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ABSTRAK 

PENGARUH WALKING SEMI TANDEM HEEL RAISES EXERCISE 

TERHADAP FUNGSI KOGNITIF DAN KESEIMBANGAN LANSIA DI 

UPTD GRIYA WERDHA SURABAYA 

 

Studi Quasy Experimental 

Oleh : Arum Rakhmawati 

 

Perubahan yang terjadi pada lansia dapat menyebabkan penurunan fungsi 

kognitif dan gangguan keseimbangan. Upaya mengatasi adanya gangguan 

keseimbangan dan penuruan fungsi kognitif ini adalah pemberian Walking Semi 

Tandem dan Heel Raises. Peneliti mengkombinasikan kedua teknik ini menjadi 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise  yang diharapkan dapat memberikan 

efek yang lebih optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise terhadap fungsi kognitif dan 

keseimbangan lansia di UPTD Griya Werdha Surabaya.  

Penelitian ini menggunakan metode quasy experiment dengan 

menggunakan metode pre test-post test. Populasi penelitian ini berjumlah 48 

lansia. Sampel berjumlah 34 responden berusia 65-85 tahun dengan teknik simple 

random sampling. Variabel independen adalah Walking Semi Tandem Heel Raises 

dan variabel dependen adalah fungsi kognitif dan keseimbangan. Alat ukur 

pengambilan data menggunakan Clock Drawing Test dan Time Up and Go Test. 

Hasil penelitian dianalisa dengan uji Wilcoxon Rank Test dan Mann Whitney U 

Test. 

Hasil uji statistik fungsi kognitif pada kelompok perlakuan (p=0,000) dan 

kelompok kontrol (p=0,317). Pada keseimbangan menunjukkan bahwa kelompok 

perlakuan (p=0,000) dan kelompok kontrol (p=0,000). 

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang 

signifikan dari Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise terhadap fungsi 

kognitif dan keseimbangan. Pengurus panti diharapkan dapat menerapkan 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise dalam penatalaksanaan peningkatan 

fungsi kognitif dan keseimbangan lansia secara rutin.  

 

 

Kata kunci: Lansia, Fungsi kognitif, Keseimbangan, Walking Semi tandem, Heel 

raises 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF WALKING SEMI TANDEM HEEL RAISES EXERCISE 

ON THE COGNITIVE FUNCTION AND BALANCE OF ELDERLY AT 

UPTD GRIYA WERDHA SURABAYA 

Quasy Experimental Study 

By: Arum Rakhmawati 

 Changes that occur in the elderly can lead to decreased cognitive 

function and impaired balance. Efforts to overcome the disturbance of balance and 

deterioration of cognitive function is the effort of giving the Walking Semi 

Tandem and Heel Raises. The researchers combined these two techniques into a 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise which is expected to provide a more 

optimal effect. This study aims to analyze the influence of Walking Semi Tandem 

Heel Raises Exercise on cognitive function and balance of elderly in UPTD Griya 

Werdha Surabaya. 

 This research uses quasy experiment method by using pre test-post test 

method. The population of this study amounted to 48 samples amounted to 34 

respondents aged 65-85 years with simple random sampling technique. The 

independent variable is the Walking Semi Tandem Heel Raises and the dependent 

variable is the cognitive and balance function. The data collection tool uses Clock 

Drawing Test and Time Up and Go Test. The results were analyzed by Wilcoxon 

and Mann whitney test (α = 0.05). 

 Statistical test of cognitive function in treatment group (p = 0,000) and 

control group (p = 0,317). On balance, the treatment group (p = 0.000) and the 

control group (p = 0,000). 

 Conclusions based on the results of this study there is a significant 

influence of the Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise on cognitive and 

balance functions. The management of the orphanage is expected to apply the 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise in the management of cognitive 

function improvement and balance of the elderly on a regular basis. 

 

 

 

 

Keywords: Elderly, Cognitive Function, Balance, Walking Semi tandem, Heel 

raises 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lansia mengalami penurunan kemampuan dan fungsi tubuhnya yang 

bersifat alamiah/fisiologis baik fisik maupun psikologis untuk beradaptasi dengan 

stress lingkungan. Penurunan fisik pada lansia terjadi karena perubahan 

morfologis pada otot. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan kelambanan 

dalam gerak, langkah kaki yang pendek, kekuatan otot menurun terutama 

ekstremitas bawah. Kaki tidak dapat menapak dengan kuat dan cenderung  mudah 

goyah, lansia menjadi lambat mengantisipasi bila terjadi gangguan terpeleset, 

tersandung, dan menimbulkan masalah gangguan keseimbangan (Nugrahani, 

2014). Berkurangnya kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan 

mengakibatkan peningkatan risiko jatuh. Kejadian jatuh sebagai dampak langsung 

dari gangguan keseimbangan (Supriyono, 2015). 

Kejadian jatuh dipengaruhi oleh beberapa perubahan dari lansia itu sendiri 

yaitu sistem sensori, sistem saraf pusat, kognitif dan musculoskeletal. Fungsi 

kognitif menjadi salah satu faktor risiko penyebab meningkatnya risiko jatuh pada 

lansia. Hal tersebut disebabkan karena gangguan fungsi kognitif berdampak pada 

menurunnya kemampuan konsentrasi, proses pikir yang tidak tertata, menurunkan 

tingkat kesadaran, gangguan persepsi, gangguan tidur, meningkat atau 

menurunnya aktivitas psikomotor, disorientasi, dan gangguan daya ingat 

(Kuntjoro, 2002). Berdasarkan teori konsekuensi fungsional Miller  perubahan-

perubahan tersebut dapat mengakibatkan gangguan pada sistem tubuh dan 
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penyakit degeneratif yang merupakan dampak fungsional negatif seperti 

penurunan produktivitas, kemandirian, dan kualitas hidup lansia (Miller, 2012).  

Syapitri (2016) menyatakan bahwa lanjut usia yang berusia 55-64 tahun 

yang mengalami gangguan keseimbangan sebesar 63,8%, dan usia 65–74 tahun 

sebesar 68,7%. Sekitar 30-50% dari populasi lanjut usia yang berusia 65 tahun ke 

atas mengalami jatuh setiap tahunnya. Separuh dari angka tersebut mengalami 

jatuh berulang (Nugroho, 2008). Dari data Riset kesehatan dasar tahun 2013 

prevalensi cidera atau jatuh pada lansia umur 55 – 64 sebesar 49,4% lansia umur 

66 – 74 sebesar 67,1% dan lansia umur di atas 75 sebesar 78,2%.  

Organisasi kesehatan dunia (WHO) pada tahun 2012  melaporkan  bahwa 

kejadian penurunan fungsi kognitif  lansia diperkirakan 121 juta manusia, dengan 

komposisi 5,8% laki laki dan 9,5% perempuan.  National Health and Nutrition 

Examination Survey di Amerika melakukan test keseimbangan pada lebih dari 

5000 orang berusia 40 tahun atau lebih. Survei tersebut menghasilkan 19% usia 

kurang dari 49 tahun, 69% responden berusia 70-79 tahun, dan 85% usia 80 tahun 

atau lebih mengalami ketidakseimbangan. Sepertiga dari responden berusia 65 – 

75 tahun mengatakan memiliki gangguan keseimbangan yang dapat 

mempengaruhi kualitas hidup (Listyowati et al., 2015) 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti tanggal 26-27 

Agustus dan 17 September 2017 di UPTD Griya Werdha Surabaya lansia yang 

mengalami gangguan kognitif dan keseimbangan sebanyak 48 orang dari 57 

lansia yang dilakukan pengukuran menggunakan TUGT dan CDT.  

Gangguan keseimbangan dapat terjadi karena proses terjadinya 

keseimbangan tubuh tidak berjalan sempurna. Tahap terjadinya proses 
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keseimbangan tubuh terdiri dari tahap transduksi, transmisi dan modulasi. 

Berkurangnya kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan mengakibatkan 

peningkatan risiko jatuh (Te et al., 2008). Kurangnya aktivitas fisik menjadi 

faktor risiko gangguan keseimbangan. Aktivitas fisik terdiri dari aktivitas yang 

dilakukan pada waktu senggang, aktivitas transportasi seperti berjalan dan 

bersepeda, aktivitas pekerjaan, serta latihan fisik seperti olahraga dan senam 

(WHO, 2010). Lansia yang melakukan olahraga secara teratur tidak mengalami 

kehilangan massa otot dan tulang sebanyak lansia yang inaktif. Kekuatan dan 

ukuran serat otot yang mengalami pengurangan sebanding dengan penurunan 

massa otot. Pertambahan usia menyebabkan proses pembentukan tulang menjadi 

lambat karena adanya penurunan aktivitas fisik dan hormon-hormon dalam tubuh. 

Salah satu penyakit yang sering menyerang sistem muskuloskeletal pada lansia 

adalah osteoporosis (Te et al., 2008).  

Gangguan keseimbangan disebabkan oleh berbagai perubahan yang dialami 

lansia seperti penurunan kognitif. Penurunan fungsi kognitif merupakan penyebab 

terbesar terjadinya ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas normal sehari-

hari, dan juga merupakan alasan tersering yang menyebabkan ketergantungan 

terhadap orang lain untuk merawat diri sendiri. Otak merupakan pusat pengaturan 

sistem tubuh dan juga sebagai pusat kognitif. Otak merupakan organ tubuh yang 

rentan terhadap proses degeneratif. Saat otak mulai menua akan terjadi penurunan 

fungsi otak yang berisiko terjadi penurunan fungsi kognitif dan keseimbangan 

tubuh (Listyowati et al., 2015). 

Kerusakan atau penurunan fungsi kognitif pada lansia disebabkan oleh 

proses menua (aging), dimana pada saat itu terjadi proses menghilangnya 



4 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI                      PENGARUH WALKING SEMI…   ARUM RAKHMAWATI 

 

kemampuan jaringan untuk memperbaiki atau mengganti diri dan 

mempertahankan struktur serta fungsi normalnya yang terjadi secara perlahan, 

sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki 

kerusakan yang diderita. Proses tersebut menyebabkan manusia secara progresif 

akan kehilangan daya tahan terhadap infeksi serta mengalami distorsi metabolik 

dan struktural yang disebut sebagai ”Penyakit Degeneratif” (Nugroho, 2008). 

