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PENGARUH SQUARE STEPS EXERCISE TERHADAP PENURUNAN 

RISIKO JATUH PADA LANJUT USIA 

ABSTRAK 

Latar belakang : Kehidupan manusia secara alamiah akan mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan sesuai bertambahnya usia manusia. Dimulai dari 

perkembangan bayi sampai lanjut usia (lansia). Lanjut usia (Lansia) merupakan 

suatu proses yang pasti akan terjadi pada setiap manusia yang diberikan umur 

lebih panjang dari manusia lain. Dengan bertambah usia maka banyak terjadi 

penurunan fisiologis pada lansia yaitu keseimbangan yang mengakibatkan 

peningkatan risiko jatuh pada lansia itu sendiri. 

Tujuan penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh latihan 

square steps exercise terhadap penurunan risiko jatuh pada lanjut usia. 

Metode penelitian : design penelitian berupa pre and post test one group with 

control design. Jumlah populasi lansia keseluruhan 30 orang. Pada kelompok 

perlakuan 17 orang dan kelompok control 13 orang. kelompok perlakuan 

diberikan square steps exercise, sedangkan kelompok control tidak diberikan. 

Latihan dilakukan selama 4 minggu dengan 12  kali pertemuan. Hasil pretest dan 

posttest diukur dengan Tinneti Performance Observation Mobility Assesment. 

Teknik analisi data menggunakan uji Wilcoxon untuk kelompok perlakuan dan uji 

Paired T-Test untuk kelompok control, sedangkan beda pengaruh mengunakan uji 

Mann Whitney. 

Hasil Penelitian: terdapat pengaruh square steps exercise terhadap penurunan 

risiko jatuh pada kelompok perlakuan yang telah diuji dengan uji wilcoxon 

diperoleh p value 0,000. Sedangkan kelompok control dengan uji Paired T-Test 

didapatkan p value 0,075 yang berarti tidak terdapat pengaruh square steps 

exercise. Pada uji beda pengaruh menggunkan uji Mann Whitney didapatkan hasil 

perbedaan pengaruh diantara kelompok perlakuan dan kelompok control dengan p 

value 0,000. 

Kesimpulan : terdapat pengaruh dan beda pengaruh square steps exercise 

terhadap penurunan risiko jatuh pada kelompok posyandu lansia abadi I dan 

kelompok panti jompo Aisyiah. 

Kata kunci : Risiko Jatuh, Lanjut Usia, Posyandu, Panti Jompo, Square Steps 

Exercise. 

ABSTRACK 

Background: Human life will naturally experience the process of growth and 

development according to human age. Starting from the development of infants to 

elderly (elderly). Elderly (Elderly) is a process that will definitely happen to every 

human being given a longer life than other humans. With increasing age there is a 

lot of physiological decline in the elderly is the balance resulting in increased risk 

of falling on the elderly itself. 

Objective: This study aims to determine the effect of exercise exercise exercise 

on the decrease of risk of fall in the elderly. 
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Research method: research design in the form of pre and post test one group with 

control design. Total population of elderly overall 30 people. In the treatment 

group 17 people and the control group 13 people. the treatment group was given 

square steps exercise, while the control group was not given. The exercise was 

held for 4 weeks with 12 meetings. The pretest and posttest results are measured 

by the Tinneti Performance Observation Mobility Assessment. The data analysis 

technique used the Wilcoxon test for the treatment group and the Paired T-Test for 

the control group, while the difference was using the Mann Whitney test. 

Result of research: there is influence of square step exercise to decrease risk of 

fall in treatment group that have been tested with wilcoxon test obtained p value 

0,000. While the control group with Paired T-Test test obtained p value 0.075 

which means there is no effect of exercise exercise step. In different test the effect 

of using Mann Whitney test showed difference of influence between treatment 

group and control group with p value 0,000. 

Conclusion: There is influence and difference of influence of square steps 

exercise on decreasing risk of fall in posyandu group of Elderly I and Aisyiah 

nursing home group. 

Keywords: Risk of Fall, Elderly, Posyandu, Nursing Home, Square Steps 

Exercise. 

1. PENDAHULUAN

Menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan 

jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi 

normalnya agar dapat bertahan terhadap stressor (Darmojo, 2014). Dengan 

adanya proses menua mengakibatkan dampak pada penurunan di sistem tubuh 

manusia diantaranya musculoskeletal, neurologis, sensoris, kognitif pada 

lanjut usia tersebut. Penurunan kekuatan otot ekstrimitas bawah dapat 

mengakibatkan kelambanan gerak, langkah pendek, kaki tidak dapat menapak 

dengan kuat dan lebih gampang goyah, susah atau terlambat mengantisipasi 

bila terjadi gangguan seperti terpeleset dan tersandung. Beberapa indikator ini 

dapat meningkatkan risiko jatuh pada lanjut usia (Darmojo, 2014). 

