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PENGARUH BRANDT DAROFF EXERCISE TERHADAP KELUHAN 

PUSING PADA LANJUT USIA DENGAN VERTIGO 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Vertigo bukanlah suatu penyakit melainkan gejala dari penyakit 

penyebabnya. Pada lansia terjadi proses degenerasi sistem vestibular yang 

menimbulkan suatu penyakit yaitu benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) 

yang dapat menimbulkan pusing. Hal ini terjadi karena partikel kalsium karbonat 

yang ada didalam makula utrikulus terlepas sehingga masuk kedalam kanal 

semisirkularis dan menstimulasi sensor gravitasi kemudian menyampaikan sinyal 

palsu ke otak sehingga muncullah vertigo dan rasa pusing. Tingkat pusing seorang 

penderita benign parosyxmal positional vertigo dapat diukur dengan visual 

vertigo analogue scale (VVAS) yang mana memiliki skor dengan tiga kategori, 0-

3 pusing ringan, 4-6 pusing sedang dan 7-10 pusing berat. 

Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh brandt daroff exercise terhadap keluhan 

pusing pada lanjut usia dengan vertigo. 

Manfaat: Dapat mengetahui pengaruh brandt daroff exercise terhadap keluhan 

pusing pada lanjut usia dengan vertigo. 

Metode: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif, dengan menggunakan pendekatan Quasi Experimental dan desain Two 

Groups Pre And Post Test Design With Control Group Design. Teknik 

pengambilan sampel secara Purposive Sampling dengan jumlah sampel 123 

orang. Pengukuran pusing menggunakan Visual Vertigo Analogue Scale (VVAS) 

dengan menjumlahkan nilai dari seluruh pertanyaan. Uji statistik menggunakan uji 

parametrik T Independent. 

Hasil: Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa nilai p-value 0,007<0,05 

maka H0 ditolak dan Hα diterima. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ada 

pengaruh brandt daroff exercise terhadap keluhan pusing pada lanjut usia dengan 

vertigo. 

Kesimpulan: Ada pengaruh brandt daroff exercise terhadap keluhan pusing pada 

lanjut usia dengan vertigo. 

Kata Kunci: Brandt daroff exercise, pusing, lanjut usia, benign paroxysmal 

positional vertigo, vertigo. 

 

ABSTRACT 

 

Background: Vertigo is not a disease but a symptom of the disease. In the elderly 

the process of degeneration of the vestibular system can lead to a disease that is 

benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) in the form of dizziness. This 

occurs because the particles of calcium carbonate present in the macula of the 

utricle apart so that entry into the semicircular canal and stimulate the gravity 

sensor then convey false signals to the brain giving rise to vertigo and dizziness. 

Level headache sufferer benign parosyxmal positional vertigo can be measured by 

visual vertigo analogue scale (VVAS) which has a score with three categories, 0-3 

mild dizziness, 4-6 moderate dizziness and 7-10  severe dizziness.  
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Objective: To determine the effects of brandt daroff exercise there of to 

complaints of dizziness in elderly with vertigo. 

Benefit Research: To determine the effects of brandt daroff exercise to 

complaints of dizziness in elderly with vertigo. 

Method: This research used is a quantitative research, using Quasi-Experimental  

approach and design Two Groups Pre And Post Test Design With Control Group 

Design. The sampling technique is Purposive Sampling with a sample of 123 

people. Measurement dizziness using Visual Vertigo Analogue Scale (VVAS) by 

adding up the value of the whole question. Statistical test using the parametric test 

T Independent. 

Results: Based on the statistical test known that p-value 0,007<0,05 then H0 is 

rejected and Hα accepted. So that it can be interpreted that there is the effects of 

brandt daroff exercise to complaint of dizziness in elderly with vertigo. 

Conclusion: There is the effects of brandt daroff exercise to complaint of 

dizziness in elderly with vertigo. 

Key Word: Brandt daroff exercise, dizziness, elderly, benign paroxysmal 

positional vertigo, vertigo. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah lanjut usia 

terbanyak di dunia (Depkes, 2015). Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 

menunjukkan bahwa penduduk Indonesia memiliki harapan untuk hidup hingga 

mencapai usia 70,7 tahun. Hal tersebut jauh lebih baik dari angka harapan hidup 

tiga atau empat dekade sebelumnya, yaitu dibawah 60 tahun. Menurut WHO 

(2013), lanjut usia dibagi menjadi empat kriteria yaitu usia pertengahan 45 sampai 

59 tahun, lanjut usia (elderly) antara 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua (old) 

antara 75 sampai 90 tahun, usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun.  

