serta terganggunya mekanisme perbaikan sel otak. 

Adanya perubahan pada sistem saraf yang diikuti dengan penurunan 

kronologi persepsi sensorik dan respon motorik, penurunan respon 

propioseptif serta gangguan sistem muskuloskeletal menyebabkan 

penurunan stabilitas tubuh, gangguan mekanisme mengontrol postur 

tubuh dan penurunan daya anti gravitasi akibatnya keseimbangan dan 

gerakan pada lansia menurun (Nugroho, 2000; Nelson, 2008 & 

Pudjiastuti, 2003). 
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Penelitian pada subjek penelitian berdasarkan karakterisktik 

jenis kelamin adalah lansia dengan jenis kelamin perempuan maupun 

laki-laki. Hal ini disebabkan karena seiring bertambahnya usia baik 

perempuan maupun laki-laki akan mengalami penurunan kemampuan 

fungsi otak, fungsi propioseptif, fungsi fisiologis otot, gangguan 

sistem vestibular dan visual sehingga menyebabkan penurunan satu 

per satu sistem sensoris yang akan mengakibatkan gangguan 

keseimbangan pada tubuh lansia (Chandler, 2000 & Irfan, 2010). 

Penelitian pada subjek penelitian berdasarkan karakterisktik 

pendidikan adalah lansia dengan tingkat pendidikan mulai dari 

sekolah dasar hingga sarjana. Menurut WHO (2005) menyatakan 

bahwa rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi faktor 

resiko jatuh. Seseorang yang memiliki pengetahuan kesehatan yang 

cukup serta kemampuan mengatasi permasalahan keseimbangan tubuh 

dapat menurunkan risiko dan konsekuensi jatuh. Namun, dalam 

penelitian ini tingkat pendidikan tidak terlalu mempengaruhi tingkat 

keseimbangan dinamis pada lansia. Hal ini disebabkan karena faktor 

biomekanik maupun faktor eksternal yang mempengaruhi 

keseimbangan tubuh saling berhubungan satu sama lain. 
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2. Pengaruh Senam Vitalisasi Otak Terhadap Peningkatan 

Keseimbangan Dinamis pada Lansia 

Dari hasil uji Paired Sample T-Test pada hasil pre dan post test 

tingkat keseimbangan dinamis pada kelompok perlakuan menunjukan 

bahwa adanya pengaruh senam vitalisasi otak terhadap peningkatan 

keseimbangan dinamis lansia yang signifikan karena nilai p = 0,026 

yang berarti nilai p < 0,05. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Markam (2005) bahwa gerakan-gerakan dalam 

senam vitalisasi otak dapat merangsang kerja sama antar belahan otak 

dan antar bagian-bagian otak yang akan menyebabkan aliran darah ke 

dalam otak bertambah sehingga nutrisi akan terserap lebih banyak dan 

akan memperbaiki fungsi semua bagian otak termasuk serebelum serta 

aktivitas di level kortikal akan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan 

kerjasama sel saraf dan memperbanyak terbentuknya cabang–cabang 

julur sel yang saling berhubungan dengan sinapsisnya sehingga dapat 

meningkatkan daya ingat dan fungsi kerja otak. Kemudian reseptor 

sensoris (vestibular, visual, dan propioseptif) akan ikut terstimulasi 

kemudian stimulus diubah menjadi impuls saraf yang akan dibawa 

dan diteruskan ke otak, kemudian semua informasi sensoris 

dikumpulkan di thalamus dan informasi tersebut dikirim dan diolah di 

otak kecil, pusat gerakan otot di homunculus, pusat rasa sikap dan rasa 

gerakan di corpus calosum lalu dipersepsikan oleh lobus frontalis 

(area motor dan kognisi) dan amigdala (pusat emosi) yang mana 
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informasi dari emosi diubah menjadi pola reaksi melalui reflek 

vestibulo-ocular dimana potensial aksi masuk ke serabut otot  melalui 

sinapsis antara serabut saraf dan otot (neuromuscular junction). 

Adanya aktivitas dari otot yang berkontraksi, yang mana semakin 

diaktifkan maka semakin baik hasil yang diperoleh dimana dapat 

memelihara dan meningkatkan kekuatan otot-otot sehingga stabilititas 

dan keseimbangan pada tubuh juga meningkat. 

