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PENGARUH TANDEM WALKING EXERCISE DAN ANKLE STRATEGY 

TERHADAP KESEIMBANGAN STATIS PADA LANSIA 

Abstrak 

Peningkatan jumlah lansia dan angka harapan hidup akan berdampak besar dalam  

suatu  kesehatan  dalam  masyarakat terlebih  adanya  peubahan  perubahan  fisik 

psikologis   dan   berbagai   macam   fungsi tubuh pada lansia. Proses lanjut usia 

secara umum   akan   di   tandai   dengan   adanya beberapa kemunduran dari 

fungsi   suatu organ  tubuh.  Kemunduran  yang  kerap  di alami oleh lansia yaitu 

salah satunya adalah gangguan mobilitas, stabilitas, penurunan intelektual 

penurunan sistem saraf dan lain lain. Saat memasuki masa lansia akan terjadi 

penurunan fisiologis yang akan mengakibatkan terjadinya suatu gangguan 

degeneratif. Gangguan degeneratif tersebut salah satunya adalah penurunan dari 

keseimbangan pada lansia yang mana akan mengakibatkan resiko jatuh pada 

lansia. Tandem walking exercise dan ankle strategy merupakan intervensi yang 

diberikan pada kondisi tersebut yang bermanfaat untuk meningkatkan dan 

memelihara fungsi keseimbangan dari lanjut usia. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengeratuhi pengaruh tandem walking exercise dan ankle strategy terhadap 

keseimbangan statis pada lansia. Metode Penelitian: jenis penelitian ini quasi 

eksperiment dengan desain penelitian yang dilakukan yaitu Two Grup Pretest-

Posttest Design. Sampel sebanyak 20 orang lansia di Posyandu Abadi 1 Gonilan. 

Hasil dari uji pengaruh dengan uji wilcoxon pada kelompok Tandem Walking 

exercise mendapat nilai p-value <0.05 (p=0.000) dan kelompok ankle strategy 

nilai p-value <0.05 (p=0.000) maka ada pengaruh antara kelompok tandem 

walking exercise dan ankle strategy. Hasil uji beda pengaruh dengan uji mann 

whitney antara kelompok tandem walking exercise dan ankle strategy didapatkan 

nilai z-2.368 dengan nilai p-value sebesar 0.018 < 0.05. sehingga ada pengaruh 

yang signifikan dan perbedaan yang signifikan antara kelompok tandem walking 

exercise dan ankle strategy terhadap keseimbangan statis pada lansia. 

Kata kunci : tandem walking exercise, ankle strategy, keseimbangan statis, 

functional reach test. 

Abstract 

Increasing the number of elderly people and life expectancy will have a major 

impact on health in society, especially the changes in physical psychological 

changes and various body functions in the elderly. The process of aging in general 

will be characterized by the presence of several deterioration of the function of an 

organ of the body. The setbacks that are often experienced by the elderly include 

impaired mobility, stability, intellectual decline, decline in the nervous system and 

others. When entering the elderly, there will be a physiological decline which will 

result in a degenerative disorder. One of the degenerative disorders is a decrease 

in balance in the elderly which will result in the risk of falling in the elderly. 

Tandem walking exercise and ankle strategy are interventions given to these 

conditions which are useful for improving and maintaining the balance function of 

the elderly. This study aims to determine the effect of tandem walking exercise 

and ankle strategy on static balance in the elderly. Methods: This type of research 
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is a quasi-experimental research design, namely two groups pretest-posttest 

design. A sample of 20 elderly people in Posyandu Abadi 1 Gonilan. The results 

of the influence test with the Wilcoxon test in the tandem walking exercise group 

got a p-value <0.05 (p = 0.000) and the ankle strategy group p-value <0.05 (p = 

0.000) so there was an influence between the tandem walking exercise group and 

the ankle strategy. . The results of the different effect test with the Mann Whitney 

test between the tandem walking exercise and ankle strategy groups obtained a z-

value of 2.368 with a p-value of 0.018 <0.05. so that there is a significant effect 

and significant difference between the tandem walking exercise group and the 

ankle strategy on static balance in the elderly. 

Keywords: tandem walking exercise, ankle strategy, staticbalance, functional 

reach test. 

1. PENDAHULUAN  

Peningkatan jumlah lansia dan angka harapan hidup akan berdampak besar 

dalam  suatu  kesehatan  dalam  masyarakat terlebih  adanya  peubahan  

perubahan  fisik psikologis   dan   berbagai   macam   fungsi tubuh pada lansia. 