Menua adalah proses alami yang terjadi dalam kehidupan manusia. 

Penuaan akan terjadi hampir pada semua sistem tubuh, namun tidak semua sistem 

tubuh mengalami kemunduran fungsi pada waktu yang sama (Nugroho, 2008). 

Salah satu contoh kemunduran yang terjadi adalah munculnya gangguan sistem 

vestibular, gangguan ini menjadi salah satu faktor meningkatnya rasa pusing. 

Pusing pada lanjut usia merupakan suatu fenomena yang normal terjadi, tetapi 

faktor usia ini bukan merupakan satu-satunya alasan untuk menjelaskan terjadinya 

pusing ataupun jatuh. Hal ini juga dapat terjadi karena keadaan psikologis. Dari 

75 pasien yang melaporkan adanya keluhan pusing, didapatkan sekitar 60% 
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pasien wanita dan 40% pasien laki-laki (Walther, 2010). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Sielski et al  (2015), di Amerika Serikat pusing yang dirasakan 

secara permanen maupun sementara di derita oleh sekitar 8 juta orang. Di Poland, 

masalah ini di derita sekitar 1 juta orang. Dan menurut studi di Jerman, satu dari 

lima orang tua menderita pusing selama setahun. Meskipun pusing dapat 

disebabkan oleh berbagai macam gangguan kesehatan, namun diperkirakan 

sebanyak 45% terjadi karena gangguan vestibular. 

Berdasarkan hasil pengamatan Sjahrir (2008), nyeri kepala menduduki 

komposisi jumlah pasien terbanyak yang berobat jalan ke dokter saraf, ini dapat 

dibuktikan dari hasil pengamatan insidensi jenis penyakit dari praktek klinik di 

Medan selama tahun 2003 didapati 10 besar penyakit dan satu diantaranya adalah 

vertigo.Vertigo bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala dari penyakit 

penyebabnya. Vertigo ialah ilusi bergerak dan ada juga yang menyebutnya 

halusinasi gerakan yaitu, penderita seperti merasakan atau melihat lingkungannya 

bergerak, padahal lingkungannya diam, atau penderita merasakan dirinya 

bergerak, padahal tidak (Lumbantobing, 2013). Pada tahun 2009 dan 2010 di 

Indonesia angka kejadian vertigo sangat tinggi sekitar 50% dari usia 40-50 sampai 

orang tua yang berumur 75 tahun dan menurut prevalensi angka kejadian di 

Amerika Serikat vertigo perifer cenderung terjadi pada wanita (Sumarliyah et al., 

2011). Angka kejadian vertigo terkait migrain sebanyak 0,89% dan benign 

paroxysmal positional vertigo (BPPV) sebanyak 1,6%.  Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Breven et al., (2007), di Jerman dalam jangka waktu satu tahun 

diperkirakan sebanyak 1,1 juta orang dewasa menderita BPPV. 

Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) merupakan salah satu 

penyakit kelainan perifer dan menjadi penyebab utama dari vertigo. Vertigo jenis 

ini paling sering didapati, dimana vertigo dicetuskan oleh keadaan perubahan 

posisi kepala. Vertigo berlangsung beberapa detik saja dan paling lama satu menit 

kemudian reda kembali. Penyebabnya biasanya tidak diketahui namun sekitar 

50% diduga karena proses degenerasi yang mengakibatkan adanya deposit batu di 

kanalis semisirkularis posterior sehingga bejana menjadi hipersensitif terhadap 

perubahan gravitasi yang menyertai keadaan posisi kepala. Penderita benign 
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paroxysmal positional vertigo (BPPV) paling sering dijumpai pada usia 60  

sampai 75 tahun dan wanita lebih sering daripada pria (Sielski et al., 2015). 

