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SINGLE CASE STUDY: PENGARUH PEMBERIAN LATIHAN CORE 

STABILITY DAN ANKLE STRATEGY TERHADAP KESEIMBANGAN 

LANJUT USIA DI DESA MANTINGAN KABUPATEN NGAWI 

Abstrak 

Latar Belakang: Proses penuaan merupakan sebuah kodrat dalam fase kehidupan.  

Penurunan masa otot yang progresif ini dapat menyebabkan penurunan keseimbangan, 

penurunan aktivitas dan kualitas hidup masyarakat lanjut usia. Salah satu latihan 

keseimbangan yang dapat diberikan kepada lanjut usia adalah ankle strategy & core 

stability. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui apakah latihan core stability dan ankle 

strategy memberikan pengaruh terhadap resiko jatuh pada lanjut usia. Metode 

Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen kasus tunggal 

(single-case experimental design) merupakan sebuah desain penelitian untuk 

mengevaluasi efek suatu perlakuan (intervensi) dengan kasus tunggal. Hasil Penelitian: 

Berdasarkan hasil dari perlakuan yang telah dilakukan peneliti, didapatin 2 responden 

lanjut usia di Desa Mantingan Ngawi. Masing-masing responden diberikan latihan 

selama 4 kali dalam satu minggu dan dilakukan selama 2 minggu. Dari hasil pemberian 

latihan ankle strategy & core stability terdapat peningkatan keseimbangan baik dinamis 

maupun statis kepada lanjut usia. Kesimpulan: Terdapat peningkatan keseimbangan 

pada lanjut usia setelah diberikan latihan ankle strategy & core stability.   

 

Kata Kunci : core stability, ankle strategy, keseimbangan, lanjut usia 

 

Abstract 

Background: The aging process is a natural phase of life.This progressive decrease in 

muscle mass can lead to decreased balance, decreased activity and quality of life in the 

elderly. One of the balance exercises that can be given to the elderly is ankle strategy 

& core stability. Research Objectives: To determine whether core stability and ankle 

strategy exercises have an influence on the risk of falling in the elderly. Research 

Methods: The research method used is a single-case experimental design, which is a 

research design to evaluate the effect of a treatment (intervention) with a single case. 

Research Results: Based on the results of the treatment that has been carried out by the 

researcher, 2 elderly respondents were found in the village of Mantingan Ngawi. Each 

respondent was given exercise for 4 times a week and carried out for 2 weeks. From 

the results of the provision of ankle strategy & core stability training, there was an 

increase in both dynamic and static balance for the elderly. Conclusion: There is an 

increase in balance in the elderly after being given ankle strategy & core stability 

training. 

 

Keywords: core stability, ankle strategy, balance, aging 
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1. PENDAHULUAN 

Setiap tahun jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia semakin meningkat (Wijianto, 

Dewangga, & Choirunisa, 2019). Diperkirakan pada tahun 2020 penduduk lanjut usia 

mencapai angka 27,08 juta penduduk (Kementrian Kesehatan, 2018). Fase usia lanjut 

dalam perkembangan manusia adalah fase penurunan dari puncak keperkasaan 

manusia. Proses penuaan merupakan sebuah kodrat dalam fase kehidupan. Sampai saat 

ini belum ada sebuah penelitian yang dapat menghentikan proses penuaan. Proses 

penuaan tentu saja disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: aktivitas berlebih (Tear 

and Wear), hormonal (Neuroendocrinology), genetic (Genetic control), dan radikal 

bebas (free radical)(Pangkahila, 2013). Salah satu perubahan fisiologis yang muncul 

adalah berkurangnya masa otot yang progresif atau bisa disebut dengan sarcopenia 

(Pratiwi et al., 2019). Penurunan masa otot yang progresif ini dapat menyebabkan 

penurunan keseimbangan, penurunan aktivitas dan kualitas hidup masyarakat lanjut 

usia (Setiati, 2014). Sedangkan keseimbangan sangat diperlukan disemua aktivitas 

sehari-hari (Wijianto, Dewangga, & Batubara, 2019). Peningkatan resiko jatuh pada 

Lansia terus meningkat. Kongres XII PERSI 2012 melaporkan bahwa kejadian pasien 

jatuh di Indonesia bulan Januari-September 2012 sebesar 14% (Dewi & Noprianty, 

2018). Insiden jatuh pada lansia dapat menyebabkan cedera jaringan lunak dan fraktur 

paha, pergelangan tangan dan bahkan kematian (Rohima et al., 2020).  

