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PENGARUH LATIHAN DENGAN VIRTUAL REALITY UNTUK 

KESEIMBANGAN DINAMIS PADA LANJUT USIA 

Abstrak 

 

Latar Belakang: Bertambahnya usia mengakibatkan keseimbangan postural dan stabilitas 

tubuh menurun. Keseimbangan merupakan suatu kemampuan untuk mempertahankan 

stabilisasi tubuh pada saat posisi berdiri, duduk, dan berjalan. Dengan perkembangan lansia 

yang begitu banyak dan membutuhkan pelayanan kesehatan maka membutuhkan suatu 

metode baru yang dapat meningkatkan partisipasi dan kepatuhan lansia untuk mengikuti 

sebuah program latihan rehabilitasi. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh latihan 

dengan virtual reality untuk keseimbanganDdinamis padaClanjut usia. Metode 

Penelitian:KJenis penelitianNquasi experimental, denganLdesain pre testKdan post test 

dengan 2Lkelompok (kelompok perlakuan danSkelompok kontrol). Kelompok 

perlakuanLdiberikan latihan dengan VR dan kelompok kontrol diberikan latihan dengan TS 

sebelum diberikan latihan di ukur dengan TUGT. Sampel sebanyak 15 lansia di posyandu 

desa Wirogunan Kartasura. Hasil Penelitian: Hasil uji statistik menggunakan paired sampel t-

test diperoleh p-value pada kelompok perlakuan dan kontrol sama yaitu p< 0,005 (p=0,000). 

Nilai mean pada kelompok perlakuan adalah 6,86 sedangkan kelompok kontrol adalah 5,88. 

Jadi dilihat dari nilai p-value pada kelompok perlakuan maupun kontrol terdapat pengaruh 

terhadap keseimbangan dinamis pada lanjut usia dan jika dilihat dari nilai mean maka antara 

kelompok perlakuan lebih baik dibanding dengan kelompok kontrol. Kesimpulan: Ada 

pengaruh latihan dengan VR untuk keseimbanganDdinamis pada lanjutKusia sebesar 49 %. 
 

KataLKunci: latihan dengan VR, keseimbanganNdinamis, lanjutNusia, pasca menopause 
 

Abstract 

 

Background: Increasing age results in decreased postural balance and body stability. Balance 

is an ability to maintain body stabilization when standing, sitting and walking. With the 

development of so many elderly people and needing health services, it requires a new method 

that can increase the participation and compliance of the elderly to attend a rehabilitation 

training program. Purpose: To determine the effect of training with virtual reality for 

dynamicCbalanceLin the elderly.YMethods:LThis type ofKresearchKis quasi experimental, 

withKthe design of pre test and post test with 2 groups (treatment group and control group). 

The treatmentLgroup wasLgiven VR trainingAand theLcontrolRgroup wasLgiven training 

with TS before training was measured by TUGT. A sample of 15 elderly people at the 

Posyandu in the Wirogunan village of Kartasura Results: The results of the statistical test 

using paired sample t-test obtained p-value in the same treatment and control groups, p 

<0.005 (p = 0,000). The mean value in the treatment group was 6.86 while the control group 

was 5.88. So it can be seen from the p-value in the treatment and control groups that there is 

an influence on the dynamic balance in the elderly and if seen from the mean value, the 

treatment group is better than the control group. Conclusion: There is an effect of exercise 

with VR for dynamic balance in the elderly by 49%. 
 

Keywords: VR exercise, dynamic balance, elderly, post menopause 

 

1. PENDAHULUAN 

Bertambahnya usia mengakibatkan keseimbangan postural dan stabilitas tubuh menurun. Hal 

tersebut merupakan penyebab wanita pasca menopause sering mengalami jatuh. Faktanya, 
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wanita lanjut usia sebanyak sepertiga (1/3) dari jumlah populasi pernah mengalami jatuh 

setidaknya sekali dalam setahun (Cangussu et al., 2012). Salah satu faktor resiko jatuh yang 

sudah dijelaskan diatas adalah keseimbangan. Keseimbangan merupakan suatu kemampuan 

untuk mempertahankan stabilisasi tubuh pada saat posisi berdiri, duduk, dan berjalan 

(Supriyono, 2015).  

