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PENGARUH TANDEM EXERCISE TERHADAP BALANCE  

ABILITY PADA LANJUT USIA 

 

Abstrak  

 

Proses yang dilalui oleh manusia dimana proses akhirnya adalah proses penuaan, proses 

ini akan dilalui ketika ketiga proses sebelumnya sudah dilalui (proses anak – anak, 

remaja dan dewasa). Lansia merupana seseorang yang sudah berumur 60 tahun atau 

lebih. salah satu permasalahan pada lansia adalah jatuh, salah satu faktor yang 

mempengaruhi resiko jatuh pada lansia adalah balance ability. penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh tandem exercise terhadap balance ability pada lanjut usia. 

Randomized Controlled Trial (RCT) double blinding dipilih sebagai metode yang 

digunakan pada penelitian ini. Pemilihan sampel dengan purposive simple sampling 

yaitu pemilihan secara spesifik dengan inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. 

Didapat jumlah sampel 14 lansia dengan umur paling muda 60 tahun, kemudian dibagi 

secara acak kedalam kelompok intervensi dan kontrol. Baseline treatment yang dipilih 

pada kelompok ini adalah senam lansia dan edukasi yang akan didapat pada kedua 

kelompok, pada kelompok intervensi juga mendapat latihan berupa tandem exercise 

lima kali dalam seminggu. Tandem exercise berpengaruh terhadap peningkatan balance 

ability lansia. Hasil uji paired t-test yang menunjukkan p-value pada kelompok 

intervensi 0,00 dan  independent t-test p< 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. 

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan p-value > 0,05 yaitu 0,995 yang artinya tidak 

adanya beda pengaruh antara kelompok kontrol dan interervensi. Terjadi bias pada 

penelitian ini yang mengakibatkan hasil beda uji menunjukkan tidak adanya beda uji 

pada kedua kelompok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tandem exercise 

berpengaruh dalam peningkatan balance ability lansia, tetapi pada penelitian ini tidak 

ada beda pengaruh yang terjadi 

. 

Kata Kunci: balance ability, lansia, resiko jatuh, tandem exercise 

Abstract 

The process that is passed by humans where the final process is the aging process, this 

process will be passed when the three previous processes have been passed (the process 

of children, adolescents and adults). Elderly is someone who is 60 years of age or older. 

one of the problems in the elderly is falling, one of the factors that affect the risk of 

falling in the elderly is the balance ability. This study aims to determine the effect of 

tandem exercise on balance ability in the elderly. Double blinding randomized 

controlled trial (RCT) was chosen as the method used in this study. The selection of 

samples with purposive simple sampling is specific selection with predetermined 

inclusion and exclusion. There were 14 samples of the elderly with the youngest age of 

60 years, then divided randomly into the intervention and control groups. The baseline 

treatment chosen in this group is elderly gymnastics and education that will be obtained 

in both groups, in the intervention group also received training in the form of five times 

a tandem exercise a week. Tandem exercise has an effect on increasing the balance of 

ability of the elderly. The paired t-test results showed that the p-value in the intervention 

group was 0.00 but the independent t-test showed a p-value of 0.995 which means there 

was no difference in influence between the control and intervention groups. The results 
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of this study indicate that tandem exercise has an effect on increasing the balance ability 

of the elderly, but in this study there was no difference in the effect that occurred. 

 

Keywords: balance ability, elderly, risk of falling, tandem exercise 

 

1. PENDAHULUAN 

Ketika menginjak lansia, banyak permasalahan yang terjadi dikarenakan perubahan fisik 

yang terjadi, sehingga memerlukan bantuan dari orang lain dalam beraktivitas. Salah 

satu permasalahan yang sering terjadi adalah jatuh yang merupakan masalah pada lansia 

yang memiliki persentase tinggi yang terjadi  (Panich et al., 2015). Jatuh terjadi 

dikarenakan beberapa faktor seperti penurunan keseimbangan, kelemahan pada 

ekstremitas yang terjadi, penurunan fungsional dan kognitif, serta proprioseptif dan 

motorik pada lansia (Panich et al., 2015). Hambatan fisik yang terjadi juga 

mengakibatkan lansia rentan akan jatuh, yang diakibatkan oleh perubahan gaya jalan, 