Desa Mantingan adalah salah desa yang berada di Kecamatan Mantingan 

Kabupaten Ngawi. Desa Mantingan memiliki warga sebanyak 7305 orang. Desa 

Mantingan memiliki jumlah lansia yang cukup banyak ±1000 orang. Jadi disetiap 7 

penduduk di Mantingan, 1 diantaranya adalah berusia lanjut. Mayoritas penduduk 

lanjut usia di Desa Mantingan bekerja sebagai petani. Desa Mantingan memiliki 3 

posyandu lansia, dengan terbatasnya jumlah posyandu mengakibatkan kurangnya 

perhatian tentang kesehatan para warga lansia. Salah satu problem pada lanjut usia 

adalah instability (mudah jatuh). Salah satu cara untuk menjaga dan mencegah resiko 

jatuh pada lansia dengan memberikan latihan fisik berupa latihan keseimbangan dan 

latihan core stability. 
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Latihan keseimbangan yang cukup mudah dilakukan adalah ankle strategy 

execise (Haryoko & Bustam, 2019). Selain itu terdapat latihan core stability yang 

memiliki efek untuk meningkatkan kesimbangan tubuh (Wijianto, Yunnita, et al., 

2019). Latihan ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan otot-otot perut, otot sekitar 

pelvic, lumbal, trunk dan otot-otot tungkai (Muladi & Kushartanti, 2019). Hal ini 

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pemberian Latihan Core Stability dan Ankle Strategy Terhadap Resiko Jatuh Lanjut 

Usia Di Desa Mantingan Kabupaten Ngawi”.  

 

2. METODE 

Metode penelitian ini, menggunakan desain eksperimental kasus tunggal (single-case 

experimental design). Desain eksperimen kasus tunggal (single-case experimental 

design) merupakan sebuah desain penelitian untuk mengevaluasi efek suatu perlakuan 

(intervensi) dengan kasus tunggal. Kasus tunggal dapat berupa beberapa subjek dalam 

satu kelompok atau subjek yang diteliti adalah tunggal. Kasus tunggal dalam penelitian 

ini adalah satu subjek yang memiliki gangguan keseimbangan. Dengan menggunakan 

kategori desain A-B-A withdrawl yang pada dasarnya melibatkan fase baseline (A) dan 

fase perlakuan (B).   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Analisa Deskriptif 

Setelah dianalisa pada responden yang diberikan core stability & ankle strategy dapat 

disimpulkan bahwa core stability & ankle strategy mampu meningkatkan 

keseimbangan pada lanjut usia.  

3.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan 

bahwa ankle strategy & core stability exercise dapat meningkatkan keseimbangan pada 

responden. Hal tersebut dikarenakan pemberian ankle strategy dapat mengoptimalkan 

keseimbangan melalui kontraksi sendi ekstremitas bawah. Selain itu ankle strategy 
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juga dapat meningkatkan keseimbangan karena pergerakannya menggunakan otot 

postural. Hal tersebut dapat terjadi karena respon otot postural akan membantu 

pemeliharaan postur yang baik sehingga mobilitas pada ekstremitas dapat terjadi 

dengan efisien dan dapat meningkatkan keseimbangan (Park et al., 2016).  

Kontraksi deep core muscle merupakan bentuk dari core stability. Jika dilihat 

dari proses system somatosensory yang terdapat pada reseptor tekanan di kulit, tendon 

dan sendi control postural harus diatur untuk memastikan proses system dalam tubuh 

berfungsi dengan baik. Kemudian propioceptif mengirim informasi untuk pergerakan 

posisi anggota badan dan posisi kepala ke tubuh dan pada waktu yang bersamaan 

system visual mendeteksi gerakan posisi kepala saat gerakan latihan tersebut 

dilakukan. Pada ankle strategy exercise tubuh dibiasakan menahan posisi agar tidak 

keluar dari batas-batas stabilitas. Batas-batas stabilitas didefinisikan sebagai jarak 

maksimal seseorang dapat menjaga keseimbangan tanpa menaikkan kaki dari tanah 

(Muladi & Kushartanti, 2019). 