Akan tetapi hal tersebut dapat dicegah dengan memperbanyak aktifitas gerak dan 

pemikiran yang melibatkan otak bagian kanan dan otak bagian kiri. (Kurniaty, 

2014).  

Salah satu solusi mengatasi dan mencegah adanya gangguan keseimbangan 

dan penuruan fungsi kognitif ini adalah upaya pemberian aktivitas fisik, salah 

satunya balance exercise (Fistra et al., 2013). Balance Exercise yang dilakukan 3 

kali seminggu selama 4 minggu secara signifikan dapat meningkatkan stabilitas 

postural (Syah et al., 2017).  

Jalan semi tandem merupakan suatu latihan yang dilakukan dengan cara 

berjalan dalam satu garis lurus dalam posisi satu kaki di belakang kaki lainnya 

sehingga jempol kaki satu menyentuh sisi tumit yang lainnya sejauh 3-6 meter 

(Patel et al., 2013). Jalan semi tandem merupakan jenis latihan keseimbangan 

yang melibatkan proprioseptif terhadap kestabilan tubuh dan konsentrasi (Batson 

et al, 2009 dalam Nasution, 2015). Latihan jalan semi tandem merupakan salah 

satu aktifitas fisik yang melibatkan koordinasi otot, refleks muscular, konsentrasi 

otak, dan stimulasi otak yang berdampak pada peningkatan keseimbangan 

postural bagian lateral serta fungsi kognitif. Teknik lain yang dapat dilakukan 

adalah Heel Raises yaitu mengangkat badan dengan bertumpu pada jari-jari kaki 
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setinggi mungkin tanpa mencondongkan berat badan ke depan. Pendekatan 

sederhana untuk melatih sensorimotor yang mengontrol stabilitas postural dengan 

mengurangi luas Based of Support. Latihan ini akan mengirim input aferen 

propioseptif menuju sistem saraf pusat sehingga mengubah respon saraf eferen 

dengan meningkatkan kontrol neuromuskular pada otot dan sendi (Palmer, 2007). 

Kegiatan program latihan lansia yang telah dilakukan di UPTD Griya 

Werdha adalah senam lansia. Selama ini belum pernah dilakukan latihan 

keseimbangan jalan semi tandem dan heel raises terhadap peningkatan stimulasi 

otak (fungsi kognitif) dan keseimbangan lansia. Kombinasi latihan jalan semi 

tandem dan heel raises ini dapat digunakan oleh perawat dan pramulansia sebagai 

tindakan atau intervensi keperawatan non farmakologis untuk dapat 

meningkatkan fungsi kognitif dan keseimbangan pada lansia.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas memberi dasar 

bagi peneliti untuk merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Apakah ada 

pengaruh Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise terhadap fungsi kognitif 

dan keseimbangan lansia di UPTD Griya Werdha Surabaya”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Membuktikan pengaruh Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise 

terhadap fungsi kognitif dan keseimbangan lansia di UPTD Griya Werdha 

Surabaya. 
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1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi fungsi kognitif dan keseimbangan lansia sebelum 

melakukan Walking Semi Tandem Heel Raises Exercsie. 

2. Mengidentifikasi fungsi kognitif dan keseimbangan lansia sesudah 

melakukan Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise. 

3. Menganalisis pengaruh latihan jalan semi tandem terhadap fungsi 

kognitif dan keseimbangan lansia sebelum dan sesudah  melakukan 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu terapi 

komplementer untuk meningkatkan fungsi kognitif dan keseimbangan lansia, 

sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan pengembangan ilmu 

keperawatan khususnya dalam bidang ilmu keperawatan gerontik. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Bagi panti 

Sebagai masukan untuk membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) 

dalam mengelola lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif dan gangguan 

keseimbangan. 

2. Bagi profesi keperawatan  

Sebagai alternatif intervensi keperawatan nonfarmakologis yang efektif 

digunakan dalam meningkatkan fungsi kognitif dan keseimbangan lansia. 

 



7 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI                      PENGARUH WALKING SEMI…   ARUM RAKHMAWATI 

 

3. Bagi responden  

Memberikan pengetahuan dan digunakan sebagai pilihan aktifitas fisik 

baru dalam meningkatkan  fungsi kognitif dan keseimbangan yang lebih efektif 

dan efisien. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Lansia dan Proses Menua 

2.1.1 Pengertian lansia 

Lansia adalah bagian dari proses tumbuh kembang dan tidak secara tiba-

tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi, anak-anak, dewasa, dan akhirnya 

menjadi tua. Dimasa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental, dan 

sosial secara bertahap (Fatimah, 2010). Lanjut usia adalah kelompok orang yang 

sedang mengalami suatu proses perubahan yang bertahap dalam jangka waktu 

beberapa dekade (Notoatmojo, 2007).  

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan 

lanjut usia, lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, baik 

laki – laki maupun wanita (Maryam, et al 2008). Lansia merupakan tahapan lanjut 

proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk 

beradaptasi dengan stres lingkungan dan kegagalan untuk mempertahankan 

keseimbangan terhadap kondisi stress fisiologis (Efendi, 2009). Dari beberapa 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lansia adalah proses fisiologis normal 

yang ditandai dengan kemunduran fisik, mental, maupun sosial. 

2.1.2 Batasan – batasan usia lansia 

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) dalam Kushariyadi (2011) 

ada 4 tahapan lanjut usia yaitu: 

1. Usia pertengahan (middle age), usia 45-59 tahun 

2. Lanjut usia (elderly), usia 60-74 tahun 
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3. Lanjut usia tua (old), usia 75-90 tahun 

4. Usia sangat tua (very old), usia >90 tahun 

2.1.3 Definisi penuaan 

Menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan 

kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti dan mempertahankan 

fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan 

memperbaiki kerusakan yang diderita (Nugroho, 2008). Menurut Setiati et al 

(2009), proses menua bukanlah sesuatu yang terjadi hanya pada orang berusia 

lanjut, melainkan suatu proses normal yang berlangsung sejak maturitas dan 

berakhir dengan kematian.  

2.1.4 Proses penuaan 

Setiap individu akan mengalami proses penuaan yaitu peristiwa yang 

normal dan alamiah. Proses ini sudah mulai berlangsung sejak seseorang 

mencapai dewasa. Semua organ pada proses menua akan mengalami perubahan 

struktur dan fisiologis, begitu juga dengan organ otak. Seperti diketahui proses 

penuaan sehat dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen yang berarti  

dipengaruhi  faktor internal dan eksternal proses degeneratif (Fatmah, 2010).  

Akibat pengaruh faktor faktor internal antara lain  penurunan anatomi, penurunan 

fisiologi dan terutama psikososial mengalami perubahan sangat besar, sehingga 

mengakibatkan  mudahnya timbul penyakit. Sedangkan faktor eksternal yang 

mempercepat proses menua adalah budaya gaya hidup , lingkungan dan pekerjaan 

(Nasution, 2015). 
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2.1.5 Teori-teori proses penuaan 

1. Teori biologis 

Teori biologi menjelaskan proses fisik penuaan, termasuk perubahan 

fungsi dan struktur, pengembangan, panjang usia, dan kematian (Miller, 2012). 

Perubahan molecular dan seluler juga pemahaman tentang perspektif biologi yang 

dapat memberikan pengetahuan pada perawat tentang faktor risiko spesifik 

dihubungkan dengan penuaan dan bagaimana dapat dibantu untuk meminimalkan 

atau menghindari risiko dan memaksimalkan kesehatan ( Micket, 2007). 

2. Teori genetika 

Penuaan adalah proses yang secara tidak sadar diwariskan dari waktu ke 

waktu untuk mengubah sel atau jaringan. Teori genetika terdiri dari teori DNA, 

ketepatan dan kesalahan, mutasi somatic, dan glikogen (Micket, 2007). Molekul 

DNA saling bersilangan dengan unsur lain sehingga mengubah informasi genetik. 

Hal ini mengakibatkan kesalahan tingkat seluler dan menyebabkan sistem organ 

tubuh gagal berfungsi termasuk pada sel pembentuk kolagen yaitu kulit, arteri, 

dan tendon (Miller, 2012). 

3. Teori imunitas 

Menggambarkan kemunduran sistem imun berhubungan dengan penuaan. 

Ketika orang bertambah tua, pertahanan terhadap organism asing mengalami 

penurunan, seiring berkurangnya fungsi imun, terjadilah peningkatan dalam 

respon autoimun tubuh ( Touhy, 2014). Penyakit autoimun yang terajdi seperti 

arthritis rheumatoid dan alergi terhadap makanan juga faktor lingkungan yang 

lain. Seperti kemampuan tubuh untuk diferensiasi sel T, tubuh salah mengenali sel 

tua dan tidak beraturan sebagai benda asing lalu menyerangnya. 
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4. Teori neuroendrokrin 

Penuaan terjadi karena perlambatan sekresi hormon yang berdampak pada 

reaksi yang diatur oleh system saraf misalnya dalam kelenjar hipofisis, tiroid, 

adrenal, dan reproduksi. Salah satu area neurologi yang terganggu adalah waktu 

reaksi untuk menerima, memproses, dan bereaksi terhadap perintah. Dikenal 

sebagai perlambatan tingkah laku ( Micket, 2007). 

5. Teori psikososiologis 

Memusatkan perhatian pada perubahan sikap dan perilaku yang menyertai 

peningkatan usia, sebagai lawan dari implikasi biologi pada kerusakan anatomis. 

Beberapa teori yang ada didalamnya yaitu person environment fit mengenai 

perubahan lingkungan sebagai sumber stress, perubahan peran menyebabkan 

konflik peran, dan gerotrancendance yaitu orang tua mempunyai perspektif baru 

dan berbeda jika dioptimalkan (Micket, 2007). 