Menurut (Singh et al., 2012) lansia harus memiliki sebuah latihan rehabilitasi 

terjadwal yang berperan dalam meningkatkan keseimbangan dalam waktu yang cepat. Tetapi 

program latihan rehabilitasi dengan tatap muka membutuhkan pengawasan dari seseorang 

yang berkompeten. Dengan perkembangan lansia yang begitu banyak dan membutuhkan 

pelayanan kesehatan maka membutuhkan suatu metode baru yang dapat meningkatkan 

partisipasi dan kepatuhan lansia untuk mengikuti sebuah program latihan rehabilitasi. 

Terobosan baru yang dapat dikembangkan yaitu sebuah latihan keseimbangan menggunakan 

virtual reality (VR) dapat meningkatkan keseimbangan dan mengembangkan fungsi motorik 

kasar halus dan koordinasi menurut (Cho et al., 2014) dalam Journal of Physical Therapy 

Science.  

Menurut (Chiarovano et al., 2015) menjelaskan bahwa latihan berbasis VR  lebih 

efektif dibandingkan dengan latihan konvensional. Hal itu terjadi karena peningkatan kontrol 

postural dengan latihan keseimbangan berbasis VR meningkatkan keseimbangan melalui efek 

umpan balik dari sebuah permainan yang merangsang visual, gerakan dan motorik secara real 

time. Rangsangan tersebut akan diteruskan ke otak sehingga tubuh merespon dengan tetap 

mempertahankan posisi tubuh agar tidak jatuh. Tetapi dalam penelitian ini menggunakan alat 

VR yang dilengkapi dengan peralatan lain. 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan ini yaitu quasi ekperimental design denganLdesain preLKtest 

dan  post test dengan 2 kelompok. Kelompok kontrol berjumlah 8 responden diberikan latihan 

dengan TS dan kelompok perlakuan berjumlah 7 reponden diberikan latihan dengan VR. 

Penelitian ini dilakukan selama 6 minggu, pada kelompok perlakuan dilakukan latihan 3 kali 

per minggu dan kelompok kontrol diminta untuk melakukan latihan TS secara mandiri. 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 3 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019 bertempat di 

rumah masing-masing responden pada desa Wirogunan Kartasura. Penelitian ini diawali 

dengan pemeriksaan keseimbangan dengan Times Up and Go Test. Setelah itu responden 

diberikan perlakuan sesuai dengan kelompoknya oleh nomorator. Pengukuran keseimbangan 

ini dilakukan sebagai pemeriksaan awal dan evaluasi di akhir penelitian.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang diuji homogenitasnya ada 4 yaitu umur, aktifitas fisik, indeks 

massa tubuh, kekuatan otot,dan nilai pre test TUGT. Masing – masing diuji antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Jumlah untuk kelompok perlakuan sebanyak 7 

orang dan kelompok kontrol sebanyak 8. Hasil setiap karakteristik responden p-value 

>00.05 maka antara kelompok perlakuanSdan kelompokDkontrol homogen atau tidak 

terdapat perbedaan.  

Tabel 1. Homogenitas Karakteristik Responden 

Karakteristik 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

p – value 
n = 7 % n = 8 % 

Umur     

0,626 

Mean ± SD 
62,43 ± 

1,512 
 

62,00 ± 

1,773 
 

Minimal 60  60  

Maksimal 64  65  

Median 63  62  

Aktifitas Sehari-hari     

0,800 Ibu rumah tangga 4 57,1% 4 50% 

Penjual warung 3 42,9% 4 50% 

Indeks Massa Tubuh     

0,457 
Normal 2 28,6% 4 50% 

Beresiko Obes 4 57,1% 4 50% 

Obes 1 1 14,3%   

Kekuatan Otot     

 

 

m. Hamstring nilai MMT 5 7 100 % 8 100 % 

m. Quadriceps nilai MMT 5 7 100 % 8 100 % 

m. Gastrocnemius nilai MMT 5 7 100 % 8 100 % 

Nilai pre test TUGT     

0,189 

Mean ± SD 20 ± 2,000  
18,75 ± 

1,488 
 

Minimal 16  17  

Maksimal 22  21  

Median 21  18,50  

 