Ankle strategy exercise menekankan pada kontrol goyangan postural dari ankle 

dan kaki yang berfungsi untuk menjaga pusat gravitasi tubuh. Saat latihan kepala dan 

panggul bergerak dengan arah dan waktu yang sama dengan gerakan bagian tubuh 

lainnya di atas kaki. Saat goyangan ke depan, respon sinergis otot normal pada latihan 

ini mengaktifkan otot gastrocnemius hamstring dan otot-otot ekstensor batang tubuh 

pada respon goyangan ke belakang, mengaktivasi otot tibialis anterior, otot quadrisep 

diikuti otot abdominal.  

Ankle strategy exercise mampu meningkatkan keseimbangan tubuh lansia 

dengan cara meningkatkan kekuatan anggota gerak bawah dengan aktivasi otot yang 

terjadi dari distal ke proksimal dari torsi sendi ankle. Ankle strategy exercise lebih 

efektif menjaga kondisi trunk dalam posisi vertikal jika terdapat gangguan 

keseimbangan saat berdiri. Latihan pada gerakan ini akan mengoptimalkan fungsi dari 

kinerja otot-otot postural yang mengakibatkan kerja keseimbangan pada tubuh menjadi 

lebih baik. Ankle strategy exercise bekerja menstimulus kerja otot-otot postural 

sehingga akan menstabilkan posisi tubuh ketika menerima goyangan dari luar. 



5 

 

Keseimbangan merupakan interaksi yang kompleks dan interaksi sistem sensorik 

(vestibular, visual, dan somatosensorik termasuk propioseptor) dan musculoskeletal 

(otot, sendi dan jaringan lunak lain) yang di modifikasi atau diatur dalam otak (kontrol 

motorik, sensorik, basal ganglia, cerebellum, dan area asosiasi) sebagai respon 

terhadap perubahan kondisi ekternal dan internal. Sehingga untuk mengoptimalkan 

kerja sistem keseimbangan salah satunya dengan meningkatkan kerja sistem 

musculoskeletal (Widarti & Triyono, 2018).  

Sedangkan core stability exercise akan emngaktivasi otot-otot bagian dalam 

dari lower trunk yang berperan dalam mengontrol perpindahan berat badan serta 

melangkah selama proses berjalan (Adenikheir, 2019). Aktivasi otot-otot tersebut 

digunakan untuk menghasilkan rotasi spine. Peningkatan pola aktivasi core stability 

juga menghasilkan peningkatan level pada ekstremitas atau anggota gerak sehingga 

dapat mengembangkan kapabilitas dalam mendukung atau menggerakkan ekstremitas 

(Suadnyana et al., 2015). Core stability juga merupakan salah satu faktor penting dalam 

postural. Latihan ini menggambarkan kemampuan untuk mengontrol atau 

mengendalikan posisi dan gerakan sentral pada tubuh diantaranya: head and neck 

alignment, alignment of vertebral column thorax and pelvic stability/mobility, ankle 

dan hip strategy. Melatih otot core juga dapat mengoreksi ketidakseimbangan 

(Pramita, 2014). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada 2 responden. Maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian core stability exercise dan ankle 

strategy exercise untuk meningkatkan keseimbangan statis dan dinamis lanjut usia.  

4.2 Saran 

Bagi institusi pendidikan, diharapkan core stability exercise dan ankle strategy dapat 

dijadikan salah satu latihan yang bermanfaat kepada lanjut usia supaya dapat 

memelihara dan meningkatkan keseimbangan tubuh serta dapat menurunkan resiko 
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jatuh. Untuk peneliti berikutnya, diharapkan dapat menambah variable lain seperti 

kekuatan otot, gangguan vestibular, gangguan sensoris, postur atau yang lain yang 

dapat dikorelasikan terhadap keseimbangan. Diharapkan dapat menambah responden 

dalam penelitian berikutnya. 
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