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PENGARUH BALANCE STRATEGY EXERCISE DAN GAZE STABILITY 

EXERCISE TERHADAP PENINGKATAN KESEIMBANGAN PADA 

LANSIA 

Abstrak 

Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mempertahankan dan 

menstabilkan posisi tubuh. Kemampuan mempertahankan posisi tubuh akan 

menurun sejalan dengan pertambahan usia. Untuk menjaga kualitas hidup 

lansia diperlukan suatu latihan keseimbangan. Ada berbagai jenis latihan yang 

dapat diterapkan pada lansia, seperti balance strategy exercise dan gaze 

stability exercise. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh latihan antara balanceostrategyoexercise dan 

gazeostabilityoexercise terhadap keseimbangan pada lansia.Metode penelitian  

jenis penelitian yang dilakukan adalah ekperimental dengan pendekatan quasi 

ekperimental dengan desain penelitian pre and post test dengan 

membandingkan 2 kelompok. Responden dari penelitian ini sebanyak 20 orang 

yang dibagi menjadi dua kelompok, kelompok I sejumlah 10 orang diberi 

perlakuan balance strategy exercise dan kelompok ii sejumlah 10 orang diberi 

perlakuan gaze stability exercise. Pengukuran keseimbangan pada lansia 

menggunakan berg balance scale. Hasil uji menggunakan paired sample t-test 

pada kelompok I p = 0,000 (p < 0,05) dan kelompok II p = 0,001 (p < 0,05), hal 

ini menunjukkan bahwa kedua perlakuan yang diberikan pada kelompok I dan 

II memiliki pengaruh terhadap peningkatan keseimbangan pada lansia. 

Sedangkan hasil dari uji independent sample t-test pada kelompok perlakuan p 

= 0302 (p < 0,05), hal ini menunjukkan perlakuan yag dilakukan pada 

kelompok I dan II tidak memiliki perbedaan pengaruh terhadap peningkatan 

keseimbangan pada lansia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh balance strategy exercise dan gaze stability exercise pada masing-

masing kelompok, namun tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan pada 

perlakuan balance strategy exercise dan gaze stability exercise terhadap 

peningkatan keseimbangan pada lansia. 

 

Kata Kunci : Balance Strategy Exercise, Berg Balance Scale, Gaze Stability 

Exercise, Keseimbangan, Lansia.  

Abstract 

Balance is the ability to maintain and stabilize body position. the ability to 

maintain body position will decrease with age. to maintain the quality of life of 

the elderly a balance exercise is needed. there are various types of exercises 

that can be applied to the elderly, such as the balance strategy exercise and 

gaze stability exercise.The research objective to find out the differences in the 

effect of training between the balance strategy exercise and gaze stability 

exercise on balance in the elderly. The type of research conducted was 

experimental with a quasi experimental approach with pre and post test 
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research design by comparing 2 groups. Respondents from this study were 20 

people divided into two groups, group I a number of 10 people were given the 

balance strategy exercise and group II a number of 10 people were treated with 

gaze stability exercise. Measurement of balance in the elderly using Berg 

Balance Scale. The result using paired sample t-test in group I p = 0,000 (p 

<0.05) and group II p = 0.001 (p <0.05), this indicates that both treatments 

were given in group I and II has an influence on increasing balance in the 

elderly. While the results of the independent sample t-test in the treatment 

group p = 0302 (p <0.05), this shows that the treatment carried out in groups I 

and II did not have a difference in effect on increasing balance in the elderly. 

The conclusion of this study is that there is an effect of balance strategy 

exercise and gaze stability exercise in each group, but there is no significant 

difference in effect on balance training exercises and stability exercise views 

on improving balance in the elderly. 

 

Keywords: Balance, Balance Strategy Exercise, Berg Balance Scale, Elderly, 

Gaze Stability Exercise. 

 
1. PENDAHULUAN 

       Penuaan adalah suatu proses alami dalam kehidupan manusia. Dimulai 

dari tahapan menjadi bayi kemudian berkembang menjadi usia anak-anak, 

remaja, dewasa dan akhirnya menjadi tua. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, lanjut usia adalah seseorang yang 

telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Seiring bertambahnya usia maka tubuh 

juga akan mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dialami lansia 

diantaranya adalah perubahan pada sistem saraf dan sistem muskuloskeletal. 

Dimana kedua sistem tersebut merupakan komponen penting dalam menjaga 

keseimbangan tubuh (Maryam, 2009).  

       Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mempertahankan dan 

menstabilkan posisi tubuh, baik itu keseimbangan dalam posisi diam (statis) 

atau posisi bergerak (dinamis). Menurut Lippert (2011), keseimbangan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara  lain : center of gravity, base of 

support, dan line of gravity. Posisi tubuh dikatakan stabil jika garis gravitasi 

yang melewati pusat gravitasi jatuh pada bidang tumpu.          

       Komponen keseimbangan menurut Kisner & Colby (2007) adalah sistem 

sensoris yang merupakan salah satu bagian dari sestem saraf. Dimana dalam 

sistem sensoris ini terdapat sistem visual, sistem somatosensoris, dan sistem 
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vestibular yang berfungsi untuk menangkap informasi sensoris tentang posisi 

tubuh terhadap keadaan sekitar. Sistem yang kedua adalah sistem 

muskuloskeletal, dimana sistem ini meliputi kinerja otot, integritas sendi dan 

sensasi rasa yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan postural. Sedangkan 

hal-hal lain yang yang berasal dari lingkungan antara lain : permukaan 

tumpuan, pencahayaan (gelap atau terang), jenis aktivitas (aktivitas ringan, 

sedang, berat).Sehingga dapat dipastikan apabila terjadi perubahan pada sitem 

saraf dan muskuloskeletal maka kemampuan lansia untuk mempertahankan dan 

menstabilkan tubuhnya akan menurun serta akan mengganggu aktivitas dalam 

kehidupan sehari-hari. 

       Untuk mengetahui adanya penurunan keseimbangan pada lansia maka 

diperlukan suatu alat ukur keseimbangan. Salah satu alat ukur yang dapat 

digunakan adalah berg balance scale. Berg balance scale terdiri dari 14 item 

pernyataan yang berkaitan dengan keseimbangan baik statis maupun dinamis, 

contohnya : posisi duduk, berdiri dengan satu kaki, dan berpindah tempat. 

       Balance strategy exercise merupakan bentuk latihan yang didasarkan pada 

kemampuan atau strategi individu dalam mempertahankan keseimbangannya. 

Terdapat 3 gerakan dalam latihan ini, yaitu : ankle strategy exercise, hip 

strategy exercise, dan stepping strategy exercise. Sedangkan gaze stability 

exercise merupakan suatu latihan berdasarkan sistem vestibular untuk 

memodifikasi besarnya reflek vestibulo-okular (VOR) sebagai respon terhadap 

input yang diberikan, seperti gerakan kepala (Bhardwaj & Vats, 2014). 

 

2. METODE PENELITIAN 

       Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimental dengan 

pendekatan quasi experimental atau sering disebut eksperimen semu. Desain 

penelitian ini adalah pre dan post test dengan membandingkan dua kelompok, 

yaitu kelompok I diberi perlakuan balance strategy exercise dan kelompok II 

diberi perlakuan gaze stability exercise. Responden akan dilakukan 

pemeriksaan keseimbangan menggunakan berg balance scale. Sampel 

penelitian adalah lansia di Dusun Sepreh RT. 02 RW. 01, Desa Selopuro, 
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Kecamatan Pitu, Ngawi yang sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi. 

Pengambilan sampel sebanyak 20 orang. Analisa data dengan uji normalitas 

menggunakan saphiro-wilk test, uji homgenitas menggunakan levene’s test, uji 

pengaruh pada masing-masing kelompok menggunakan paired sample t-test, 

uji beda pengaruh menggunakan independent sample t-test. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karekteristik Responden 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Karakteristik 
Kelompok I (BSE) Kelompok II (GSE) 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Usia 

(Tahun) 

60 1 10% 3 30% 

61 0 0 1 10% 

62 1 10% 0 0 

63 4 40% 0 0 

65 0 0 3 30% 

67 1 10% 0 0 

68 3 30% 2 20% 

70 0 0 1 10% 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 5 50% 4 40% 

Perempuan 5 50% 6 60% 

IMT 

<18,50 0 0 0 0 

18,50-22,99 4 40% 6 60% 

23,00-27,49 5 50% 3 30% 

≥27,50 1 10% 1 10% 

Jenis 

Pekerjaan 

IRT 5 50% 5 50% 

Pensiunan 2 20% 1 10% 

Petani 3 30% 3 30% 

Wirausaha 0 0 1 10% 

 

3.2 Hasil Uji Statistik 

3.2.1 Uji Normalitas 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

 
Kelompok I 

(Balance Strategy Exercise) 

Kelompok II 

(Gaze Stability Exercise) 

Pre Test 0,252 0,191 

Post Test 0,232 0,338 
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       Berdasarkan uji normalitas dengan saphiro-wilk test, data peningkatan 

nilai keseimbangan pada kelompok I dan kelompok II memiliki nilai 

p>0,05 yang berarti data tersebut berdistribusi normal. 