2.1.6  Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia  

Perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia yaitu perubahan fisik, 

perubahan kognitif, perubahan spiritual, perubahan psikososial, perubahan aspek 

kepribadian. Perubahan fisik yaitu pada sistem indra, sistem muskuloskeletal, 

sistem kardiovaskuler dan respirasi, sistem perkemihan, sistem reproduksi, dan 

pada sistem susunan saraf mengalami perubahan anatomi dan atrofi yang 

progresif pada serabut saraf lansia. Penuaan menyebabkan penurunan persepsi, 

sensori dan respon motorik pada susunan saraf pusat (SSP) dan penurunan 

reseptor proprioseptif, hal ini terjadi karena SSP pada lansia mengalami 

perubahan morfologis dan biokimia, perubahan tersebut mengakibatkan 

penurunan fungsi kognitif (Azizah, 2011). 
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2.2 Kognitif pada Lansia 

2.2.1 Definisi kognitif   

Kognitif  adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan 

dari proses berfikir. Proses berfikir dimulai dengan memperoleh pengetahuan dan 

mengolah  pengetahuan tersebut melalui kegiatan mengingat, menganalisis, 

memahami, menilai, membayangkan dan berbahasa. Kapasitas atau kemampuan 

kognisi sering disebut juga kecerdasan atau intelegensia (Listyowati et al., 2015). 

Fungsi Kognitif atau kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir dan 

memberi rasional, termasuk proses mengingat, menilai, orientasi, persepsi dan 

memperhatikan (Miller, 2012).   

2.2.2 Fungsi kognitif pada lansia 

Proses menua merupakan penyebab terjadinya gangguan fungsi kognitif. 

Fungsi kognitif tersebut merupakan proses mental dalam memperoleh 

pengetahuan atau kemampuan kecerdasan, yang meliputi cara berpikir, daya ingat, 

pengertian, perencanaan, dan pelaksanaan (Santoso&Ismail, 2009). Gangguan 

fungsi kognitif berhubungan dengan fungsi otak, karena kemampuan lansia untuk 

berpikir akan dipengerahui oleh keadaan otak (Copel, 2007). 

2.2.3 Gangguan fungsi kognitif 

Pengelompokan tingkat gangguan fungsi kognitif dapat dibagi menjadi 

beberapa kategori. Menurut Mauk (2010), berdasarkan tingkat keparahan 

(severity), gangguan fungsi kognitif dapat dibagi tiga yaitu :   

1. Tidak ada gangguan fungsi kognitif  

2. Gangguan kognitif ringan  
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3. Gangguan kognitif berat  

2.2.4 Manifestasi gangguan kognitif 

Gangguan kognitif dapat meliputi gangguan pada aspek bahasa, memori, 

visuofasial dan kognisi.   

1. Gangguan bahasa, memori, emosi, visuofasial dan kognisi :  

Gangguan bahasa yang sering terjadi terutama pada perbendaharaan kosa 

kata. Pasien tidak dapat menyebutkan nama benda atau gambar yang ditunjukkan 

kepadanya (confrontation naming), tetapi akan lebih sulit lagi untuk menyebutkan 

nama buah atau hewan dalam satu kategori (categorical naming), ini disebabkan 

karena daya abstraksinya mulai menurun.  

2. Gangguan memori  

Gejala pertama yang sering timbul pada pasien yang mengalami gangguan 

kognitif adalah gangguan mengingat. Pada tahap awal gangguan pada memori 

barunya, namun selanjutnya memori lama juga akan terganggu. Gangguan fungsi 

memori dibagi menjadi tiga tingkatan bergantung lamanya rentang waktu antara 

stimulus dan recall, yaitu :  

1) Memori segera (immediate memory), jarak waktu antara stimulus dan recall 

hanya beberapa detik. Disini hanya dibutuhkan pemusatan perhatian untuk 

mengingat (attention).  

2) Memori baru (recent memori), jarak waktu lebih lama yaitu beberapa menit, 

jam bulan dan bahkan tahun.  

3) Memori lama (remote memory) jarak waktunya bertahun tahun bahkan seumur 

hidup.  

3. Gangguan visuospasial  
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Sering terjadi pada pasien pasca stroke fase recovery. Pasien lupa dengan 

waktu, tidak mengenali hari, wajah teman dan sering tidak tahu tempat dimana dia 

berada (disorientasi waktu, tempat dan orang).  Gangguan visuospasial ini dapat 

ditentukan dengan meminta pasien menyelusuri jejak secara bergantian, mengkopi 

gambar atau menyusun balok balok sesuai bentuk tertentu.  

4. Gangguan kognisi  

Fungsi inilah yang paling sering terganggu, terutama gangguan daya 

abstraksi. Lansia selalu berpikir konkrit, sehingga sulit memberi makna 

peribahasa, juga terjadi penurunan daya persamaan (Nasution, 2015). 

2.2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kognitif lansia 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan fungsi kognitif pada lansia 

yaitu proses penuaan pada otak dan pertambahan usia. Proses penuaan pada otak 

yaitu terdapat perubahan pada otak yang berhubungan dengan usia. Setiap tahun 

ditemukan terjadinya pengurangan volume pada masing-masing area seperti lobus 

frontalis (0,55%), dan lobus temporal (0,28%). Pengurangan volume otak juga 

akan disertai dengan penurunan kognitif (Fistra et al., 2013). Sebagian besar 

bagian otak termasuk lobus frontal mempunyai peranan penting dalam 

penyimpanan ingatan di otak. Faktor pertambahan usia yaitu bertambahnya usia 

seseorang maka akan semakin banyak terjadi perubahan pada berbagai sistem 

dalam tubuh yang cenderung mengarah pada penurunan fungsi.  

Pada fungsi kognitif terjadi penurunan kemampuan fungsi intelektual, 

berkurangnya kemampuan transmisi saraf di otak yang menyebabkan proses 

informasi menjadi lambat, banyak informasi hilang selama transmisi, 

berkurangnya kemampuan mengakumulasi informasi baru dan mengambil 
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informasi dari memori (Listyowati et al., 2015). Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Maryati, et al (2013) mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dapat 

meningkatkasn fungsi kognitif pada lansia selain melakukan aktivitas fisik yaitu 

melakujkan hobbi atau kegemaran.   

2.2.6 Pemeriksaan fungsi kognitif 

Ada berbagai macam cara untuk mendeteksi gangguan kognitif, salah 

satunya adalah menggunakan CDT. Pertama kali penelitian tentang Clock 

Drawing Test (CDT)  tahun 1983. Saat itulah tes tersebut digunakan di berbagai 

macam setting. Tes tersebut memerlukan kemampuan pemahaman, kemampuan 

visual spasial, kemampuan merekonstruksi, konsentrasi, pengetahuan angka, 

ingatan visual dan fungsi eksekutif. Meskipun tes tersebut mampu untuk menguji 

aspek kognitif yang luas, CDT tidak terlalu menekankan pada aspek pengetahuan 

dibandingkan dengan tes lain misalnya The  abbreviated mental test score 

(AMTS) yang lebih pendek ataupun the Mini Mental State Examination (MMSE) 

yang lebih umum (Hartati and Widayanti, 2007) . 

Inti dari tugas tes tersebut adalah  aktivitas menggambar  permukaan jam 

kemudian menggambar jarum jam yang menunjuk pada arah tertentu sebagai 

simbol dari waktu. Sejumlah variasi sudah berkembang, akan tetapi yang sering 

digunakan adalah yang dikembangkan Shulman yaitu bila pasien mampu 

menggambar lingkaran jam diberi nilai skor 1, mampu menulis angka jam yang 

benar diberi nilai skor 1, mampu meletakkan angka jam pada lokasi yang benar 

diberi nilai skor 1, mampu memasukkan angka panah jam diberi nilai 1, mampu 

menunjukkan jam yang benar misalnya pada jam 11.10 diberi nilai 1. Total skor 
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nomal pada penilaian fungsi kognitif adalah  5. Nilai normal adalah ≥ 4 poin. 

Gangguan fungsi kognitif (+) bila skor < 4 (Shulman et al.,1986).  

CDT mempunyai kemungkinan kelemahan terbesar karena tidak sesuai 

untuk orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan atau  gangguan 

neurologis lengan bagian atas seperti kelumpuhan atau tremor. Beberapa ahli 

berpendapat bahwa umur dan pendidikan menyebabkan bias pada penilaian CDT, 

meskipun ahli lain mengatakan sebaliknya. Disisi lain, CDT mempunyai banyak 

keuntungan dibandingkan dengan metode skrining gangguan kognitif yang lain 

yaitu tidak terpengaruh dengan suasana hati, bahasa atau budaya, selain itu tidak 

membutuhkan pengetahuan yang tidak semestinya. Selain itu, CDT biasanya 

menarik perhatian para penderita karena tidak terlalu lama dan mudah diterima 

(Hartati and Widayanti, 2007). 

2.3 Keseimbangan 

2.3.1 Definisi keseimbangan 

Keseimbangan merupakan kemampuan relatif untuk mengontrol pusat 

gravitasi (center of gravity) atau pusat massa tubuh (center of mass) terhadap 

bidang tumpu (base of support). Pusat gravitasi (center of gravity) adalah suatu 

titik dimana massa dari suatu obyek terkonsentrasi berdasarkan tarikan 

gravitasinya. Pada manusia normal, pusat gravitasi terletak di perut bagian bawah 

dan sedikit di depan sendi lutut. Agar dapat menjaga keseimbangan, pusat 

gravitasi tersebut harus berpindah untuk mengompensasi gangguan yang dapat 

menyebabkan orang kehilangan keseimbangannya (Nasution, 2015). 

Keseimbangan melibatkan berbagai gerakan di setiap bagian tubuh dan 

didukung oleh sistem muskuloskeletal serta bidang tumpu. Tujuan tubuh 
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mempertahankan keseimbangan, yaitu untuk menyangga tubuh melawan gaya 

gravitasi dan faktor eksternal lain, untuk mempertahankan pusat massa tubuh agar 

sejajar dan seimbang dengan bidang tumpu, serta menstabilkan bagian tubuh 

ketika tubuh lain bergerak. Kemampuan untuk menyeimbangkan massa tubuh 

dengan bidang tumpu akan membuat manusia mampu untuk beraktivitas secara 

efektif dan efesien (Nasution, 2015). 