Proses lanjut usia secara umum   akan   di   tandai   dengan   adanya beberapa 

kemunduran dari fungsi   suatu organ  tubuh.  Kemunduran  yang  kerap  di 

alami oleh lansia yaitu salah satunya adalah gangguan mobilitas, stabilitas, 

penurunan intelektual penurunan sistem saraf dan lain lain. Saat memasuki 

masa lansia akan terjadi penurunan fisiologis yang akan mengakibatkan  

terjadinya  suatu  gangguan degeneratif. Gangguan degeneratif tersebut salah 

satunya    adalah penurunan dari keseimbangan pada lansia yang mana akan 

mengakibatkan resiko jatuh pada lansia (Setiati, 2013) . 

Menurut penelitian Smulders et al., (2012)  angka  kejadian  jatuh  

sebesar  45% dengan   rata-rata   jumlah   jatuh   satu   kali dalam setahun. 

Menurut penelitian RISKESDAS (2013), prevalensi cedera pada  penduduk 

usia lebih dari 55 tahun mencapai 22%, di mana 65% penyebabnya karena 

jatuh. Sedangkan berdasarkan penelitian didapatkan persentase lansia  yang  

mengalami  jatuh  di dalam rumah sekitar 47,7% dan lansia yang mengalami 

jatuh di luar  rumah  sebanyak 52,3% Hal ini menguatkan bahwa permasalahan 

yang terjadi pada lansia yang di sebabkan karna keseimbngan cukup tinggi 

(Fong, Siu, Au, Cheung, & Chan, 2011). Faktor-faktor yang berperan dalam 

sebuah kesimbangan itu sendiri ada berbagai   faktor seperti penurunan serta 
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gangguan muskulo skeletal, penurunan felsibilitas otot, penurunan sistem 

sensoris seperti propioseptif, Sistem visual, vestibularserta neuromuskular 

(Setiati, 2013). 

Dalam menanggulangi tingkat penurunan kesimbangan pada lansia 

tersebut maka latihan yang digunakan yaitu berupa latihan tandem walking 

exercise dan juga ankle strategy. Tandem walking exercise adalah latihan yang 

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

menyentuh jari kaki lain dengan jarak 3-6 meter. Lathan ini dapat 

meningkatkan keseimbangan postural yang berperan dalam menurunkan resiko 

jatuh pada lansia (Panich et al., 2015). Sedangkan Ankle strategy adalah latihan 

yang menggunakan kontrol goyangan posrtural dari ankle dan kaki. Gerakan 

ankle strategy berfungsi menjaga pusat gravitasi tubuh, ketika membangkitkan 

putaran ankle terhadap permukaan penyangga dan menetralkan sendi lutut serta 

sendi panggul untuk menstabilkan sendi proksimal tersebut (Park & Kim, 

2014).  

Dari uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari tandem walking exercise dan ankle strategy terhadap 

peningkatan keseimbangan statis pada lansia. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu eksperimental dengan menggunakan 

suatu pendekatan quasi eksperiment, yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan 

menggunakan penelitian dengan melakukan percobaan untuk mengetahui suatu 

gejala atau pengaruh yang timbul diakibatkan karena perlakuan atau 

eksperimen tertentu. Rancangan penelitian yang akan dilakukan yaitu Two 

Grup Pretest-Posttest Design. Penelitian dilakukan di Posyandu Lansia Abadi 

1 Gonilan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2020 sampai tanggal 6 

Febuari 2020, selama 3 minggu dengan frekuensi 4 kali dalam 1 minggu. 

Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling yaitu pemilihan 

sampel yang mengutamakan kriteria dan tujuan tertentu. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1.  Hasil Distribusi Karakteristik usia Responden 

Usia (Tahun) Kelompok 

jumlah 

Perlakuan 

% 

Kelompok 

Jumlah 

Kontrol 

% 

Lansia awal (45-55) 0 0 0 0 

Lansia akhir (56-65) 3 30 7 70 

Masa manula (>65) 7 70 3 30 

 

Berdasarkan tabel 1 jumlah responden pada kelompok perlakuan 

(tandem walking exercise ) usia lansia akhir (56-65) berjumlah 30 % dan 

usia manula lebih dari 65 tahun berjumlah 70%. Untuk kelompok kontrol 

ankle strategy usia lansia akhir (56-65) berjumlah 70% dan usia manula 

akhir lebih dari 65 tahun berjumlah 30%. 

