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Background: Elderly or more commonly called the elderly is part of the growth 

process. Postural balance is defined as the body's ability to maintain the center of 

the body with the stability limit is determined by the basic buffer. Ankle Strategy 

Exercise is an exercise to increase postural balance with doses 2x a week in 3 

weeks. Repetition time of 90 seconds with 30 seconds rest 9-10kali and. Using the 

strength of the muscles of the ankle. Methods: the method of treatment in such 

cases make use of the Ankle Strategy Eercise evaluation using test marsdem or 

pastor.Objective: Knowing the influence Ankle Exercise Strategy against elderly 

postural balance. Results: after treatment for 3 weeks, showed an increase in the 

elderly postural balance of the value of 3 to value1. Conclusions: Ankle Exercise 

Strategy mempengaruhikeseimbangan postural elderly. Keywords: Ankle 

Exercise Strategy. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

            Lansia merupakan kelompok umur yang paling beresiko 

mengalami gangguan keseimbangan postural (Ceranski, 2006). Menurut 

Punakallio (2005) Keseimbangan Postural (balance/stability) didefinisikan 

sebagai kemampuan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan saat 

berjalan dan berdiri yaitu dapat berjalan secepat mungkin serta berdiri 

lama tanpa ada gerakan maju ke depan atau kebelakang ketika di dorong. 

         Latihan keseimbangan dinamis kini menggunakan orientasi 

anteroposterior dan mediolateral, sehingga menggunakan strategi gerakan 

selama cara berdiri  yaitu ankle strategi exercise yang berpengaruh pada 

perbaikan keseimbangan (Herawati, 2004). 

B. Perumusan Masalah   

    Apakah  Ankle Strategy Exercise dapat meningkatkan 

keseimbangan postural lansia ?  

C. Tujuan Penelitian  

     Untuk mengetahui pengaruh Ankle Strategy Exercise terhadap 

keseimbangan postural lansia.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 



a. Memberikan sebuah referensi serta bahan pembanding dalam 

kegiatan pelayanan kesehatan. 

b. Memperoleh pengalaman serta dapat memberikan manfaat bagi 

pelayanan kesehatan khususnya fisioterapi. 

c. Memberikan bagaimana cara latihan Ankle Strategy Exercise 

beserta manfaatnya untuk para lansia.  

2. Manfaat praktisis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara untuk melatih 

keseimbangan postural dengan latihan berupa Ankle Strategy 

Exercise pada lansia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

      Lansia atau yang lebih sering disebut dengan lanjut usia merupakan 

bagian dari proses tumbuh kembang yang perkembangannya dari anak – 

anak, dewasa yang akhirnya menjadi tua (Pudjiastuti, 2003 ).Tubuh 

dikatakan dalam keadaan seimbang bila proyeksi dari pusat garviatsi tubuh 

jatuh di dalam base of support (landasan penunjang) dan resultan semua 

gaya yang bekerja padanya sama dengan nol (Boharon, 1987). 

    Jenis keseimbangan postural dapat dibagi menjadi dua yaitu 

:Keseimbangan Statik Merupakan suatu keadaan dimana seseorang dapat 

memelihara keseimbangan tubuhnya pada suatu posisi tertentu selama 

beberapa waktu misalnya berdiri. Keseimbangan Dinamik merupakan 

pemeliharaan keseimbangan pada saat tubuh melakukan gerakan. Dan 

pada saat kondisi seperti ini diperlukan suatu kontrol keseimbangan 

postural yang tinggi. Misal berjalan, berlari.  Dalam kehidupan sehari – 

hari keseimbangan statik dan dinamis bekerja secara bergantian dan tidak 

dapat dipisahkan secara mutlak karena tubuh manusia jarang sekali diam 

dalam keadaan sempurna. Pengaturan postur sangat penting dalam 

mengatur posisi tubuh (Kloos & Heiss, 2007). 

 

 

 



BAB III 

PROSES FISIOTERAPI 

 

A. Diagnosa Fisioterapi 

             Dari pemeriksaan diatas dapat disimpulkan adanya problematik 

berupa impairement, disability dan fungtional limitation. Impairementnya 

ialah gagguan keseimbangan.Untuk gangguan tingkat fungtional 

limitationnya, pada pasien ini didapatkan adanya gangguan atau kesulitan 

dalam beraktivitas seperti aktivitas  berdiri  lama. Sedangkan untuk gangguan 

tingkat disability mengalami penurunan produktivitas dalam melakukan 

pekerjaan dalam bidang rumah tangga.  