Banyak dari penderita vertigo memilih mengkonsumsi obat untuk meringankan 

vertigo namun obat yang dikonsumsi tentu saja memiliki efek samping. Banyak 

pula terapi-terapi lain selain terapi farmakologi, salah satunya terapi rehabilitasi 

vestibular  yaitu epley manuever, semount manuver dan brandt daroff exercise. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode brandt daroff karena 

metode ini sangat mudah dapat dilakukan secara mandiri dirumah oleh pasien atau 

penderita vertigo. Brandt daroff exercise adalah sebuah latihan habituasi yang 

bertujuan untuk adaptasi lansia terhadap meningkatnya respon gravitasi yang 

menimbulkan pusing saat terjadi perubahan posisi kepala. Brandt daroff exercise 

yang dilakukan sesuai dosis yang benar akan mengurangi bahkan menghilangkan 

gejala vertigo dalam jangka panjang. Menurut Sumarliyah (2011), latihan brandt 

daroff dapat melancarkan aliran darah ke otak yang mana dapat memperbaiki tiga 

sistem sensori yaitu sistem penglihatan (visual), sistem keseimbangan telinga 

dalam (vestibular) dan sistem sensori umum yang meliputi sensor gerak, tekanan 

dan posisi.  

Menurut studi pendahuluan yang dilakukan, peneliti menemukan 14 

sampel orang  dan semua responden adalah wanita. Dilakukan pengukuran dengan 

parameter visual vertigo analogue scale (VVAS) untuk mengetahui seberapa 

besar intensitas pusing yang dirasakan penderita. Kemudian dilakukan uji Dix-

Hallpike untuk memastikan responden positif menderita benign paroxysmal 

positional vertigo (BPPV).  

Dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh latihan brandt daroff sebagai terapi fisik untuk mengatasi gejala 

vertigo yang dialami oleh lanjut usia. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan 

pendekatan quasi experimental dan desain two groups pre and post test design 

with control group design. Teknik pengambilan sampel dengan purposive 
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sampling. Responden penelitian adalah wanita lanjut usia yang mengalami pusing 

disebabkan oleh adanya vertigo yang berjumlah 14 orang. Subjek penelitian ini 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu 7 orang kelompok perlakuan dan 7 orang 

kelompok kontrol. Latihan brandt daroff diberikan setisp sehari dan dilakukan 

selama dua minggu berturut-turut. Analisa data menggunakan Uji Paired-Sample t 

Test dan Independent Sample t Test. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji pengaruh 

Uji pengaruh pusing pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

menggunakan  uji Paired Sample t Test. Dari hasil statistik dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh penurunan intensitas pusing pada kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol. 

3.2 Uji Beda Pengaruh 

Uji beda pengaruh pada pusing menggunakan uji Independent Sample 

t Test. diperoleh nilai thitung sebesar -5,196 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,0001, karena 0,0001 < 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

pengaruh brandt daroff exercise terhadap keluhan pusing pada lanjut usia 

dengan vertigo pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Pebandingan nilai Mean pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

menunjukkan besarnya pengaruh brandt daroff exercise terhadap keluhan 

pusing pada lanjut usia dengan vertigo, nilai perbandingan rata-rata sebesar -

19,29, sehingga dapat disimpulkan brandt daroff exercise mampu menurunkan 

keluhan pusing pada lanjut usia dengan vertigo sebesar 19,29 dibanding 

dengan tanpa diberikan brandt daroff exercise. 

3.3 Pembahasan 

Berdasarkan uji statistik menggunakan uji Paired Sample t Test pada 

kelompok perlakuan  didapatkan hasil p-value 0,0001 dimana p<0,05 maka H 

diterima, sehingga hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan  

terhadap penurunan keluhan pusing lanjut usia dengan vertigo sebelum  

perlakuan dan  setelah perlakuan dengan latihan brandt daroff. Sedangkan  

pada kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan apapun dan setelah dua 
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minggu didapatkan  hasil dengan uji Paired Sample T-Test dimana nilai 

signifikansi sebesar 0,0001, hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang 

bermakna keluhan pusing lanjut usia dengan vertigo sebelum dan sesudah  

pada kelompok kontrol. Dari total 7 orang responden pada kelompok kontrol, 

tiga diantaranya mengkonsumsi obat antivertigionosa. Perubahan intensitas 

pusing pada kelompok kontrol juga bisa terjadi walaupun tanpa diberikan 

latihan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor misalnya pasien 

mengkonsumsi obat antivertiginosa, tekanan darah pasien normal serta tidak 

melakukan aktifitas yang berlebihan (Sielski et al., 2015).  