2.3.2 Klasifikasi keseimbangan 

Adapun klasifikasi keseimbangan terbagi dua jenis, menurut (Te et al., 

2008) yaitu: 

1. Keseimbangan statis  

Keseimbangan statis adalah kemampuan mempertahankan sikap tubuh 

dalam kondisi diam atau tetap. Misalnya : duduk, berdiri, berdiri satu kaki, atau 

berdiri diatas papan keseimbangan. Keseimbangan statis dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu sistem sensoris dan muskuloskeletal. Kemampuan tubuh 

untuk mempertahankan keseimbangan dan kestabilan postur pada saat kita berdiri 

tidak dapat dipisahkan dari faktor lingkungan dan sistem regulasi yang berperan 

dalam pembentukan keseimbangan. Tujuan dari tubuh mempertahankan 

keseimbangan adalah untuk menyanggah tubuh melawan gravitasi dan faktor 

eksternal lain, untuk mempertahankan pusat massa tubuh agar seimbang dengan 

bidang tumpu, serta menstabilisasi bagian tubuh ketika bagian tubuh lain 

bergerak.  

2. Keseimbangan dinamis  

Keseimbangan dinamis adalah kemampuan mempertahankan tubuh dalam 

kondisi bergerak dari suatu posisi ke posisi yang lain, misalnya : berjalan, dan 
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berlari. Dimana Center of Gravity (COG) selalu berubah. Keseimbangan dinamis 

dalam prinsipnya meliputi dua hal, yaitu posisi statis dan gerakan yang terkontrol 

(Barr, 2005).  Kekuatan dari keseimbangan dan mobilitas sangat diperlukan untuk 

mengontrol segmen dan posisi tubuh dalam suatu ruangan saat diam (statis) 

maupun bergerak (dinamis), namun keseimbangan tubuh saat bergerak 

memerlukan kemampuan yang lebih dimana komponen muskuloskeletal sangat 

berpengaruh pada kestabilan dan kontrol termasuk luas gerak sendi, fleksibilitas 

spinal dan kekuatan serta ketahanan (Bastille, 2004).  

Saat bergerak atau melangkah memerlukan keseimbangan yang lebih 

untuk mempertahankan posisi tubuh agar tidak jatuh dan memelihara tahanan 

tersebut terhadap gaya gravitasi sehingga tubuh akan selalu stabil, jika seseorang 

tidak bisa mempertahankan keseimbangan saat berjalan maka orang tersebut 

memiliki gangguan keseimbangan dan sangat beresiko untuk jatuh (Baptista, 

2006). 

2.3.3 Komponen-komponen pengontrol keseimbangan  

1. Sistem informasi sensoris  

Sistem informasi sensoris meliputi visual, vestibular, dan somatosensoris.  

1) Visual   

Penglihatan merupakan sumber utama informasi tentang lingkungan dan 

penglihatan berperan dalam mengidentifikasi dan mengatur jarak sesuai dengan 

tempat kita berada. Penglihatan muncul ketika mata menerima sinar yang berasal 

dari obyek sesuai jarak pandang (Irfan, 2012). Sistem visual juga memberikan 

informasi mengenai posisi kepala, penyesuaian kepala untuk mempertahankan 
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penglihatan, dan mengatur arah serta kecepatan pergerakan kepala karena ketika 

kepala bergerak, objek sekitar berpindah dengan arah berlawanan (Colby, 2007).  

2) Sistem vestibular  

Komponen vestibular merupakan sistem sensoris yang berfungsi penting 

dalam keseimbangan, kontrol kepala, dan gerak bola mata. Reseptor sensoris 

vestibular berada di dalam telinga. Reseptor pada sistem vestibular meliputi 

kanalissemisirkularis, utrikulus, serta sakulus. Reseptor dari sistem sensoris ini 

disebut dengan sistem labyrinthine. Sistem labyrinthine mendeteksi perubahan 

posisi kepala dan percepatan perubahan sudut. Melalui refleks vestibuleoccular, 

mereka mengontrol gerak mata, terutama ketika melihat objek yang bergerak. 

Mereka meneruskan pesan melalui saraf kranialis VIII ke nukleus vestibular yang 

berlokasi di batang otak. Beberapa stimulus tidak menuju nukleus vestibular tetapi 

ke serebelum, formatioretikularis, thalamus dan korteks serebri (Canan,t.t).  

Nukleus vestibular menerima masukan (input) dari reseptor labyrinth, 

retikular formasi, dan serebelum. Keluaran (output) dari nucleus  vestibular 

menuju ke motor neuron melalui medulaspinalis, terutama ke motor neuron yang 

menginervasi otot-otot proksimal, kumparan otot pada leher dan otot-otot 

punggung (otot-otot postural). Sistem vestibular bereaksi sangat cepat sehingga 

membantu mempertahankan keseimbangan tubuh dengan mengontrol otot-otot 

postural (Nasution, 2015). 

3) Somatosensoris  

Sistem somatosensoris terdiri dari taktil atau proprioseptif serta persepsi-

kognitif. Informasi proprioseptif disalurkan ke otak melalui kolumna dorsalis 

medulla spinalis. Sebagian besar masukan (input) proprioseptif menuju 
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serebelum, tetapi ada pula yang menuju ke korteks serebri melalui 

lemniskusmedialis dan thalamus (Irfan, 2012).  

Kesadaran akan posisi berbagai bagian tubuh dalam ruang sebagian 

bergantung pada impuls yang datang dari alat indra dalam dan sekitar sendi. Alat 

indra tersebut adalah ujung-ujung saraf yang beradaptasi lambat di sinovial dan 

ligamentum. Impuls dari alat indra ini dari reseptor raba di kulit dan jaringan lain, 

serta otot di proses di korteks menjadi kesadaran akan posisi tubuh dalam ruang 

(Irfan,2012).  

2. Respon otot-otot postural yang sinergis (postural muscles response synergies).  

Respon otot-otot postural yang sinergis mengarah pada waktu dan jarak 

dari aktivitas kelompok otot yang diperlukan untuk mempertahankan 

keseimbangan dan kontrol postur. Beberapa kelompok otot baik pada ekstremitas 

atas maupun bawah berfungsi mempertahankan postur saat berdiri tegak serta 

mengatur keseimbangan tubuh dalam berbagai gerakan. Keseimbangan pada 

tubuh dalam berbagai posisi hanya akan dimungkinkan jika respon dari otot-otot 

postural bekerja secara sinergi sebagai reaksi dari perubahan posisi, titik tumpu, 

gaya gravitasi, dan alignment tubuh (Nugroho, 2011).  Kerja otot yang sinergi 

berarti bahwa adanya respon yang tepat (kecepatan dan kekuatan) suatu otot 

terhadap otot yang lainnya dalam melakukan fungsi gerak tertentu (Nugroho, 

2011). 

3. Kekuatan otot (muscle strength)  

Kekuatan otot umumnya diperlukan dalam melakukan aktivitas. Semua 

gerakan yang dihasilkan merupakan hasil dari adanya peningkatan tegangan otot 

sebagai respon motorik. Kekuatan otot dapat digambarkan sebagai kemampuan 



21 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI                      PENGARUH WALKING SEMI…   ARUM RAKHMAWATI 

 

otot menahan beban baik berupa beban eksternal (eksternal force) maupun beban 

internal (internal force). Kekuatan otot sangat berhubungan dengan sistem 

neuromuskuler yaitu seberapa besar kemampuan sistem saraf mengaktifasi otot 

untuk melakukan kontraksi. Sehingga semakin banyak serabut otot yang 

teraktifasi, maka semakin besar pula kekuatan yang dihasilkan otot tersebut 

(Nugroho, 2011).  Kekuatan otot dari kaki, lutut serta pinggul harus adekuat untuk 

mempertahankan keseimbangan tubuh saat adanya gaya dari luar. Kekuatan otot 

tersebut berhubungan langsung dengan kemampuan otot untuk melawan gaya 

gravitasi serta beban eksternal lainnya yang secara terus menerus mempengaruhi 

posisi tubuh (Nugroho, 2011).  

4. Sistem adaptif 

Kemampuan adaptasi akan memodifikasi input sensoris dan keluaran 

motorik (output) ketika terjadi perubahan tempat sesuai dengan karakteristik 

lingkungan.  

5. Lingkup gerak sendi (joint range of motion)  

Kemampuan sendi untuk membantu gerak tubuh dan mengarahkan 

gerakan terutama saat gerakan yang memerlukan keseimbangan yang tinggi 

(Nugroho, 2011). Pada saat melakukan gerakan interaksi komponen-komponen 

pengontrol keseimbangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:   
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Gambar 2.1 Komponen-komponen keseimbangan (Chandler, 2008).   

2.3.4 Faktor- faktor yang mempengaruhi keseimbangan 

Mempertahankan kondisi tubuh agar tetap stabil baik pada keadaan diam 

(statis) maupun keadaan bergerak (dinamis) diperlukan keseimbangan. 