3.2.2 Uji Homogenitas 

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas 

Nilai Berg Balance 

Scale 

Uji Homogenitas 

Levene’s Test 
Kesimpulan 

Pre Test 0,169 Homogen 

Post Test 0,836 Homogen 

       Berdasarkan uji homogenitas dengan levene’s test, data nilai berg 

balance scale pada pre dan post test memiliki nilai p>0,05 yang berarti 

data tersebut bersifat homogen. 

3.2.3 Uji Pengaruh  

Tabel 4. Kelompok I (Balance Strategy Exercise) 

Perlakuan Jumlah 
Mean Sig. (2-

tailed) 
Kesimpulan 

Pre Post 

Balance Strategy 

Exercise 
10 37,00 41,20 0,000 Signifikan 

Tabel 6. Kelompok II (Gaze Stability Exercise) 

Perlakuan Jumlah 
Mean  Sig. (2-

tailed) 
Kesimpulan 

Pre Post  

Gaze Stability 

Exercise 
10 35,70 39,90 

 
0,001 Signifikan 

       Berdasarkan hasil uji paired sample t-test pada kelompok I yang 

diberikan balance strategy exercise diperoleh nilai p = 0,000 oleh karena 

hasil perhitungan menunjukkan nilai p < 0,05 artinya ada pengaruh 

pemberian balance strategy exercise terhadap peningkatan keseimbangan 

pada lansia. 
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       Sedangkan pada kelompok II yang diberikan gaze stability exercise 

diperoleh nilai p = 0,001 oleh karena hasil perhitungan menunjukkan nilai 

p < 0,05 artinya ada pengaruh pemberian gaze stability exercise terhadap 

peningkatan keseimbangan pada lansia. 

3.2.4 Uji Beda Pengaruh 

Tabel 6. Independent Sample T-Test 

Perlakuan Sig.(2-tailed) 

Balance Strategy Exercise dan Gaze 

Stability Exercise 
0,302 

       Pada uji beda pengaruh menggunakan uji statistik independent sample 

t-test menunjukkan hasil p = 0,302 (Sig.(2-tailed) < 0,05), berarti dapat 

disimpulkan tidak ada perbedaan nilai berg balance scale antara kelompok 

perlakuan balance strategy exercise dengan kelompok perlakuan gaze 

stability exercise.        

       Akan tetapi, ketika hasil selisih dari rata-rata pada kedua kelompok 

dibandingkan maka yang terlihat adalah terdapat perbedaan peningkatan 

nilai antara kedua kelompok perlakuan. Pada kelompok I dengan 

perlakuan balance strategy exercise didapatkan hasil selisih nilai rata-rata 

pre test dan post test sebesar 5,2. Sedangkan pada kelompok II dengan 

perlakuan gaze stability exercise didapatkan hasil selisih nilai rata-rata pre 

test dan post test sebesar 4,2.Sehingga dalam penelitian ini pengaruh 

balance strategy exercise terhadap peningkatan keseimbangan pada lansia 

lebih baik dari pada gaze stability exercise. 

3.3 Pembahasan 

3.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

       Diketahui rata-rata usia responden pada kelompok I dan II 

adalah 64 tahun. Hal tersebut berarti rata-rata responden berada pada 

usia yang mengalami degenerasi. Degenerasi dapat mengakibatkan 

terjadinya perubahan perubahan struktur otot, yaitu penurunan 

jumlah dan ukuran serabut otot mengakibatkan penurunan kekuatan 
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otot sehingga kemampuan mempertahankan keseimbangan postural 

pada lansia terganggu (Fitriyansyah et al., 2014; Prasetyo & Indardi, 

2015). 

3.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

       Pada kedua kelompok didominasi oleh responden dengan jenis 

kelamin perempuan. Perempuan lebih banyak mengalami gangguan 

keseimbangan karena saat memasuki usia 45-50 tahun akan 

mengalami menopause yang menyebabakan perubahan hormon 

esterogen sehingga mengakibatkan penyerapan kalsium di tulang 

terganggu dan tulang mudah keropos (Maryam, 2009; Senolinggi et 

al., 2015; Silalahi, 2016). 