Kemudian dari hasil uji Independent Sample T-Test diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,0001 hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang 

bermakna brandt daroff exercise terhadap keluhan pusing pada lanjut usia 

dengan vertigo. Walaupun sama-sama mengalami penurunan intensitas pusing, 

tetapi hasil yang didapatkan jauh berbeda. Pada kelompok perlakuan diperoleh 

sekisih nilai penurunan pusing sebelum dan setelah latihan sebesar 28,72 

sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh selisih nilai penurunan pusing 

setelah 2 minggu hanya sebesar 7,43. Hal ini membuktikan bahwa latihan 

brandt daroff mempunyai pengaruh untuk menurunkan intensitas pusing pada 

lanjut usia dengan vertigo daripada tidak diberikan latihan.  Brandt Daroff 

Exercise merupakan rehabilitasi vestibular sebagai terapi latihan mandiri 

dirumah bagi penderita Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV). Terapi 

latihan ini dianggap lebih efektif daripada medikamentosa. Selain gerakannya 

mudah untuk dilakukan secara mandiri oleh pasien, latihan brandt daroff juga 

sangat aman dilakukan walaupun tanpa pengawasan tenaga ahli. Kelebihan 

latihan brandt daroff dari manuver lainnya adalah pasien tidak perlu tau 

terlebih dahulu telinga bagian mana yang mengalami gangguan. Walaupun 

memiliki beberapa kelebihan terapi rehabilitasi ini juga memiliki kekurangan 

yaitu latihan brandt daroff tidak bisa dilakukan bersamaan dengan epley 

manuever ataupun semount manuever. Latihan ini bertujuan untuk 

meningkatkan toleransi pasien terhadap gravitasi. Walaupun latihan brandt 
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daroff tidak bisa mengobati vertigo tapi latihan ini bisa membantu 

menghilangkan gejala vertigo dalam jangka panjang.  

3.4 Keterbatasan Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa 

keterbatasan antara lain, peneliti tidak memperhatikan aktivitas sehari-hari 

pasien pada kelompok kontrol sehingga sedikit sulit untuk menganalisa 

bagaimana intensitas pusing dapat berkurang. Dan pada kelompok kontrol 

tidak diberikan perlakuan apapun. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

dari pemberian brandt daroff exercise terhadap penurunan intensitas pusing 

pada lanjut usia dengan vertigo di Posyandu Lansia Tegalmulyo Pabelan. Dan 

terdapat pula sedikit penurunan intensitas pusing pada lanjut usia di Posyandu 

Peduli Insani Mendungan walaupun tingkat penurunan yang terjadi tidak 

terlalu banyak. Dari hasil penelitian yang didapatkan tersebut dapat pula 

disimpulkan bahwa brandt daroff exercise terbukti lebih efektif untuk 

menurunkan intensitas pusing pada lanjut usia dengan vertigo dibandingkan 

dengan yang tidak diberikan brandt daroff exercise. 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi Posyandu 

Posyandu diharapkan dapat memberikan edukasi pada lanjut usia 

bagaimana caranya mengatasi pusing yang dialami oleh para lanjut usia, 

misalnya hanya dengan melakukan latihan sederhana seperti latihan brandt 

daroff ini dirumah tanpa harus mengkonsumsi obat.  

4.2.2 Bagi Peneliti Lain 

Pertama, peneliti lain dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan 

untuk melakukan penelitian yang berkenaan tentang bagaimana cara 

menurunkan intensitas pusing pada pasien vertigo. Kedua, peneliti lain 
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diharapkan dapat menambah jumlah subyek penelitian dan lebih 

memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat memicu hal serupa. Sehingga 

diharapkan diperolehnya hasil penelitian yang lebih mendalam dan variatif. 

Ketiga, peneliti lain diharapkan untuk memperhatikan durasi, intensitas, dan 

frekuensi pusing yang dirasakan oleh responden dan diharapkan turut 

memperhatikan perbedaan intensitas pusing antara kanan dan kiri. 
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