Karakteristik responden di dalam Tabel 1 menunjukan  homogenitas karakteristik 

subyek bahwa umur, aktifitas fisik, indeks massa tubuh dan nilai pre test TUGT 

menunjukan data homogen. Sedangkan untuk karakteristik kekuatan otot menggunakan 

mmt menunjukan semua nilai kekuatan otot 5, sehingga untuk kekuatan otot dianggap 

homogen dan tidak dilakukan pengujian homogenitasnya. 
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3.1.2 Uji pengaruh kelompok perlakuan dan kontrol terhadap keseimbangan dinamis 

Tabel 2. Uji pengaruh kelompok perlakuan dan kontrol terhadap  

keseimbangan dinamis 

Kelompok  Mean  SD p -value Kesimpulan  

Kelompok Perlakuan 6,86 0,900 0,000 Ha diterima 

Kelompok Kontrol 5,88 1,458 0,000 Ha diterima 

Berdasarkan Tabel 2 menunjukan hasil uji parametrik menggunakan uji paired 

sample t-test pada kelompok perlakuan yang diberikan latihan VR didapat nilai p-

value=00,000 sehingga HaSditerima dan dapat disimpulkan terdapat pengaruh latihan VR 

terhadap peningkatan keseimbangan pada lansia, sedangkan pada kelompok kontrol yang 

diberikan latihan TS didapatkan nilai p-value=00,000 sehingga HaSSditerima dan juga 

dapat disimpulkan terdapat pengaruh terhadap keseimbangan dinamis pada lansia.   

3.1.3 Uji beda pengaruh kelompok perlakuan dan kontrol terhadap keseimbangan dinamis 

Tabel 3. Uji beda pengaruh kelompok perlakuan dan kontrol terhadap 

keseimbangan dinamis 

Kelompok N Mean SD Levene’s test p – value 

Kelompok 

perlakuan 
7 6,86 0,900 

0,223 0,147 
Kelompok 

Kontrol 
8 5,88 1,458 

 

Tabel 3 diketahui bahwa hasil uji beda pengaruh menggunakan  independet 

sampleSt-test didapatkanPnilai p value= 0,147 atau Ha ditolak, dengan begitu tidak 

terdapat perbedaan antara kelompok perlakuan yang diberikan latihan VR dengan 

kelompok kontrol yang diberikan TS. Untuk mengetahui antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol lebih baik mana dapat menggunakan nilai mean. Nilai selisih mean 

semakin tinggi maka latihan tersebut semakin baik. Nilai selisih mean yan terdapat pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol adalah 6,86 dan 5,88 maka dapat disimpulkan 

bahwa kelompok perlakuan dengan diberikan latihan VR lebih baik dibandingkan 

kelompok kontrol yang diberikan latihan TS. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Latiahn Virtual Reality Terhadap Keseimbanagn Dinamis 

Kelompok perlakuan yang diberikan latihan VR didapat nilai Ip-value= 0,000 sehingga 

Ha diterimaKdan dapat disimpulkan terdapat pengaruh latihan VR terhadap peningkatan 

keseimbangan pada lansia kelompok perlakuan yang diberikan latihan VR sangat 
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memungkin dilakukan karena latihan VR terhadap keseimbangan dinamis pada lanjut 

usia berhubungan dengan mekanisme kontrol postural dimana goyangan postural 

memberikan efek umpan balik terhadap kontrol postural yang berkaitan dengan pusat 

gravitasi (Chen et al., 2016). Mekanisme kontrol postural berdasarkan 3 sistem utama 

yang saling berintegrasi (Mao et al., 2014). Sistem tersebut adalah sistem visual, 

vestibular dan somatosensoris. Ketiga sistem tersebut membantu keseimbangan tubuh 

dalam berbagai hal dimana masing-masing menyumbangkan fungsi spesifik Sistem 

visual dan vestibular memberikan informasi yang berhubungan dengan kepala. 