3.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Indeks Massa Tubuh 

       Indeks massa tubuh merupakan hasil perhitungan dari tinggi 

badan dan berat badan, sehingga indeks massa tubuh merupakan 

indicator penting untuk menentukan derajat status gizi dari individu. 

Derajat status gizi dikategorikan menjadi underweight, normal, 

overweight, dan obesitas. Seseorang yang memiliki status gizi 

overweigth dan obesitas lebih berisiko mengalami gangguan 

keseimbangan (Gorber et al., 2007; Habut, Nurmawan, & 

Wiryanthini, 2015; Shanti et al., 2017). 

3.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

       Latar belakang yang berbeda pada lansia satu dengan yang lain 

menyebabkan tingkat pengetahuan tentang perilaku hidup sehat pada 

lansia tidak merata. Perbedaan latar belakang tersebut dapat berupa 

latar belakang pendidikan maupun pekerjaan. Hal tersebut 

berdampak pada adanya perbedaan setiap lansia dalam memahami 

dan mengikuti instruksi gerakan pada latihan balance strategy 

maupun gaze stability (Kustantya & Anwar, 2017). 
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3.3.5 Pengaruh Balance Strategy Exercise terhadap Peningkatan 

Keseimbangan pada Lansia 

       Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 3 peningkatan nilai 

keseimbangan pada lansia telah diuji secara statistik menggunakan 

uji paired sample t-test dengan nilai p = 0,000. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa data memiliki nilai p < 0,05 jadi Ha diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh pada pemberian balance 

strategy exercise terhadap peningkatan keseimbangan pada lansia. 

       Balance strategy exercise terdiri dari tiga tahapan, yaitu ankle, 

hip, dan stepping strategy exercise. Balance strategy exercise 

mengaktifkan gerakan disadari yang diterima melalui sistem sensoris 

berupa proprioceptive tentang perubahan posisi tubuh dari 

persendian ke sistem saraf pusat atau otak. Di otak, informasi 

sensoris akan diolah lagi di dalam korteks serebri yang mengubah 

informasi sensoris menjadi informasi motorik. Informasi motorik 

akan menjadi neuron-neuron motorik sehingga menyebabkan 

potensial aksi pada otot. Potensial aksi akan menyebabkan retikulum 

sarkoplasma melepaskan ion kalsium dalam jumlah besar. Ion 

kalsium akan menimbulkan gaya tarik-menarik antara filamen aktin 

dan miosin sehingga mengasilkan proses kontraksi otot (Squire et 

al., 2008).  

       Kontraksi otot yang secara rutin dilakukan sebanyak tiga kali 

seminggu selama lima minggu akan menimbulkan suatu efek 

adaptasi neural. Adaptasi neural merupakan kondisi penyesuaian 

pada otot terhadap latihan yang diberikan. adaptasi neural 

menimbulkan sumasi serabut multiple yaitu terjadinya peningkatan 

jumlah unit motorik yang berkontraksi secara bersama-sama. 

Dengan adanya peningkatan unit motorik ini maka akan terjadi 

peningkatan kekuatan otot (Novianti et al., 2018). Kekuatan otot 

sebagai pengontrol keseimbangan didapatkan dengan mengaktifkan 

dan meningkatkan kekuatan otot yang digunakan saat melangkah, 
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meliputi : otot-otot pada hip (fleksor, ekstensor, abduktor, aduktor, 

dan rotator), knee (fleksor dan ekstensor), ankle, serta otot-otot 

postural (m. erector spine dan m. rectus abdominis) (Nugraha et al., 

2015). 

3.3.6 Pengaruh Gaze Stability Exercise terhadap Peningkatan 

Keseimbangan pada Lansia 

        Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4 peningkatan nilai 

keseimbangan pada lansia telah diuji secara statistik menggunakan 

uji paired sample t-test dengan nilai p = 0,001. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa data memiliki nilai p < 0,05 jadi Ha diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh pada pemberian gaze 

stability exercise terhadap peningkatan keseimbangan pada lansia. 

       Jika individu telah memasuki usia lansia yaitu 60 – 70 tahun, 

maka akan terjadi berbagai penurunan pada sistem sensoris di tubuh. 

Lansia akan kehilangan kemampuan dalam memfokuskan 

pandangan saat gerakan cepat akan memerlukan waktu yang lama. 

Alasan tersebut akan berpengaruh pada konsisi postural sehingga 

menyebabkan gangguan keseimbangaan. Dalam penelitian ini, 

rehabilitasi vestibular dengan menggunakan gaze stability exercise 

efektif dalam meningkatkan keseimbangan dan mengurangi resiko 

jatuh pada lansia dengan meningkatkan stabilitas postur dan 

ketajaman visual selama gerakan kepala (Khana & Singh, 2014). 