Dari hasil uji Paired Sample T-Test pada hasil pre dan post test 

tingkat keseimbangan dinamis pada kelompok kontrol menunjukan 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pada kelompok kontrol 

terhadap keseimbangan lansia karena nilai p = 0,115 yang berarti nilai 

p > 0,05. Dilihat dari hasil antara nilai pre dan post test tingkat 

keseimbangan dinamis, diperoleh lebih banyak nilai negatif yang 

menunjukan adanya peningkatan waktu tempuh yang menandai bahwa 

terjadi penurunan keseimbangan dinamis. Menurut Edward (2002) 

menyatakan bahwa pada lansia terjadi penurunan dalam proses 

pembelajaran dan pemprograman di otak yang menyebabkan 

kemunduran daya ingat, sulit berkonsentrasi, cepat beralih perhatian, 

juga terjadi kelambanan pada tugas motorik sederhana seperti 

berjalan, berlari, mengetuk jari, kelambanan dalam persepsi sensoris 

serta dalam reaksi tugas kompleks. Hal ini dapat dihubungkan dengan 

teori plastisitas otak yaitu kapasitas otak untuk berubah dan 

beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional dapat berkembang terus 
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sesuai kebutuhan karena stimulasi. Oleh sebab itu, bila tidak diberikan 

stimulus berupa latihan yang membutuhkan konsentrasi, orientasi dan 

memori visual maka fungsi otak akan mengalami kemunduran dan 

akan berdampak pada sistem neuromuskoskeletal dimana stabilitas 

dan keseimbangan tubuh mengalami penurunan.  

 

3. Beda Pengaruh Kelompok Perlakuan dengan Pemberian Senam 

Vitalisasi Otak dengan Kelompok Kontrol Terhadap Peningkatan 

Keseimbangan Dinamis pada Lansia 

Berdasarkan hasil uji Independent Sample T-Test pada hasil  

selisih antara pre dan post test tingkat keseimbangan dinamis pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol menunjukkan hasil dengan 

nilai p = 0,004. Dari hasil nilai p yang telah diperoleh dapat dikatakan 

bahwa nilai p < 0,05 sehingga diasumsikan adanya perbedaan 

pengaruh yang signifikan antara kelompok perlakuan yang diberikan 

senam vitalisasi otak dan kelompok kontrol yang tidak diberikan 

senam vitalisasi otak terhadap keseimbangan dinamis pada lansia. 

Seiring dengan bertambahnya usia, seseorang akan mengalami proses 

penuaan yang menyebabkan perubahan pada sistem persarafan dimana 

otak mengalami penyusutan (atropi), penurunan kekuatan dan 

kontraksi otot, elastisitas dan fleksibilitas otot, penurunan fungsi 

propioceptif serta kecepatan, gangguan sistem vestibular, visual dan 

waktu reaksi. Akibat dari perubahan-perubahan tersebut dapat 
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mengakibatkan penurunan kemampuan dalam mempertahankan 

keseimbangan tubuh pada lansia sehingga menyebabkan terganggunya 

mobilitas fisik dan aktivitas fungsional serta resiko jatuh pada lansia 

meningkat (Nelson, 2008; Rohana, 2011 & Nitz, 2004).  

Beberapa studi melaporkan bahwa latihan aktivitas fisik bagi 

lansia bermanfaat untuk mempertahankan kebugaran dan kekuatan 

otak, meningkatkan fungsi kognitif serta meningkatkan keseimbangan 

tubuh dengan menjaga fungsi otot dan postur (Rohana, 2011; 

Williamson, 2008 & Budiharjo, 2005). Senam vitalisasi otak bertujuan 

untuk mempertahankan kesehatan otak dengan melakukan gerak 

badan. Gerakan-gerakan dalam senam vitalisasi otak yang terdiri dari 

gerakan sistematis yang dilakukan dengan perlahan-lahan, melibatkan 

pandangan mata dan pernapasan yang dimulai dari arah tubuh bagian 

bawah terus ke tubuh bagian atas sampai batas maksimal sendi dengan 

beberapa kali pengulangan. Gerakan tersebut akan mempengaruhi 

penyelaraskan pola gerak otot (mulai dari bagian otot kecil sampai 

otot yang besar), gerak pernapasan, dan metabolisme pada bagian-

bagian otak yang terstimulasi (melatih proprioseptif/rasa sendi) serta 

gerakan yang lambat tidak memberi beban berat pada jantung. Adanya 

harmonisasi antara gerak (otot dan sendi) menyebabkan tercapainya 

keseimbangan antara fungsi otak, kerja otot, dan stabilitas emosi 

(Markam, 2005). Integrasi yang sinergis antara sistem somatosensorik 

(sistem visual, sistem vestibular, dan sistem proprioseptif) serta 
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motorik (muskuloskeletal, otot, sendi dan jaringan lunak) yang 

keseluruhan kerjanya diatur oleh basal ganglia, serebelum, dan area 

assosiasi otak akan mempengaruhi peningkatan keseimbangan dan 

stabilitas tubuh (Riemann et al., 2002 & Baston, 2009). 

 

4. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan tenaga menyebabkan penelitian ini tidak dapat 

dilakukan dengan maksimal. Keterbatasan lain dalam penelitian ini 

adalah sedikitnya jumlah sampel yang dapat mempengaruhi hasil uji 

statistik, keterbatasan dalam memperhatikan riwayat pekerjaan dan 

aktifitas fisik responden serta tidak dilakukan pemeriksaan 

laboratorium untuk mengetahui kemungkinan adanya penyakit 

sistemik dan konsumsi obat-obatan tidak diperhitungkan.   