Dengan kejadian jatuh yang dialami lanjut usia tersebut sebagian besar 

kejadian jatuh dikarenakan oleh adanya penurunan keseimbangan yang terjadi 

pada lansia (Gunarto, 2005). Keseimbangan ini berfungsi untuk menjaga 

stabilitas pada postur saat berdiri dan berjalan yang dipertahankan oleh 

system vetibular. Input yang masuk dari visual dan input somantosensory 

diinput dalam saraf lalu diteruskan ke system musculoskeletal dan sisitem 

penglihatan (Iwasaki and Yamasoba, 2015). 
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Salah satu latihan yang dimiliki fisioterapi untuk mengurangi risiko jatuh 

salah satunya adalah square steps exercise yaitu keseimbangan untuk 

meningkatkan vestibular dan aktivasi otot postural. Latihan ini terdiri dari 

beberapa pola langkah terarah yang dilakukan pada tikar tipis yang tergambar 

ke dalam kotak berukuran 25 cm2 pada setiap kotaknya. Square steps exercise 

dapat dilakukan di dalam ruangan sehingga tentu lebih menguntungkan 

daripada berjalan di luar ruangan yang kurang bermanfaat untuk pencegahan 

jatuh dan juga tidak aman untuk lanjut usia. (Mc Clure, et al, 2005). 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menggolongkan lansia 

menjadi 4 golongan usia 45-59 tahun adalah usia pertengahan (middle age), 

60-74 tahun adalah lanjut usia (elderly), 75-90 tahun adalah lanjut usia (old), 

lebih dari 90 tahun adalah sangat tua (very old), (Nugroho, 2011). 

Jatuh merupakan permasalahan fisik yang sering dialami oleh lansia yang 

diakibatkan oleh penuaan yang terjadi. Jatuh sendiri dapat mengakibatkan 

trauma yang serius, contohnya nyeri, fraktur, kelumpuhan bahkan kematian. 

Hal tersebut mengakibatkan rasa takut dan hilangnya kepercayaan diri pada 

lansia sehingga mereka membatasi aktivitas sehari-harinya yang 

menyebabkan menurunnya kualitas hidup lansia yang mengalami hal tersebut 

(Stanley dan Barae, 2008).  

Pengukuran dengan menggunakan skala Tinetti Performance oriented 

Mobility Assesment (POMA). Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan 

berjalan dan keseimbangan pada lansia tersebut. Tes ini dibagi menjadi 2 tes 

yaitu fase keseimbangan dan fase berjalan. Pemeriksaan ini dengan 

penggunaan tabel yang sudah berisi 9 balance test dan  6 gait test yang harus 

dilakukan terapis untuk mengukur keseimbangan pada lansia tersebut, dimana 

setiap tindakan memiliki skore yang berbeda-beda diantaranya  

Nilai 0 : goyah  

Nilai 1 : aman dengan pegangan 

Nilai 2 : aman dapat melakukan dengan baik 
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2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperiment dengan metode 

simple random sampling dengan bentuk penelitian pre-post with control 

design.instrumen pengukuran penelitian ini menggunkan Tinnety 

Performance Observation Mobility Assessment. Latihan dilakukan selama 4 

minggu dengan 12 kali pertemuan. Pelaksanan penelitian dilakukan di 2 

tempat yaitu Posyandu Lansia Abadi I Gonilan dan Pati Jompo Aisyah 

Surakarta. Jumlah populasi seluruh reponden yaitu 30 orang, yan dibagi 

menjadi 17 orang kelompok perlakuan yaitu lansia di posyandu abadi I, dan 

13 orang sebagai kelompok kontrol dipanti jompo aisyah. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil 

Tabel 1  Karateristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi (n) 

1 60-64 8 

2 65-70 17 

3 71-74 3 

4 75-80 1 

5 81-84 1 

Total 30 

Tabel 2 Karateristik berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi (n) 

1 Perempuan 30 

Total 30 

Tabel 3 Uji Normalitas Kelompok Perlakuan 

Frekuensi p-value Keterangan 

Pre-experiment 17 0,124 normal 

Post-

experiment 

17 0,002 Tidak normal 

Tabel 4  Uji Normalitas Kelompok Kontrol 

Frekuensi p-value Keterangan 

Pre-experiment 13 0,094 normal 

Post-

experiment 

13 0,094 normal 
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Tabel 5  Gambaran Risiko Jatuh Responden Kelompok Perlakuan 