kelemahan, perubahan postur yang terjadi, penurunan reflek dan keseimbangan pada 

lansia. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh pada 

posisi tegak, dan ketika centre of gravty (COG) dipertahankan pada bidang tumpu base 

of support (BOS) dengan baik, mengakibatkan keseimbangan terjadi dengan baik 

(Kisner dan Colby, 2013). Menurut Hakim (2013) kemampuan untuk mempertahankan 

pusat gravitasi, terlebih pada posisi tegak. Menurut Kisner da Colby (2013) beberapa 

sistem penting pada keseimbangan adalah sistem visual, sistem somatosensorik, sistem 

vestibular dan peran musculoskeletal dalam kesejajaran tubuh dan lingkup gerak sendi 

untuk mempertahankan keseimbangan. Salah satu latihan yang dapat dilakukan dalam 

meningkatkan keseimbangan adalah tandem exercise. Tandem exercise adalah satu tes 

yang juga dapat digunakan sebagai lathan dalam meningkatkan keseimbangan, 

dilakukan dengan cara berjalan dalam satu garis lurus dalam posisi tumit kaki 

menyentuh jari kaki lain dengan jarak 3 – 6 meter, latihan ini juga dappat meningkatkan 

keseimbangan postural yang berpean dalam menurunkan resiko jatuh pada lansia 

(Panich et al., 2015), (Nugrahani, 2014). 

 

2. METODE 

Studi yang digunakan pada penelitian ini adalah Randomized Controlled Trial (RCT) 

dengan double blinding. Pemilihan sampel dengan purposive simple sampling yaitu 
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pemilihan sampel secara acak dan spesifik dengan inklusi dan eksklusi yang sudah 

ditentukan. Pelaksanaan penelitian di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta pada 

tanggal 10 maret – 6 April 2019. Jumlah sampel yang didapat berdasarkan inklusi dan 

eksklusi yaitu 14 lansia yang dibagi secara acak kedalam kelompok intervensi dan 

kontrol. Baseline yang digunakan pada penelitian ini adalah senam lansia dan edukasi 

yang diberikan pada kedua kelompok. Pada kelompok intervensi ditambah latihan 

tandem exercise lima kali dalam seminggu. Time up and go test (TUG) digunakan 

untuk mengevaluasi balance ability pada penelitian ini yang dilakukan pada kedua 

kelompok dan MMSE untuk mengevaluasi nilai kognitif pasien. MMSE meruapakan 

salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif pada lansia 

yang akan dijadikan responden pada penelitian ini dengan cara responden beri 

pertanyaan, diminta berhitung, menulis dan menggambar dengan ketentuan atau 

blangko yang sudah ada. Setelah itu enumerator memberi nilai dan menghitung nilai 

yang didapat sesuai dengan ketentuan blangko MMSE tersebut. Time up and go test 

(TUG) adalah tes dimana pasien diminta duduk lalu ketika enumerator memberi aba – 

aba, responden berdiri dan jalan kedepan 3 -6 meter dan kembali duduk kekursi.  

Data Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan Shapiro- Wilk Test 

dengan confident 95% dimana interpretasi nilai p > 0,05 menunjukkan data 

berdistribusi normal dan nilai p < 0,05 menunjukkan data berdistribusi tidak normal. 

Paired T-Test digunakan untuk membandingkan balance ability yang terjadi pada 

kelompok kontrol dan intervensi. Sedangkan Independent T-Test digunakan untuk 

membandingkan pengaruh setelah dan sebelum diberikan perlakuan pada kelompok 

kontrol dan kelompok intervensi dimana jika nilai p , 0, 05 menjukkan hasil 

berpengaruh secara signifikian (Panich et al., 2015). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karaktristik responden 

Tabel 1. Distribusi Usia Responden 

No Usia  (tahun) Jumlah Persentase 

1 61 1 7,1% 

2 63 2 14,3% 

3 66 1 7,1% 

4 67 1 7,1% 

5 68 3 21,4% 

6 70 1 7,1% 

7 71 1 7,1% 
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8 72 1 7,1% 

9 73 1 7,1% 

10 76 1 7,1% 

11 83 1 7,1% 

Total 14 100% 

 

Tabel 2. Distribusi Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Perempuan 4 28,6 

2 Laki - laki 10 71,4 

Total 14 100 

 