Tabel 2. Hasil Statistik FRT kelompok Tandem Walking Exercise 

Pemeriksaan 

Tandem Walking 

Test 

jumlah Nilai 

keseimbangan 

selisih Mean Standar 

Deviasi 

Pre-test 10 24.00 4.20 23.30 2.751 

Post-test 10 29.00 4.00 27.50 3.308 

 

Tabel 3. Hasil Statistik FRT kelompok Ankle Strategy 

Pemeriksaan Ankle 

Strategy 

jumlah Nilai 

keseimbangan 

Selisih Mean Standar 

Deviasi 

Pre-test 10 25.50 3.00 24.90 2.424 

Post-test 10 28.50 3.00 27.90 3.035 

 

3.2 Analisa Data 

3.2.1 Hasil uji Pengaruh 

Tabel 4. Hasil Uji Wilcoxon 

Wilcoxon Z p-value α-0.05 Keterangan 

Tandem walking 

exercise 

-2.831 0.005 0.05 Berpengaruh  

Ankle Strategy -2.598 0.009 0.05 Berpengaruh  

 

Dari data hasil pengujian dengan menggunakan uji wilcoxon pada 

kelompok yang diberi Tandem Walking Exercise didapatkan hasil z-2.831 

dengan nilai p-value 0.005 < 0.05,sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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terdapat Pengaruh Tandem Walking Exercise. Dan pada kelompok yang 

diberi Ankle Strategy didapatkan hasil nilai z-2.598 dengan nilai p-value 

sebesar 0.009 < 0.05,sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

Ankle Strategy. 

3.2.2 Hasil uji beda pengaruh 

Tabel 5. Hasil Uji Mann-Whitney 

Independent sampel 

t-test. 

Z p-value α-0.05 Keterangan 

Tandem walking 

exercise 

-2.368 0.018 0.05 Berpengaruh  

Ankle strategy     

 

Dari data hasil pengujian menggunakan uji Mann-Whitney, didapatkan 

hasil bahwa nilai z-2.368 dengan nilai p-value sebesar 0.018 < 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara kelompok yang diberi Tandem Walking Exercise dan 

kelompok yang diberi Ankle Strategy. 

3.3 Pembahasan 

3.3.1 Karakteristik Responden 

1) Usia 

Karakteristik responden menurut usia kedua kelompok penelitian 60-70 

tahun. Keseimbangan yang baik merupakan syarat untuk mencegah 

resiko jatuh. Meningkatkannya usia, maka lanjut usia akan mengalami 

proses degenerasi dan penurunan dalam kemampuan melakukan aktivitas 

kehidupan sehari-hari, sehingga fleksibilitas yang dimiliki akan semakin 

menurun dan menyebabkan resiko jatuh yang lebih besar. 

Faktor yang mengakibatkan peningkatan resiko jatuh adalah 

keseimbangan yang buruk. Keseimbangan pada usia lanjut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu 

propioseptif yang mulai berkurang, proses degeneratif pada sistem 

vestibuler, refleks posisi yang melambat, dan melemahnya kekuatan otot 

yang amat penting dalam memelihara postur (Munawwarah & Nindya, 

2015). 
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2) Keseimbangan Statis (Functional Reach Test) 

Nilai keseimbangan yang dicantumkan pada karakteristik responden 

adalah nilai dari pre-test dan post-test yang diukur menggunakan 

functional reach test pada kelompok perlakuan didapatkan peningkatan 

jarak jangkauan 3-6 cm. Sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan 

peningkatan jangkauan 1-3 cm. Sehingga nilai keseimbangan statis pada 

kelompok perlakuan lebih tinggi daripada kelompok kontrol. 

Functional reach test merupakan pemeriksaan untuk mengukur 

kemampuan dalam meraih (reach) dari posisi berdiri tegak, suatu test 

keseimbangan yang bersifat statik. Tujuan dari test ini adalah untuk 

menentukan kemampuan seseorang dalam memelihara keseimbangan 

tubuh pada saat berdiri tegak sambil tangan meraih sejauh-jauhnya tanpa 

jatuh dan merubah bidang tumpuan dengan nilai skor normal : umur 41-

69 laki-laki 38 cm dan perempuan 35 cm, umur 70-87 laki-laki 33 cm 

dan perempuan 27 cm (Trisnowiyanto, 2012). 

3.3.2 Pengaruh pemberian Tandem walking exercise 

Berdasarkan uji pengaruh dengan menggunakan uji Wilcoxon, didaptkan 

hasil nilai z sebesar -2.381 dengan nilai p-value sebesar 0.005 < 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tandem walking exercise mempunyai 

pengaruh terhadap peningkatan keseimbangan statis pada lansia. Penelitian 

ini dilakukan selama 3 minggu dengan frekuensi 4 kali dalam seminggu 

dengan intervensi tandem walking exercise terhadap keseimbangan statis 

pada lanjut usia. 