Sedangkan sistem propioseptif memberikan informasi berupa posisi bagian tubuh. Impuls 

yang diterima akan dikirim ke sistem saraf pusat. Setiap gerakan kepala menyebabkan 

simulasi pada reseptor di apparatus vestibular, yang nantinya akan ditransmisikan ke 

serebelum dan inti vestibular di batang otak. Selanjutnya inti vestibular mengirim 

informasi ke pusat dan neuron okulomotor dari tulang belakang mengontrol gerakan 

kepala dan anggota badan. Oleh karena itu, sistem vestibular mengontrol gerakan kepala 

dan mata selama latihan untuk tetap menjaga keseimbangan tubuh (Karayannidou, 2009). 

Latihan dengan VR tidak hanya fungsi sensoris tetapi juga dapat memperbaiki fungsi 

motorik dan kognitif (Oliveira et al., 2017). Lansia melakukan latihan VR dapat berlatih 

secara mandiri sehingga latihan dapat dilakukan sesuai dosis di rumah mereka atau dalam 

sebuah komunitas. Mobilitas fungsional untuk bangkit dari duduk ke berdiri, berjalan 

sesuai jarak yang diberikan dan berbalik dan kembali untuk duduk juga meningkat 

setelah berpartisipasi dalam permainan realitas virtual yang berfokus pada keseimbangan 

(Singh et al., 2013). 

 

3.2.2 Pengaruh Latiahn Tandem Stance Terhadap Keseimbanagn Dinamis 

Kelompok kontrol yang diberikan latihan TS didapatkan nilai Ip-value= 0,000 sehingga 

HaSditerima dan juga dapat disimpulkan terdapat pengaruh terhadap keseimbangan 

dinamis pada lansia.  Menurut (Nugrahani, 2014) latihan TS juga sangat memungkin 

untuk dilakukan karena latihan TS ini lansia dilatih secara visual dengan cara memperluas 

arah pandangannya dan melihat kedepan, secara vestibular dan somatosensori untuk 

melakukan pola jalan yang benar serta menjaga posisi tubuh agar tetap tegak selama 

berjalan. Latihan ini memberikan umpan balik yang baik terhadap proprioseptif yaitu 

mempertahankan dan meningkatkan stabilitas fungsional sendi (Barlow, 2017). Latihan 

TS dapat meningkatkan kinerja keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti 
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mendapatkan kembali stabilitas postural setelah mendapatkan rintangan yang tiba-tiba 

dengan keseimbangan yang dipertahankan (Nilsaga et al., 2014). 

3.2.3 Beda Pengaruh antara Latihan Virtual Reality dan Tandem Stance 

Uji beda pengaruh menggunakan independet sample It-test didapatkanKsnilai p value= 

0,147 atau Ha ditolak, dengan begitu tidak terdapat perbedaan antara kelompok perlakuan 

yang diberikan latihan VR dengan kelompok kontrol yang diberikan TS. Hal ini karena 

pada kelompok perlakuan diberikan latihan VR menggunakan 2 jenis permainan yaitu 

tight rope walking dan ski slalom (Nicholson et al., 2015). Mekanisme antara permainan 

tight rope walking dan ski slalom sama mencakup 3 sistem (Karayannidou, 2009) 

permainan ini bergerak ke antero-postero dan mediolateral (Singh et al., 2012). Latihan 

dengn VR tidak hanya fungsi sensorik tetapi fungsi motorik dan kognitif juga terstimulasi 

(Oliveira et al., 2017). Perubahan nilai keseimbangan pada kelompok perlakuan sebesar 

49%. Pada kelompok kontrol diberikan latihan TS. Tandem stance juga diminta untuk 

mempertahankan posisi tubuh agar tidak keluar dari garis dimana TS mencakup 3 sistem 

yaitu sistem visual, vestibular dan somatosensoris (Nugrahani, 2014). Perubahan nilai 

keseimbangan pada kelompok kontrol sebesar 42%. 

4. PENUTUP  

Terdapat dua kelompok yaitu perlakuan dan kontrol yang masing-masing diberikan latihan 

berbeda tetapi keduanya memberikan efek yang baik untuk responden. Perubahan nilai 

keseimbangan pada kelompok perlakuan sebanyak 49% dan kelompok kontrol sebanyak 42%. 

Maka antara latihan dengan VR maupun TS dapat dilakukan untung meningkatkan nilai 

keseimbanagan. 
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