Score POMA Pre-test Presentase Post-Test Presentase 

19-24 Risiko 

jatuh 

sedang 

17 100% 0 0% 

Jumlah 17 100% 17 100% 

Tabel 6 Gambaran Risiko Jatuh Responden Kelompok Kontrol 

Score POMA Pre-test Presentase Post-Test Presentase 

19-24 Risiko 

jatuh 

sedang 

5 38,5% 5 38,5% 

<19 Risiko 

jatuh 

tinggi 

8 61,5% 8 61,5% 

Jumlah 13 100% 13 100% 

Tabel 7 Uji Pengaruh kelompok perlakuan 

Uji Wilcoxon Z p-value 

Pre-test & Post-test -3.703 0.000 

Tabel 8 Uji Pengaruh Kelompok Kontrol 

paired 

sampel 

T-test 

Mean p-value 

Pre-test-

Post-test 

0,796 0.075 

Tabel 9 Uji Beda Pengaruh Gait Dan Balance Kelompok Perlakuan Dan 

Kelompok Kontrol 

Balance Pre-

Post 

Exsperiment 

Gait Pre-

Post 

Experiment 

Balance 

Pre-Post 

Control 

Gait Pre-

Post 

Control 

Z -3,572 -3,727 -2,060 -0,756 

P-Value 0,000 0,000 0,039 0,450 
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Tabel 10 Uji Beda Pengaruh Kelompok Perlakuan dan Kelompok 

Kontrol 

 

3.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji statistic dengan uji wilcoxon diperoleh hasil 

bahwa terdapat pengaruh square step exercise terhadap penurunan risiko 

jatuh pada lansia di posyandu Abadi I sebagai kelompok perlakuan, 

sedangakan sebagai kelompok kontrol di Panti Jompo Aisyah tidak 

terdaapat pengaruh square step exercise terhadap penurunan risiko jatuh.  

Pada penilaian TPOMA menunjukan bahwa kategori balance lebih 

meningkat signifikan daripada gait yang telah dilakukan pengukuran di 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol menunjukan penurunan yang 

sama yaitu dikelompok balance lebih signifikan daripada gait. Hal ini 

menunjukkan bahwa latihan keseimbangan yang dilakukan akan berefek 

positif pada peningkatan kekuatan otot postural dan otot anggota gerak 

bawah yang mengakibatkan keseimbangan pada lanjut usia meningkat. 

Peningkatan keseimbangan yang ada akan berefek juga pada gait lansia 

juga menjadi lebih baik sehingga risiko jatuh menjadi menurun (Camila, 

et al, 2016). 

Latihan keseimbangan yang diberikan pada lansia terbukti efektif 

untuk meningkatkan status fungsional dan menurunkan risiko jatuh pada 

lansia wanita yang mengalami osteoporosis (Wulan, et al, 2013). Latihan 

N Mean Asymp.Sig.(2-

tailed) 

Kelompok 

Perlakuan 

17 

0,000 

Pre-test 

experimental 

20,32 

Postest 

experimental 

22 

Kelompok 

Kontrol 

13 

Pre kontrol 9,19 

Post-test kontrol 7 
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keseimbangan berupa square steps exercise  ini cocok diberikan untuk 

lansia untuk meningkatkan keseimbangan, mencegah rasa takut jatuh, 

serta meningkatkan status kesehatan pada lanjut usia ( Berihu, et al, 

2017). 

Pada square steps exercise terdapat latihan yang menggunkan pola 

langkah kaki maju, mundur, miring kiri dan kanan pada tikar pola yang 

sempit sehingga mengaktifkan multisensori tubuh untuk 

menyeimbangkan agar tubuh tidak terjatuh. Dengan adanya adaptasi 

kondisi yang demikian  maka mengaktifkan untuk perbaikan motor dan 

pusat korteks. Perbaikan yang terjadi sehingga mempengaruhi vestibular 

dan kecepatan kontrol, serta meningkatkan kecepatan pemrosesan 

informasi untuk melakukan langkah yang tepat dan cepat dalam kondisi 

apapun saat terjadi tergelincir untuk membantu keseimbangan dan 

mencegah terjadinya jatuh (Nokham dan Kitisri, 2017). 

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Posyandu Lansia 

Abadi I dan Panti Jompo Aisiyah Surakarta tentang Square Steps 

Exercise terhadap penurunan risiko jatuh dapat ambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1). Terdapat penurunan risiko jatuh pada kelompok perlakuan yang

diberikan  square steps exercise dengan uji statistik diperoleh nilai

signifikan 0,000 < 0,05, sedangkan dikelompok kontrol tidak

terdapat pengaruh signifikan.

2). Terdapat beda pengaruh antara kelompok perlakuan dan kelompok

kontrol yang tidak diberikan square steps exercise terhadap

penurunan risiko jatuh pada lanjut usia.
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4.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan keterbatasan yang ada, untuk 

menambah kesempurnaan dalam penelitian ini, maka diharapkan agar: 

1). Bagi responden

Disarankan untuk melakukan square steps exercise secara rutin dan

berkesinambungan agar menurunkan risiko jatuh pada lansia tersebut

sehingga aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal.

2). Bagi fisioterapis

Square steps exercise  dapat menjadi salah satu referensi latihan

keseimbangan yang dapat diberikan pada lanjut usia, serta Tinetty

Performance Oriented Mobility Assesment (POMA) dapat digunakan

untuk mengukur risiko jatuh pada lanjut usia.

3). Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk

penelitian selanjutnya dengan responden yang lebih banyak dan

dapat dievaluasi jangka panjang efek yang diberikan oleh latihan ini.
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