B. Pelaksanaan Fisioterapi 

              Untuk gerakan  latihan, metode ankle  strategi exercise dapat 

meningkatkan kekuatan otot pada daerah ankle, yang dimana ankle 

merupakan salah satu anggota tubuh yang bertugas sebagai tumpuan. Pada 

posisi standing ,kemudian kaki dorsi fleksi ankle serta plantar fleksi ankle 

secara berulang – ulang kemudian di dorong kedepan dan kebelakang dapat 

meningkatkan balance. Waktu 90 detik dengan repetisi 9-10kali dan istirahat 

30detik 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

 

A. Hasil penelitian 

    Berdasarkan hasil latihan yang dilakukan klien selama 3 minggu 6x 

latihan.Berikut adalah tabel peningkatan keseimbangan postural yang dilakukan 

dari latihan ke-0 sampai ke-6.   

TABEL 4.1 

EVALUASI KESEIMBANGAN POSTURAL DENGAN  

TES MARSDEM ATAU PASTOR 

Hasil nilai 

Keseimbangan 

Postural 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Sebelum latihan  3 3 2 2 2 1 

Setelah latihan 3 2 2 2 1 1 

       

            Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setelah dilakukan latihan selama 

6 kali dalam 3 minggu secara bertahap dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan keseimbangan postural yaitu dari latihan ke1 dari 3 menjadi 3, 

latihan ke2 dari 3 menjadi 2, latihan ke3 dari 2 menjadi 2, latihan ke4 dari 2 

menjadi 2, latihan ke5 dari 2 menjadi 1 dan latihan ke6 dari 1 menjadi1.Dari 

hasil nilai tersebut disimpulkan bahwa nilai keseimbangan postural jika 

nilainya semakin rendah maka keseimbangan posturalnya semakin baik, 



tetapi jika nilainya semakin tinggi maka keseimbangan posturalnya kurang 

baik. 

B. Pembahasan 

1. Keseimbangan Postural dengan ankle strategy exercise 

            Menurut Punakallio (2005) Keseimbangan Postural 

(balance/stability) didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

mempertahankan keseimbangan saat berjalan dan berdiri yaitu dapat 

berjalan secepat mungkin serta berdiri lama tanpa ada gerakan maju ke 

depan atau kebelakang ketika di dorong. 

             Ankle strategy exercise merupakan gerakan yang dilakukan 

dengan kekuatan otot dan anggota gerak sendiri dengan melawan 

gravitasi. Tujuan adalah memelihara dan meningkatkan kekuatan 

otot,serta meningkatkan keseimbangan postural (Kisner, 2007). 

           Teori yang dikemukakan oleh American College of Sport 

Medicine, latihan yang dapat meningkatkan kekuatan otot yang pada 

akhirnya akan meningkatkan keseimbangan postural lansia dapat 

dilakukan 3 minggu latihan dengan frekuensi 2 kali seminggu.Sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Nyman (2007) bahwa latihan 

(ankle strategy exercise) dapat menimbulkan adanya kontraksi otot. 

Selanjutnya teori dari Guyton (1997) menjelaskan ketika otot sedang 

berkontraksi, sintesa protein kontraktil otot berlangsung jauh lebih 

cepat daripada kecepatan penghancurannya,  sehingga menghasilkan 

filamen aktin dan miosin yang bertambah banyak secara progresif di 



dalam miofibril. Kemudian miofibril itu sendiri akan memecah di 

dalam setiap serat otot untuk membentuk miofibril yang baru. 

Peningkatan jumlah miofibril tambahan yang menyebabkan serat otot 

menjadi hipertropi. Dalam serat otot yang mengalami hipertropi terjadi 

peningkatan komponen sistem metabolisme fosfagen, termasuk ATP 

dan fosfokreatin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kemampuan 

sistem metabolik aerob dan anaerob yang dapat meningkatkan energi 

dan kekuatan otot. Peningkatan kekuatan otot inilah yang membuat 

lansia semakin kuat dalam menopang tubuh dan melakukan gerakan 

sehingga keeimbangan pun menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil 

latihan pada pasien Ny. S yang dilakukan selama 3 minggu 6x latihan 

terdapat peningkatan keseimbangan postural yaitu dari 3 menjadi 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan dari analisa hasil statistik, dapat diambil kesimpulan bahwa ankle 

strategy exercise  memiliki pengaruh terhadap keseimbangan postural pada lansia. 

 

B. Saran 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan dangan jumlah 

sampel yang lebih banyak serta memperhatikan secara seksama untuk 

latihan dan nilai kekuatan keseimbangan postural. Selain itu diharapkan 

penelitian selanjutnya dilakukan dengan jangka waktu lebih panjang 

sehingga dapat diketahui keefektifitasan  ankle strategy exercise yang 

telah dilakukan. 

2. Kepada responden  diharapkan untuk lebih memperhatikan dosis, asupan 

makanan, serta teknik ankle strategy exercise yang baik dalam 

menentukan keberhasilan peningkatan keseimbangan postural. 

 

 