Keseimbangan tubuh seseorang baik keseimbangan dinamis maupun statis 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 

1. Pusat gravitasi (center of gravity – COG)  

Pusat gravitasi merupakan titik utama pada tubuh yang mendistribusikan 

massa tubuh secara merata. Bila tubuh selalu ditopang oleh titik ini, maka tubuh 

dalam keadaan seimbang. Gangguan keseimbangan dapat terjadi karena adanya 

perubahan postur sebagai akibat dari perubahan titik pusat gravitasi. Pada 

manusia, pusat gravitasi berpindah sesuai dengan arah atau perubahan berat. Pusat 

gravitasi manusia ketika berdiri tegak adalah tepat di atas pinggang di antara 

depan dan belakang vertebra sakrum ke dua. Kemampuan seseorang untuk 

mempertahankan keseimbangan dalam berbagai bentuk posisi tubuh sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan tubuh menjaga centre of gravity untuk tetap dalam 

area batas stabilitas tubuh (stability limit). Stability limit adalah batas dari luas 
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area di mana tubuh mampu menjaga keseimbangan tanpa adanya perubahan 

tumpuan (Irfan, 2012).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Centre of Gravity (Irfan, 2012) 

2. Garis gravitasi (line of gravity – LOG)  

Garis gravitasi adalah garis imajiner yang berada vertikal melalui pusat 

gravitasi dengan pusat bumi. Hubungan antara garis gravitasi, pusat gravitasi 

dengan bidang tumpu akan menentukan derajat stabilitas tubuh. Garis gravitasi 

pada seseorang yang sedang berdiri berjalan mulai dari prosesus mastoideus pada 

tulang temporal, bagian anterior sakral ke-dua, bagian posterior dari hip, dan 

anterior knee dan ankle, seperti yang dijabarkan pada Gambar 2.3 (Irfan, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Line of Gravity (Irfan, 2012) 
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3. Bidang tumpu (base of support – BOS)  

Bidang tumpu adalah bagian dari tubuh yang berhubungan dengan 

permukaan tumpuan. Ketika garis gravitasi tepat berada pada bidang tumpu, tubuh 

dalam keadaan seimbang. Stabilitas yang baik terbentuk dari luasnya area bidang 

tumpu. Semakin besar bidang tumpu, semakin tinggi stabilitas. Misalnya berdiri 

dengan kedua kaki akan lebih stabil dibanding berdiri dengan satu kaki. Base of 

Support pada gerak manusia akan memberikan reaksi pada pola gerak individu. 

Semakin dekat bidang tumpu dengan pusat gravitasi, maka stabilitas tubuh makin 

tinggi. Base of Support menurun dengan bertambahnya usia. Penurunan Base of 

Support tersebut akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melaksanakan 

aktivitas tertentu yang memang membutuhkan Base of Support yang baik 

(Nasution, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Base of Support (Irfan, 2012) 

2.3.5 Proses penurunan keseimbangan pada lansia 

Penurunan keseimbangan pada lansia disebabkan oleh berbagai macam 

faktor di antaranya adalah adanya gangguan pada sistem sensorik, gangguan 

pada sistem saraf pusat (SSP), maupun adanya gangguan pada sistem 

muskuloskeletal. Informasi mengenai posisi tubuh terhadap lingkungan atau 



25 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI                      PENGARUH WALKING SEMI…   ARUM RAKHMAWATI 

 

gravitasi diberikan oleh sistem sensorik, sedangkan sistem saraf pusat berfungsi 

untuk memodifikasi komponen motorik dan sensorik sehingga stabilitas dapat 

dipertahankan melalui kondisi yang berubah-rubah. Gangguan pada sistem 

sensorik meliputi gangguan pada sistem visual, vestibular, dan somatosensoris 

(Syapitri, 2016). 

Sistem visual seperti sistem organ lain mengalami degenerasi karena 

proses penuaan. Pada sistem visual lansia, terjadi penebalan jaringan fibrosa 

dan atrofi serabut saraf, berkurangnya sel-sel reseptor di retina, serta perubahan 

elastisitas lensa dan otot siliaris. Penurunan fungsi visual tersebut, 

menyebabkan masalah dalam persepsi bentuk dan kedalaman serta informasi 

visual mengenai posisi tubuh yang diperlukan untuk kontrol postural (Barnedh, 

2006). Sistem lain yang mengalami penurunan fungsi adalah sistem vestibular. 

Perubahan degeneratif tersebut mengenai organ vestibular seperti: otolith, 

epithelium sensorik dan sel rambut, nervus vestibularis, dan serebelum. Makula 

secara progresif mengalami demineralisasi dan menjadi terpecah-pecah. Hal ini 

mengakibatkan penurunan kemampuan dalam menjaga respon postural 

terhadap gravitasi dan pergerakan linear. Selain itu terjadi pula atrofi sel 

rambut disertai pembentukan jaringan parut dan setelah usia di atas 70 tahun 

terjadi penurunan sebanyak 20% jumlah sel rambut di makula dan 40% di 

krista ampularis kanalis semisirkularis (Barnedh, 2006). 

Sistem somatosensori memberikan informasi tentang posisi tubuh dan 

kontak dari kulit melalui tekanan, taktil sensor, getaran, serta proprioseptor 

sendi dan otot. Sensasi kulit melalui sentuhan, getaran dan tekanan sensor 

penting dalam setiap aktivitas sehari-hari, terutama yang melibatkan gerakan. 
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Sensitivitas kulit berkurang dengan bertambahnya usia. Kurangnya masukan 

dari taktil, tekanan dan getaran reseptor membuatnya sulit untuk berdiri atau 

berjalan dan mendeteksi perubahan dalam pergeseran, yang penting dalam 

menjaga keseimbangan (Nasution, 2015). 

Lansia juga mengalami penurunan dalam kemampuan motorik. Hal ini 

berhubungan dengan penurunan terhadap kontrol neuromuskular, perubahan 

sendi, dan struktur lainnya. Menurunnya sistem muskuloskeletal berpengaruh 

terhadap keseimbangan tubuh lansia karena terjadinya atropi otot yang 

menyebabkan penurunan kekuatan otot, terutama ekstremitas bawah, sehingga 

menyebabkan langkah kaki lansia menjadi lebih pendek, jalan menjadi lebih 

lambat, tidak dapat menapak dengan kuat dan cenderung mudah goyah, serta 

ada kecenderungan untuk tersandung. Hal ini mengakibatkan lansia menjadi 

kurang percaya diri dan lebih berhati-hati dalam berjalan. Penurunan kekuatan 

otot pelvis dan tungkai juga menjadi faktor kontribusi bagi penurunan respon 

postural tersebut. Secara bersamaan, hampir seluruh gerakan menjadi tidak 

elastis dan halus. Gangguan motorik ini utamanya disebabkan oleh mulai 

hilangnya neuron-neuron di medulla spinalis, otak, dan serebelum  (Siti et al, 

2009). Oleh karena itu, penurunan fungsi setiap sistem pada lansia akan 

menyebabkan penurunan pada keseimbangan. 

2.3.6 Risiko jatuh pada lansia 

Risiko jatuh pada lansia dapat meningkat jika keseimbangan postural 

usia lanjut tidak dikontrol. Gangguan keseimbangan akan mengakibatkan risiko 

jatuh pada usia lanjut. Jatuh merupakan masalah fisik yang sering dialami oleh 

usia lanjut akibat proses penuaan. Jatuh dapat mengakibatkan nyeri, terkilir, 
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patah tulang, kelumpuhan, bahkan kematian. Hal ini menimbulkan rasa takut 

dan hilangnya rasa percaya diri sehingga usia lanjut membatasi aktivitasnya 

sehari-hari yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup (quality of life) pada 

usia lanjut yang mengalaminya. Penurunan kekuatan otot ekstrimitas bawah 

dapat mengakibatkan kelambanan gerak, langkah pendek, kaki tidak dapat 

menapak dengan kuat dan lebih gampang goyah, susah atau terlambat 

mengantisipasi bila terjadi gangguan seperti terpeleset dan tersandung. 

Beberapa indikator ini dapat meningkatkan risiko jatuh pada usia lanjut 

(Darmojo & Martono, 2004).    

2.3.7 Pemeriksaan keseimbangan 

TUGT (time up and go test) merupakan salah satu alat ukur pada 

gangguan keseimbangan (Swandari and Purwanto, 2016). Pelaksanaannya 

adalah subjek berjalan sesuai dengan kemampuannya menempuh jarak 3 meter 

menuju ke dinding, kemudian berbalik tanpa menyentuh dinding dan berjalan 

kembali menuju kursi dan kemudian duduk kembali bersandar.  Waktu 

dihitung sejak aba-aba “mulai” hingga subjek duduk bersandar kembali 

terhitung 10 detik sampai 3 menit. Nilai Rerata pada TUGT dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini:  

Tabel 2.1 Nilai normal Time Up And Go Test 

Umur Jenis kelamin Nilai rata-rata 

(detik) 

Nilai normal (detik) 

60-69 Laki-laki 8 4-12 

60-69 Perempuan 8 4-12 

70-79 Laki-laki 9 5-13 

70-79 Perempuan 9 5-15 

80-89 Laki-laki 10 8-12 

80-89 Perempuan 10 5-17 

Sumber :  Nilai normal Time Up and Go Test (Jacobs & Fox, 2008) 
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Jika skor < 14 detik; 87% tidak ada resiko tinggi untuk jatuh  

Jika skor ≥ 14 detik; 87% resiko tinggi untuk jatuh  

Subjek tidak diperbolehkan mencoba atau berlatih lebih dulu, stopwatch 

mulai menghitung setelah pemberian aba-aba mulai dan berhenti menghitung 

saat subyek kembali pada posisi awal atau duduk. Bila kurang dari 10 detik, 

maka subjek dikatakan normal. Bila kurang dari 20 detik, maka dapat 

dikatakan baik. Subjek dapat berjalan sendiri tanpa membutuhkan bantuan. 

Namun bila lebih dari 30 detik, maka subjek dikatakan memiliki problem 

dalam berjalan dan membutuhkan bantuan saat berjalan. Sedangkan pada 

subjek yang lebih lama dari 40 detik harus mendapat pengawasan yang optimal 

karena sangat beresiko untuk jatuh. Nilai normal pada usia lanjut sehat umur 75 

tahun, rata-rata waktu tempuh yang dibutuhkan adalah 8,5 detik (Setiati et al, 

2009). 

2.4 Latihan Jalan Tandem 

2. 1 Sejarah dan definisi jalan tandem 

Berdasarkan sejarah jalan tandem ditemukan oleh ahli neorologis 

Jerman bernama Morist Heinrich Romberg (1795-1873). Latihan jalan tandem 

merupakan suatu tes dan juga latihan yang dilakukan dengan cara berjalan 

menentukan garis lurus dalam posisi tumit kaki menyentuh jari kaki yang 

lainnya sejauh 3-6 meter (Batson et al., 2009). Latihan ini dapat meningkatkan 

keseimbangan postural bagian lateral, yang berperan dalam mengurangi resiko 

jatuh pada usia lanjut. Jalan tandem dibagi menjadi dua yaitu full tandem dan 

semi tandem. Semi tandem yaitu peserta harus berjalan dengan satu kaki di 
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belakang kaki lainnya sehingga jempol kaki satu menyentuh sisi tumit yang 

lain (Patel et al., 2013). 