Tandem walking exercise merupakan 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 menyentuh jari kaki 

yang lainnya dan dilakukan tanpa menggunakan alas kaki. Tandem walking 

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

dapat melatih beerapa komponen penting pada keseimbangan yaitu visual, 
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ketika melakukan Tandem Walking Exercise visual tetap fokus melihat 

kedepan dan memperluas arah pandangan agar tetap pada posisi jalan lurus 

dengan tumit kaki menempel pada jari kaki lainnya. Mempersempit pola 

jalan pada tandem walking exercise juga dapat melatih propioseptif agar 

melakuakan pola jalan dengan benar pada lansia, koordinasi otot dan gerak 

tubuh agar tetap seimbang pada posisi jalan lurus. Latihan propioseptif 

sangat penting bagi keseimbangan karena umpan balik dari propioseptif 

akan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas pada sendi. 

3.3.3 Pengaruh Pemberian Ankle Strategy 

Berdasarkan uji pengaruh dengan menggunakan uji Wilcoxon, didapatkan 

hasil nilai z sebesar -2.598 dengan nilai p-value sebesar 0.009 < 

0.05,sehingga dapat disimpulkan bahsa Ankle Strategy mempunyai 

pengaruh terhadap keseimbangan statis pada lansia. Penelitian yang 

dilakukan selama 3 minggu dengan frekuensi 4 kali dalam seminggu dengan 

intervensi Ankle Strategy terhadap peningkatan keseimbangan statis pada 

lanjut usia. 

Pada lanjut usia akan mengalami proses penuaan dimana 

menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan pada jaringan untuk 

memperbaiki dirinya atau mengganti dan mempertahankan fungsi 

normalnya sehingga akan tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan 

memperbaiki kerusakan yang dideritanya. Perubahan-perubahanyang terjadi 

pada lanjut usia dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh. Kemampuan 

keseimbangan tentu dapat berkurang seiring penambahan usia karena terjadi 

perubahan pada sistem saraf pusat atau neurologis,sistem sensori seperti 

sistem visual, vestibular dan propiosepsi serta sistem muskuloskeletal 

(Mekayanti et al., 2015). 

Ankle strategy merupakan latihan yang menggunakan aktivasi dari 

otot-otot sendi pergelangan kaki yang dilakukan dalam posisi tegak yang 

digunakan untuk dapat mengontrol goyangan postural dari sendi ankle dan 

kaki ke arah plantar fleksi posisi metatarsophalangeal joint berada di posisi 

toes off, center of pressure akan bergerak ke arah anterior hal ini bertujuan 
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untuk mempertahankan base of support pada ankle joint. Pada posisi ini 

terjadi kontraksi isometrik pada gastrocnemius, hamstring, dan otot 

punggung. 

Saat terjadi gerakan dorso fleksi posisi tumit menyentuh lantai (heel 

strike) gerakan ini menyebabkan center of presseure akan bergerak ke arah 

posterior halini bertujuan untuk mempertahankan base of support pada 

ankle joint. Pada posisi ini terjadi kontraksi otot tibialis anterior,quadriceps, 

m. Abdominis. 

Ankle strategy dilakukan pada posisi berdiri ini membuat otot-otot 

intrinsik akan bergerak secara volunter sebagai penggerak gerakan plantar 

fleksi dan dorso fleksi ankle agar menimbulkan kontraksi otot yang 

bertujuan untuk menjaga stabilitas sendi dalam mempertahankan 

keseimbangan statis. Gerakan ayunan tubuh pada latihan ini di kirim ke 

sistem saraf pusat yang berfungsi menjaga center of body mass dalam 

keadaan stabil dengan batas bidang tumpu tidak terjadi perubahan kecuali 

tubuh membentuk batas bidang tumpu lain misalnya saat melakukan 

gerakan melangkah. Untuk mengontrol gerakan diperlukan input visual 

yang berfungsi sebagai pemberi informasi, memprediksi datangnya 

gangguan dan pengontrol keseimbangan (Mackey & Robinovitch, 2006). 

3.3.4 Beda Pengaruh Antara Pemberian Tandem Walking Exercise Dan Ankle 

Strategy 

Berdasarkan uji beda pengaruh dengan melakukan uji Mann-Whitney antara 

kelompok yang diberi Tandem Walking Exercise dan kelompok yang diberi 

Ankle Strategy menunjukkan nilai z sebesar -2.368 dengan nilai p-value 

sebesar 0.018 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok yang 

diberi Tandem Walking Exercise dan Ankle Strategy lebih efektif dan lebih 

signifikan. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang “ Pengaruh Tandem walking 

Exercise dan Ankle Strategy terhadap keseimbangan statis pada lansia” 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1) Terdapat pengaruh yang signifikan pemberian Tandem walking Exercise 

terhadap keseimbangan statis pada lansia. 

2) Terdapat pengaruh yang signifikan pemberian Ankle Strategy terhadap 

keseimbangan statis pada lansia. 

3) Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pemberian Tandem Walking 

Exercise dan Ankle Strategy terhadap keseimbangan statis pada lansia. 
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