Tabel 3. Distribusi MMSE Responden 

No Nilai MMSE Jumlah Persentase 

1 20 1 7,1% 

2 23 1 7,1% 

3 24 1 7,1% 

4 25 1 7,1% 

5 27 1 7,1% 

6 28 2 14,3% 

7 29 1 7,1% 

8 30 6 42,9% 

Total 14 100% 

 

Tabel 4. Hasil Statistik TUG 

 
Intervensi  Kontrol  

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Mean 17,11 14,98 14,99 15,20 

Median 16,20 14,76 14,09 15,02 

Minimum 13,50 11,35 9,92 11,40 

Maksimum 23,45 20,78 21,40 20,83 

 

3.2 Analisa Data 

Tabel 5. Uji Normalitas Data Shapiro Wilk Test 

p-value 

 Intervensi Kontrol 

Pre-test ,348 ,357 

Post- test ,214 ,799 

 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Shapiro-Wilk test dengan 

confident 95% yang menunjukkan data berdistribusi normal dengan nilai p > 0,05. 
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Tabel 6. Uji pengaruh 

Uji pre-post test p-value t-hitung df 

Kontrol  ,635 ,500 6 

Intervensi ,00 7,428 6 

 

Tabel 7. Uji Beda Pengaruh Independent T-Test 

Uji p-value Keterangan 

Pre-post kontrol dan 

intervensi 
,995 Tidak ada beda pengaruh 

Independent t-test digunakan dalam penelitian ini untuk membandingkan 

perbedaan pengaruh balance ability yang terjadi antara kelompok kontrol dan 

intervensi. Tabel diatas (tabel 4.9) menunjukkan bahwa p-value lebih besar dari 

0.05 yaitu 0.995 > 0.05 yang berarti tidak terdapat beda pengaruh antara kelompok 

kontrol dan intervensi.  

 

3.3 Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tandem exercise 

terhadap keseimbangan atau balance ability pada lansia pada kelompok intervensi, 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. Tandem exercise merupakan salah satu 

latihan yang mempunyai tujuan mengontrol keseimbangan lansia, melatih sikap 

atau posisi tubuh lansia pada saat berjalan, memposisikan tubuh dan menjaga tubuh 

diposisi yang benar pada saat berjalan dengan cara mempersempit langkah dalam 

berjalan yang dilakukan dalam satu garis lurus dengan tumit mennyentuh jari kaki 

yang lainnya dan dilakukan tanpa menggunakan alas kaki. Tandem exercise ini 

dilakukan dengan jarak 3 -6 meter dalam satu set. Latihan ini dapat melatih 

beberapa komponen penting pada keseimbangan yaitu visual, ketika melakukan 

tandem exercise visual tetap fokus melihat kedepan dan memperluas arah 

pandangan agar tetap pada posisi jalan lurus dengan tumit menempel pada jari kaki 

lainnya. Mempersempit pola jalan pada tandem exercise juga dapat melatih 

proprioseptif agar melakukan pola jalan dengan benar pada lansia, koordinasi otot 

dan gerak tubuh agark tetap seimbang pada posisi jalan lurus. Latihan proprioseptif 

sangat penting bagi keseimbangan karena umpan balik dari propiseptif akan 

mempertehankan dan meningkatankan stabilitas pada sendi (Batson et al,. 2008). 
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Komponen keseimbangan tidak hanya visual dan propioseptif tetapi ada 

beberapa komponen lain seperti vestibular, auditori kekuatan otot terlebih pada 

trunk sebagai penyokong tubuh pada saat berjalan dan otot bagian kaki (Zhao et al,. 

2017). Tandem exercise tidak bisa mencakup semua faktor keseimbangan tersebut 

dan hanya terfokus pada beberapa faktor saja. Beberapa komponen itu sedikit 

dikesampingkan dan diseleksi dengan beberapa kriteria umum seperti usia, kognitif 

(dengan MMSE) dan hasil time up and go test (TUG) untuk mengevaluasi 

keseimbangan saat berjalan pada lansia. 