 

 

 

 

 

               Gambar 2.5 Jalan tandem dan semi tandem (Batson et al., 2009) 

Latihan ini bertujuan untuk melatih sistem proprioseptif yaitu untuk 

melatih sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot dan 

gerakan tubuh. Merupakan salah satu metode untuk menumbuhkan kebiasaan 

dalam mengontrol postur tubuh langkah demi langkah yang dilakukan dengan 

bantuan kognisi dan koordinasi otot trunk, lumbal spine, pelvic, hip, otot-otot 

perut hingga ankle (Batson et al., 2009).  

Menurut  Batson et al (2009) latihan jalan semi tandem ada dua bentuk 

latihan yaitu latihan jalan semi tandem maju dan latihan jalan semi tandem 

mundur. Latihan jalan semi tandem biasanya digunakan untuk tes koordinasi, 

atau biasanya dilakukan pada tes neorologis dan juga digunakan pada tes untuk 

pengemudi mabuk. Hal ini berdasarkan beberapa penelitian bahwa setidaknya 

membutuhkan dua atau tiga indra dalam menjaga keseimbangan berdiri, dan 

berjalan yaitu proprioseptif, vestibular, dan visual. Menjaga keseimbangan 

dalam posisi dinamis bergantung pada sensory pathways yang dilakukan oleh 

corticospinal (pyramidal) tract dan medial lateral vestibular tract. Sensori 



30 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI                      PENGARUH WALKING SEMI…   ARUM RAKHMAWATI 

 

motor intergration centre yang dilakukan oleh cerebellum dan dorsal collum 

medial lemniskus tract.  

Menurut  Batson  et al  (2009) gangguan latihan jalan semi tandem 

dapat terjadi pada kondisi ataksia sensorik. Hal ini dikarenakan kekurangan:   

1. Vitamin B12 (cobalamin).  

2. Kondisi yang mengganggu collum dorsalis spinal cord, contohnya 

tabesdorsalis (neurosyphilis).  

3. Kondisi yang mengganggu saraf saraf sensoris (sensori 

pheripheralneorophaty), contohnya poly radiculo neurophaty demielinasi 

inflamasi kronis (CIDP).  

Latihan jalan semi tandem bisa dilakukan pada gangguan keseimbangan 

pada kasus gangguan keseimbangan karena usia, fraktur extremitas inferior, 

dislokasi extremitas inferior, HNP, LBP, stroke, vertigo. Latihan jalan semi 

tandem bukanlah untuk latihan fungsi cerebellum. Seseorang dengan kondisi 

ataksia cebellar tidak mampu menjaga keseimbangan bahkan dengan kondisi 

mata terbuka, bahkan ketika langkah pertamanya. Maka jalan semi tandem 

bertujuan untuk systemproprioceptive pathways function (Batson et al., 2009).  

Menurut Miriam E. Nelson, PhD. Ada tiga tingkat neraca dalam 

pelatihan jalan semi tandem, diantaranya :    

1. Tingkat satu :  menggunakan satu tangan untuk menyeimbangkan diri pada 

saat melakukan latihan jalan semi tandem.  

2. Tingkat dua :  menggunakan kedua tangan untuk menyeimbangkan diri pada 

saat kehilangan keseimbangan pada saat latihan jalan semi tandem.  
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3. Tingkat tiga :  kondisi mata tertutup dan tidak menggunakan tangan kecuali 

pada saat kehilangan keseimbangan pada waktu latihan jalan semi tandem.  

Analisa jalan semi tandem dilihat dari gerakan kaki dan dimana letak 

tekanan pada area telapak kaki dan cara bergerak maju. Dalam gangguan 

cerebellar atau kelemahan vestibular dapat menghasilkan gerakan yang 

condong kesisi yang terkena. Gerakan-gerakan korektif  kecil merupakan hal 

yang normal, itu menunjukkan bahwa seseorang dapat merasakan input 

proprioseptif yang diterima. Gerakan bergoyang juga menunjukkan kesadaran 

kedudukannya dalam suatu tempat (Batson et al., 2009).  

Keuntungan latihan jalan semi tandem melatih sikap tubuh, mengontrol 

keseimbangan, koordinasi otot dan gerakan tubuh dan meningkatkan kekuatan 

otot extremitas inferior. Sedangkan kekurangan latihan jalan semi tandem 

adalah gangguan cerebellar atau kelemahan vestibular dapat menghasilkan 

penyimpangan berjalan ke sisi yang lemah. Individu dengan gangguan 

vestibular akut atau kronis bisanya gagal tes ini.   

Latihan jalan semi tandem sangat spesifik dan sering non localizing. 

Kebanyakan ahli kesehatan merasa bahwa jatuh ke satu sisi tidak selalu 

menunjukkan sisi lesi. Beberapa individu yang sehat mungkin juga mengalami 

kesulitan dalam melakukan latihan jalan semi tandem, sehingga untuk 

menentukan adanya gangguan vestibular dibutuhkan tes tambahan yang lebih 

spesifik misalnya romberg test dan lain- lain (Batson et al., 2009).   

2. 2 Tujuan latihan jalan semi tandem 

Jalan semi tandem merupakan salah satu latihan yang bertujuan melatih 

sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot dan gerakan 
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tubuh yang membutuhkan konsentrasi. Latihan jalan semi tandem digunakan 

pula untuk melatih parameter yang terkait dengan keseimbangan individu, 

kontrol mutlak atas mobilitas dan ketepatan mobilitas. Selain digunakan 

sebagai latihan, jalan tandem juga digunakan sebagai tes dalam membantu 

diagnosa pada ataksia terutama ataksia trunkal yang disebabkan oleh kerusakan 

vermisserebelar atau jaringan yang terkait, karena penderita gangguan ini 

memiliki pola jalan yang goyah dan memiliki basis yang lebar. Jalan semi 

tandem juga digunakan sebagai tes untuk menentukan kemampuan individu 

untuk mengkoordinasikan gerakan motoriknya. Individu dengan masalah 

koordinasi gerak motoriknya tidak akan lulus dalam tes ini (Batson et al., 

2009).   

2. 3 Teknik pelaksanaan 

Teknik pelaksanaan latihan jalan semi tandem menurut Batson et al., 

2009 adalah :   

1. Jalan semi tandem maju  

Subjek diminta berjalan maju dengan satu kaki di belakang kaki lainnya 

sehingga jempol kaki satu menyentuh sisi tumit yang lain sejauh 4 meter. 

Lakukan sebanyak 5 kali bolak-balik (Syah et al., 2017). 

2. Jalan semi tandem mundur   

Subjek diminta untuk berjalan mundur pada jalur (satu garis lurus) 

dengan menempatkan kaki kanan kebelakang dengan jempol kaki satu 

menyentuh sisi tumit kaki kiri dan berjalan sejauh 4 meter. Lakukan sebanyak 

5 kali bolak balik (Syah et al., 2017). Latihan jalan semi tandem dapat 
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dilakukan dengan mata terbuka dan tertutup. Latihan jalan semi tandem yang 

dilakukan dengan mata yang terbuka akan lebih mudah untuk dilakukan karena 

adanya korelasi visual terhadap vestibular dan propriseptif. Sedangkan jalan 

semi tandem yang dilakukan dengan mata tertutup dilakukan untuk menguji 

fungsi vestibular. Latihan dan tes ini akan berhasil dilakukan jika input dari 

cerebelar dan proprioseptif normal. Dosis yang dianjurkan untuk dapat 

menghasilkan keseimbangan yang adekuat adalah 4-8 minggu (Batson et al., 

2009).   

2. 4 Mekanisme latihan jalan semi tandem  

Latihan proprioseptif akan menginformasikan presisi gerak dan refleks 

muscular yang berkontribusi pada pembentukan stabilitas dinamis sendi. 

Tujuan latihan proprioseptif adalah untuk melatih kembali jarak afferent untuk 

mengembangkan sensasi gerakan sendi dan aktivitasi mototrik pada sistem 

saraf pusat. Latihan proprioseptif sangat penting untuk dilakukan karena umpan 

balik proprioseptif akan meningkatkan dan mempertahankan stabilitas 

fungsional sendi (Batson et al., 2009).  

Latihan proprioseptif harus memakai teknik yang membangkitkan 

aktivasi otot pronator dan supinator kaki dalam melatih koordinasi, 

proprioseptif dan otot stabilisator pergelangan kaki. Aktivasi ko-kontraksi ini 

diupayakan terjadi secara semi otomatis, kerena sejatinya aktivitas stabilisasi 

merupakan sistem yang berlangsung pada central pattern generator (CPG). 

Pada perkembangan manusia fungsi CPG yang benar menjadi bergantung pada 

integrasi saraf yang lebih tinggi, yaitu pada sistem saraf pusat, pada cortex 

cerebral. Aktivasi otot sekuensi temporal melibatkan CPG spinal dan integrasi 
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sirkuit neural dengan input pusat otak yang lebih tinggi. Untuk mencapai 

gerakan semi otomatis yang dimaksud maka latihan proprioseptif juga 

melibatkan gerakan yang lambat dalam setiap perpindahan gerak dan posisi 

untuk memberikan kesempatan pada nuclei subcortal dan basal ganglia untuk 

menganalisa sensasi posisi yang mengirimkan umpan balik berupa kontraksi 

otot yang diharapkan. Latihan inilah yang kemudian akan diadaptasi pada CPG 

sebagai stabilitas fungsional yang baru (Batson et al., 2009).  