       Kerjasama antara sistem vestibular dan sistem visual akan 

memberi informasi mengenai posisi tubuh terhadap gaya gravitasi 

pada lingkungan sekitar. Melalui refleks vestibulo-ocular, saat 

reseptor pada sistem vestibular yang disebut sistem labyrinthine 

menerima rangsangan dari sistem visual berupa melihat objek, 

kemudian meneruskan pesan melalui saraf kranialis VIII ke nukleus 

vestibular yang berlokasi di batang otak. Lalu keluaran dari nukleus 

vestibular menuju ke motor neuron melalui medulla spinalis, 
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terutama ke motor neuron yang menginervasi otot-otot proksimal, 

yaitu otot-otot leher dan otot-otot punggung (Kisner & Colby, 2007). 

3.3.7 Beda Pengaruh Balance Strategy Exercise dan  Gaze Stability 

Exercise terhadap Peningkatan Keseimbangan pada Lansia 

       Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4 peningkatan nilai 

keseimbangan pada lansia telah diuji secara statistik menggunakan 

uji independent sample t-test dengan nilai p = 0,302. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa data memiliki nilai p > 0,05 jadi Ha ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan pengaruh pada 

pemberian balance strategy exercise dan gaze stability exercise 

terhadap peningkatan keseimbangan pada lansia. 

       Distribusi IMT yang kurang merata antara kedua kelompok 

menyebabkan perbedaan hasil peningkatan nilai rata-rata BBS, dapat 

diketahui bahwa jumlah responden overweight dan obesitas lebih 

banyak terdapat pada kelompok I, yaitu sebanyak 6 orang. 

Sedangkan pada kelompok II jumlah responden overweight dan 

obesitas hanya 4 orang. Overweight dan obesitas membutuhkan 

bidang tumpu yang lebih luas untuk mempertahankan keseimbangan 

tubuh. Hal tersebut terjadi karena kondisi metabolisme tubuh seperti 

overweight dan obesitas akan menyebabkan perubahan center of 

gravity dan akan mempengaruhi posisi stabil pada individu tersebut 

(Salzman, 2010). 

       Faktor lain yang mempengaruhi penelitian ini adalah karena 

ruang posyandu yang sempit sehingga mengharuskan pemeriksaan 

keseimbangaan dan latihan dilakukan di rumah pengurus posyandu 

ruangan yang lebar. Jenis kursi yang digunakan untuk pemeriksaan 

keseimbangan adalah kursi dengan bantalan dudukan yang terbuat 

dari busa dan kursi dengan bantalan dudukan dari kayu. 

Keseimbangan tubuh responden pada bidang tumpu yang lunak 

(busa) lebih buruk daripada keseimbangan tubuh pada bidang tumpu 

yang keras. Karena pada saat seseorang berada pada permukaan 
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yang lunak, bergerak, atau miring, otot-otot batang tubuh dan 

ekstrimitas bawah akan berkontraksi dengan cepat untuk 

mengembalikan kontrol postural (Maryam, 2009). 

3.4 Keterbatasan Penelitian 

       Keterbatasan pada penelitian ini diantaranya disebabkan karena durasi 

dan frekuensi latihan yang kurang, distribusi responden berdasarkan 

indeks massa tubuh yang tidak merata, latar belakang pendidikan dan 

pekerjaan yang berbeda-beda, dan adanya kemungkinan penggunaan jenis 

kursi yang berbeda saat pemeriksaan keseimbangan. 

  

4. PENUTUP 

       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh balance 

strategy exercise dan gaze stability exercise terhadap peningkatan 

keseimbangan pada lansia didapat kesimpulan adanya pengaruh pemberian 

balance strategy exercise dan gaze stability exercise terhadap peningkatan 

keseimbangan pada lansia. Namun, saat kedua latihan dibandingkan maka 

didapatkan hasil tidak ada beda pengaruh antara balance strategy exercise dan 

gaze stability exercise terhadap peningkatan keseimbangan pada lansia. 

       Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar menambah durasi dan frekuensi 

dari latihan. Selain itu diharapkan untuk lebih memperhatikan kriteria 

responden agar distribusi setiap kelompok lebih merata. Penggunaan kursi 

yang sama jenisnya pada setiap responden juga akan mempengaruhi nilai 

keseimbangan lansia sehingga hal tersebut juga harus diperhatikan.  
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