Hasil TUG bukan hanya dilihat dari faktor usia dan kognitif responden, 

pemberian intervensi juga mempengaruhi nilai TUG responden. Terbukti dengan 

adanya perbaikan pada kelompok intervensi yang terjadi yaitu peningkatan rata – 

rata TUG sebesar 2,13 lebih baik dari pre-tes. Tiap responden memiliki perbaikan 

hasil TUG yang beragam. Pada kelompok kontrol terjadi penurunan rata – rata hasil 

TUG sebesar 0,21 detik. sama seperti kelompok intervensi, penurunan terjadi 

bervariasi tiap responden. Setiap responden memiliki banyak faktor yang 

menyebabkan nilai TUG lebih baik atau menurun. Aktivitas sehari – hari yang 

mungkin beberapa responden lebih aktif berjalan – jalan, mengobrol dengan 

mahasiswa praktik disana, lebih banyak menghabiskan waktu dikamar dengan 

beristirahat, dan beberapa juga ada yang membantu memotong sayuran ketika juru 

masak sedang menyiapkan makanan untuk responden. Ada beberapa lansia juga 

yang jarang mengikuti kegiatan di panti seperti bercocok tanam, senam, dan 

beberapa kegiatan yang dibuat oleh mahasiswa praktik. Kesadaran responden dalam 

mengikuti kegiatan dan beraktivitas juga dapat mempengaruhi TUG, karena 

responden yang aktif dan mandiri dalam beraktivitas memiliki nilai TUG yang 

lebih baik dibandingkan dengan responden yang banyak menghabiskan waktunya 

dikamar dan dibantu pada saat beraktivitas.  

Hasil TUG kelompok intervensi memang mendapat perbaikan setelah 

pemberian intervensi yang dilakukan oleh enumerator, tetapi tidak ada beda 

pengaruh yang terjadi secara signifikan antara kelompok kontrol dan intervensi. Ini 

terlihat pada hasil uji beda pengaruh kelompok kontrol dan intervensi yang 

menunjukkan tidak ada beda pengaruh yang terjadi.walaupun tidak ada beda 

pengaruh antara kelompok kontrol dan intervensi, terdapat beda rata – rata hasil 
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TUG kelompok kontrol dan intervensi yaitu kelompok kontrol dengan hasil TUG 

15,20 dan kelompok intervensi 14,98, terdapat beda rata – rata TUG sebesar 0,22 

pada kedua kelompok. Peningkatan TUG yang tidak signifikan ini terjadi karena 

banyak fator, dari kesehatan dan kemampuan responden, antusias responden dalam 

mengikuti latihan, dan karena kurangnya latihan yang dilakukan. 

Program latihan keseimbangan harus diperhatikan dengan baik karena 

efektivitas dan hasil yang baik suatu intervensi dapat terjadi jika 

mengkombinasikan latihan keseimbangan dengan latihan fisik, seperti latihan 

kekuatan dengan latihan daya tahan (Cadore & Rodrı, 2013). Latihan keseimbangan 

biasanya meliputi tandem exercise, berdiri dengan tumit dan jari – jari, berdiri 

dengan satu kaki, latihan menangkap dan melempar bola, latihan memindahkan 

berat badan dari kaki satu ke kaki lainnya, dan modifikasi thai chi (kim et al., 

20112, Barnett et al., 2003, Lord SR et al., 20013). Latihan menggunakan multi – 

komponen atau penggabungan beberapa latihan dapat menghasilkan peningkatan 

yang signifikan (Freiberger E et al., 2012, Hagedorn DK et al., 2010, Clemson L et 

al., 2012). 

 

4. PENUTUP 

Penelitian yang dilakukan selama sebulan di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta 

menunjukkan bahwa tandem exercise tidak berpengaruh terhadap peningkatan balance 

ability lansia pada kelompok intervensi yang dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

Walaupun tidak berpengaruh, terdapat peningkatan rata rata TUG pada kelompok 

intervensi sebesar 2,13 detik. Terdapat selisih rata – rata hasil TUG kelompok kontrol 

dan intervensi sebesar 0.22 detik dimana kelompok intervensi mengalami perbaikan 

secara kelompok. 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti yang masih banyak terdapat kekurangan 

dan keterbatasan pada penelitian ini, sehingga peneliti yang akan melakukan penelitian 

yang sama dapat melakukan dan memperbaiki kekurangan dan permasalahan yang 

terjadi. Spesifik dalam pemilihan responden dan kriteria responden serta memilih 

intervensi yang sesuai dengan  kondisi dan permasalahan lansia di tempat penelitian. 

Menggunakan setidaknya lebih dari satu latihan balance ability agar latihan dapat 

menunjukkan hasil yang maksimal. 
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