Latihan proprioseptif ini bermanfaat meningkatkan keseimbangan pada 

usia lanjut dikarenakan menurunnya fungsi motorik pada sistem saraf pusat, 

sehingga dengan aktivasi motorik tersebut meningkatkan respon proprioseptif 

yang dapat meningkatkan stabilitas sendi dan meningkatkan keseimbangan 

pada usia lanjut. Latihan proprioseptif juga dapat meningkatkan aliran darah ke 

otak dan memperlancar oksigen ke otak, sehingga dapat memproduksi faktor – 

faktor pertumbuhan untuk saraf. Gerakan  latihan yang dilakukan mampu 

menstimulasi hemisfer otak kiri. karena hemisfer kiri berkaitan dengan sesuatu 

yang bersifat intelektual, yaitu dapat mengarahkan pada hal yang bersifat 

spesifik. Menyeimbangkan kerja otak kanan dan otak kiri, dapat meningkatkan 

aliran darah otak dan memperlancar oksigen ke otak, sehingga dapat 

memproduksi faktor-faktor pertumbuhan untuk saraf (Supriyono E. 2015). 

Penurunan kognitif dapat diperbaiki dengan diberikan latihan fisik 

berupa latihan jalan semi tandem. Latihan jalan semi tandem mengoptimalkan 

otak belahan kanan secara garis besar bertugas mengontrol badan bagian kiri, 

serta berfungsi untuk intuitif, merasakan, bermusik, menari, kreatif, dan 

melihat keseluruhan. Otak kanan juga mendorong manusia untuk bersosialisasi, 
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komunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi. Pada 

otak kanan ini pula terletak kemampuan intuitif, kemampuan merasakan, 

memadukan, dan ekspresi tubuh. Otak belahan kiri secara garis besar bertugas 

mengatur badan bagian kanan yang berfungsi untuk berpikir logis, rasional, 

menganalisis, kemampuan menulis dan membaca, berbicara, berorientasi pada 

waktu, dan hal-hal yang rinci. Otak kiri juga merupakan pusat matematika 

(Listyowati et al., 2015). 

Latihan jalan semi tandem merupakan balance exercise dan merupakan 

suatu metode untuk membantu mengakses potensi otak. Prinsip dasarnya 

adalah bagaimana bergerak itu bisa menstimulasi otak. Balance excercise bisa 

membantu menyeimbangkan kedua belahan otak, mempertajam konsentrasi, 

meredakan ketegangan otot (relaksasi), mempertajam daya ingat. Dampak 

balance exercise tidak saja akan memperlancar aliran darah dan oksigen ke 

otak, tetapi juga merangsang kedua belahan otak untuk bekerja (Yusuf, 

Indarwati and Jayanto, 2004). 

Latihan proprioseptif yang hanya menghasilkan neural adaptasi dapat 

dilatih selama 2-4 minggu, namun proprioseptif yang adekuat dihasilkan 

dengan latihan yang dilakukan selama 4-8 minggu, karena pada waktu tersebut 

telah terjadi adaptasi neural dan adaptasi serabut otot. Keseimbangan yang 

adekuat dicapai ketika proprioseptif yang didukung oleh rekruitmen motor unit 

yang meningkatkan dan adanya hipertropi (adaptasi serabut otot) yang 

membantu dalam stabilitas sendi dan kekuatan otot dengan dosis yang 

dianjurkan untuk dapat menghasilkan keseimbangan yang adekuat adalah 4-8 

minggu (Batson et al., 2009).   
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Gambar 2.6 Mekanisme jalan semi tandem (Tolonen H, 2008) 

2. 5 Heel Raises  

2.5.1 Pengertian 

 Heel raises adalah mengangkat badan dengan bertumpu pada jari-jari kaki 

setinggi mungkin tanpa mencondongkan berat badan ke depan.Tahan posisi dan 

jaga keseimbangan selama 6 detik. Usahakan berat badan bertumpu pada jempol 

kaki selama melakukan gerakan berjinjit ke atas dan ke bawah. Ulangi sebanyak 

12-15 kali. Jika sudah mampu melakukan 25 kali gerakan ini dengan mudah, coba 

turunkan kaki satu per satu. Lalu lanjutkan dengan gerakan berjinjit dengan satu 

kaki. Latihan angkat tumit membantu memperkuat otot betis. Latihan ini bisa 

dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau di gym, yang memberi solusi olahraga 

yang fleksibel dimanapun berada (Hébert-losier and Holmberg, 2013).  
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Gambar 2.7 Heel raises (Husney Adam, MD. 2015) 

Prosedur heel raise : 

(1) Berdirilah dengan kaki beberapa inci, dengan tangan sedikit beristirahat di 

atas meja atau kursi di depan anda. 

(2) Perlahan angkat tumit dari lantai sambil tetap bertekuk lutut lurus. Tahan 

sekitar 6 detik, kemudian perlahan turunkan tumit ke lantai. 

2.5.2 Tujuan Heel Raises 

Tujuan kenaikan tumit adalah untuk mencapai lepas landas kenyal. 

Mekanisme sebenarnya dari " tumit , bola , kaki " roll pada papan lepas landas 

tergantung terutama pada perpanjangan paksa kaki dari sumur , tertekuk posisi . 

Semakin kuat otot-otot yang bersangkutan dengan ekstensi kaki ini , semakin 

efektif tindakan. Latihan ini adalah salah satu yang terbaik untuk mengembangkan 

kekuasaan di otot betis dan ekstensor kaki lainnya . Hal ini juga memperkuat 

tendon sekitar sangat penting sendi pergelangan kaki. Tumit kenaikan gaji 

dilakukan dengan berdiri dengan jari kaki beberapa inci terpisah, didukung pada 

balok kayu , dua buku tebal, atau dua batu bata ( sesuatu yang cocok untuk 

meningkatkan jari kaki 3 atau 4 inci pada basis stabil ). Menaikkan dan 

menurunkan tumit dengan kecepatan tetap, naik setinggi mungkin pada jari kaki 



38 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI                      PENGARUH WALKING SEMI…   ARUM RAKHMAWATI 

 

sehingga ada berbagai macam gerakan pada pergelangan kaki (Hébert-losier and 

Holmberg, 2013).  

Heel raises exercise merupakan latihan resistance pada kaki untuk 

meningkatkan kekuatan otot terutama otot gastrocnemius dan otot plantar fleksor 

kaki. Heel raises exercise menimbulkan efek pada saraf dan skeletal karena 

adanya rangsangan proprioseptif untuk mempertahankan posisi agar tetap 

seimbang. Saat melakukan heel raises exercise postur tubuh mengangkat salah 

satu tumit atau kedua kaki dari permukaan, sehingga tubuh akan secara terus 

menerus melakukan penyesuaian agar center of gravity tetap berada di atas base 

of support. Heel raises exercise memiliki dampak positif pada kinerja otot antara 

lain adalah perbaikan dalam keseimbangan karena salah satu strategi utama yang 

digunakan tubuh untuk memulihkan keseimbangan dalam menanggapi adanya 

gangguan tiba-tiba dari permukaan tumpuan adalah ankle strategies, gerakan dari 

pergerakan kaki untuk mengembalikan COM ke posisi yang stabil (dalam posisi 

yang tenang dan gangguan kecil) (Kisner & Colby, 2007).   

2.5 Teori Konsekuensi Fungsional 

2.6.1 Filosofi 

Model teori yang diperkenalkan oleh Carol A Miller disebut konsekuensi 

fungsional teori untuk promosi kesehatan bagi lansia (Functional Consequences 

Theory For Promoting Wellness in Older Adults). Sebagai tambahan, dimana 

perbaikan model mencerminkan dan menggabungkan peningkatan pemahaman 

dari kesehatan dimana mengembangkan suatu aspek integral dari pelayanan 

kesehatan. Perawat dapat menggunakan model keperawatan ini di berbagai situasi 

dimana tujuan dari keperawatannya ialah promosi kesehatan bagi lansia. Teori ini 
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dikembangkan untuk menjelaskan keunikan dari promosi kesehatan untuk lansia 

dan penerapan keperawatan untuk kebutuhan kesehatan bagi lansia. 

2.6.2 Keyakinan teori 

Teori dan model functional consequences disusun berdasarkan konsep dan 

penelitian  berdasarkan pengkajian fungsional lansia yang berfokus pada 

kemampuan aktivitas sehari-hari lansia sehingga dapat memberikan pengaruh bagi 

kelangsungan dan kualitas hidup. Fuctional consequences memiliki perbedaan 

dengan pengkajian fungsional lansia dalam. 

1. Perbedaan antara perubahan usia yang meningkatkan nilai seseorang dan faktor 

risiko yang mempengaruhi fungsi dan kualitas hidup seseorang 

2. Fokus fuctional consequences dapat diketahui dari intervensi keperawatan. 

3. Pengakajian fokus pada kondisi yang mempengaruhi fungsi daripada 

identifikasi sederhana dari tingkat fungsi seseorang. 

4. Hal ini menyebabkan kegiatan yang baik untuk mengatasi dampak negatif. 

5. Hal ini menyebabkan peningkaatan kesejahteraan, seperti meningkatkan fungsi 

kualitas hidup. 

2.6.3 Konsep teori 

The functional consequences theory terdiri dari teori tentang penuaan, 

lansia, dan keperawatan holistik. Konsep domain keperawatan adalah orang, 

lingkungan, kesehatan, dan keperawatan dihubungkan bersama secara khusus 

dalam kaitannya dengan lansia.  

1. Functional consequence 

Mengobservasi akibat dari tindakan, faktor risiko, dan perubahan terkait 

usia yang mempengaruhi kualitas hidup atau aktivitas sehari-hari dari lansia. Efek 
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tersebut berhubungan dengan semua tingkat  fungsi, termasuk tubuh, pikiran, dan 

semangat. Konsekuensi fungsional yang positif atau negatif adalah efek-efek yang 

bisa diamati  dari tindakan, faktor risiko dan perubahan terkait umur yang 

mempengaruhi kualitas hidup atau kegiatan sehari-hari dari lansia. Faktor-faktor 

risiko bisa berasal dari lingkungan atau berasal dari pengaruh fisiologi dan 

psikososial. Dampak-dampak fungsional positif ketika mereka membantu level 

performa tertinggi dan jumlah ketergantungan yang paling kecil. Sebaliknya 

mereka negatif ketika mereka berinterverensi dengan level fungsi atau kualitas 

hidup seseorang atau meningkatkan ketergantungan seseorang.  

2. Negative functional consequences 

Hal-hal yang menghambat fungsi dari lansia atau kualitas hidup dari 

lansia. Dampak-dampak fungsional negatif biasanya terjadi karena kombinasi 

perubahan terkait usia dan faktor-faktor risiko yang dijelaskan dalam contoh 

gangguan performa visual. Hal ini juga bisa disebabkan oleh intervensi, di mana 

kasus intervensi menjadi faktor-faktor risiko. Misalnya, konstipasi yang berasal 

dari penggunaan obat analgesik adalah contoh dari konsekuensi fungsional negatif 

yang disebabkan oleh sebuah intervensi. Dalam kasus ini obat merupakan 

intervensi untuk nyeri dan faktor risiko untuk gangguan fungsi perut.  

3. Positive functional consequences (wellness outcomes) 

Hal-hal yang memfasilitasi tingkat tertinggi fungsi dari lansia secara baik, 

sedikit ketergantungan, dan kualitas hidup terbaik. Konsekuensi fungsional positif 

bisa berasal dari tindakan atau intervensi sengaja. Seringkali lansia membawa 

dampak fungsional  positif ketika mereka mengompensasi perubahan-perubahan 

terkait usia dengan atau tanpa maksud sadar. Misalnya seorang lansia mungkin 
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meningkatkan jumlah cahaya untuk membaca atau mulai menggunakan kacamata 

tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut mengompensasi perubahan-perubahan 

terkait umur. Misalnya seorang wanita mungkin memandang ketidakmampuan 

post menopausal untuk menjadi hamil sebagai efek positif penuaan. Akibatnya, 

hubungan seksual mungkin lebih memuaskan pada masa lansia. Dalam konteks 

proses keperawatan dampak-dampak fungsional positif sama dengan hasil-hasil 

kesejahteraan. Konsep dampak-dampak fungsional berasal dari konsep dan riset 

yang berkaitan dengan pengukuran fungsional, yang berfokus pada kemampuan 

seseorang melakukan aktivitas sehari-hari yang mempengaruhi survival dan 

kualitas hidup. Dari perspektif riset, pengukuran fungsional memberi kerangka 

untuk riset dan metode untuk merencanakan layanan kesehatan untuk orang-orang 

yang berketergantungan. Dari perspektif klinis, para praktisi perawatan kesehatan 

memandang pengukuran fungsional dimensional sebagai komponen penting 

dalam perawatan orang-orang lansia. Meski teori konsekuensi fungsional 

menggambarkan konsep-konsep terkait pengukuran fungsional, lingkupnya jauh 

lebih luas. Teori konsekuensi fungsional berbeda dari pengukuran fungsional 

dalam hal berikut:  

Teori ini membedakan antara perubahan-perubahan terkait umur yang 

meningkatkan kerentanan dan faktor risiko sesorang yang mempengaruhi fungsi 

dan kualitas hidup 

1) Berfokus pada dampak fungsional negatif yang bisa ditangani melalui 

intervensi keperawatan 

2) Berfokus pada pengukuran kondisi-kondisi yang mempengaruhi fungsi, 

bukannya hanya mengidentifikasi level fungsional seseorang.  
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3) Teori ini menyebabkan hasil yang baik, seperti membaiknya fungsi dan 

kualitas hidup. 

4. Age related changes 

Keadaan yang pasti terjadi, maju, perubahan yang tidak dapat diubah yang 

terjadi selama masa dewasa atau dalam kondisi patologis. Dalam kondisi 

psikologis, perubahan ini biasanya bersifat kemunduran. Bagaimanapun kondisi 

psikologis dan spiritual termasuk di dalamnya. Perubahan-perubahan terkait umur 

tidak bisa dibalik atau diubah, tapi kemungkinan bisa dikompensasi untuk efek-

efek sehingga hasil kesejahteraan dicapai. Sebaliknya faktor-faktor resiko bisa 

dimodifikasi atau dielimiansi untuk menghilangkan atau mencegah dampak-

dampak fungsional negatif. Dalam teori konsekuensi fungsional, perubahan-

perubahan terkait umur adalah  proses-proses fisiologis yang meningkatkan 

kerentanan lansia terhadap dampak negatif faktor.  

5. Risk factor 

Faktor-faktor resiko adalah kondisi-kondisi yang kemungkinan terjadi 

pada orang dewasa lansia yang memiliki efek merugikan signifikan terhadap 

kesehatan dan fungsi mereka. Faktor-faktor resiko umumnya muncul dari kondisi 

lingkungan, akut dan kronis, kondisi psikososial, atau efek pengobatan yang 

buruk. Meski banyak faktor resiko juga terjadi pada orang dewasa muda, mereka 

lebih cenderung mengalami dampak-dampak fungsional serius pada orang dewasa 

lansia karena karakteristik berikut:  

1) Kumulatif dan progresif (misalnya efek jangka panjang merokok, kegemukan, 

olahraga kurang atau kebiasaan makan yang buruk). 
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2) Efek-efek ini diperburuk oleh perubahan-perubaahan terkait penuaaan 

(misalnya afek-efek artritis diperburuk oleh berkurangnya kekuatan otot). 

3) Efek-efek ini bisa dipandang secara salah sebagai perubahan  terkait penuaan 

daripada sebagai kondisi yang bisa diobati dan reversibel (misalnya 

perubahan-perubahan mental dari efek-efek pengobatan buruk bisa disebabkan 

oleh penunaan normal atau demensia). 

6. Person (older adults) 

Individu yang kompleks dan unik dimana fungsi dan kesehatannya 

terpengaruh oleh penerimaan perubahan terkait usia dan faktor resiko. Ketika 

faktor resiko disebabkan karena lansia banyak bergantung kepada orang lain 

untuk kebutuhan sehari-hari mereka, maka perawat akan fokus dalam melakukan 

asuhan keperawatan kepada lansia. Dalam Teori konsekuensi fungsional, konsep 

orang berlaku secara khusus pada orang dewasa lansia. Karena pendekatan 

holistik teori ini memandang setiap orang dewasa lansia sebagai individu yang 

kompleks dan unik yang fungsi dan  kesejahteraannya dipengaruhi oleh banyak 

faktor internal dan eksternal.  
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2.6.4 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8   Teori konsekuensi fungsional  (Miller, C.A. 2012) 

 

 

 

 

Nursing assessment: 

- Age-related change. 

- Risk factors. 

- Negative functional 

consequences. 

Nursing interventions: 

- Addressing risk factors. 
- Teaching about health 

promotion. 

- Referring for additional care. 

Wellness outcomes (positive 

functional consequence): 

- ↑ safety and functioning. 
- ↑ quality of life and well-

being. 

Negative functional 

consequences: 

- ↑ vulnerability to 

risk factors. 

- ↓ health and 

functioning. 

- ↓ quality of life. 
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2.6 Keaslian penelitian 

Tabel 2.2 Keyword Development 

Lansia Jalan tandem Tumit 

jinjit 

Kognitif Keseimbangan 

Elderly 

Older adult 

Tandem 

stance 

Heel raises Cognitive Balance 

 Walking 

tandem 

  Postural 

Steadiness 

 Tandem gait    

 Semi tandem    

 

Untuk melakukan tinjauan pustaka, peneliti menggunakan kata kunci dan 

alternative kata kunci seperti di atas (Tabel 2.2). Alternatif kata kunci tersebut 

digunakan untuk mencari literatur artikel jurnal, science direct, scopus, lib.unair, 

dan google scholar digunakan untuk mendapatkan artikel dan mengerucutkan 

pencarian berdasarkan judul, abstrak, dan hasil penelitian.  

Tabel 2.3 Keaslian penelitian 

No. Judul Penelitian Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil 

Penelitian 

1. Pengaruh Latihan 

Swiss Ball terhadap 

Keseimbangan 

untuk Mengurangi 

Risiko Jatuh pada 

Lansia di UPT 

Pelayanan Sosial  

(Syapitri, 2016) 

D : Kuantitatif, metode 

quasy experiment 

dengan pre test-post test 

S : Purposive sample, 15 

responden 

V:  

- Swiss ball 

- Keseimbangan 

- Risiko jatuh 

I : Berg Balance Scale 

A: Univariat 

latihan pada 

lansia dapat 

meningkatkan 

keseimbangan 

dan mengurangi 

risiko jatuh 

lansia   

2. Efek Pelatihan 

Senam Lansia dan 

Latihan Jalan 

Tandem dalam 

Meningkatkan 

Keseimbangan 

Tubuh Lansia di 

Panti Sosial Tresna 

Kasih Sayang Ibu 

D: Kuantitatif, metode studi 

experiment dengan 

rancangan pre test and 

post test group design 

S: Random sampling yaitu 

sejumlah 34 lansia dari 

70 lansia yang dibagi 

kedalam kelompok 

control dan perlakuan. 

Adanya efek 

kombinasi 

senam lansia 

dan latihan jalan 

tandem dalam 

meningkatkan 

keseimbangan 

tubuh lansia di 

Panti Sosial 
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Batusangkar 

Sumatra Barat  

(Syah et al., 2017) 

V : 

- Senam lansia 

- Jalan tandem 

- Keseimbangan 

I : Berg Balance Scale 

A : Bivariate 

Tresna Kasih 

Sayang Ibu 

Batusangkar 

Sumatra Barat 

3. 

 

 

 

 

 

Latihan Jalan 

Tandem Lebih 

Baik daripada 

Latihan dengan 

Menggunakan 

Swiss Ball terhadap 

Peningkatan 

Keseimbangan 

untuk Mengurangi 

Risiko Jatuh pada 

lansia ( Nugrahani, 

2014). 

 

D : Kuantitaif, metode 

quasy experiment 

S : Simple random dibagi 

kedalam 2 kelompok, 

11 orang kelompok 

perlakuan 1, 13 orang 

kelompok perlakukan 2. 

V :  

- Jalan tandem 

- Swiss ball 

- Keseimbangan 

- Risiko jatuh 

I : Time Up and Go Test 

A : Shapiro-Wilk Test 

 

Latihan jalan 

tandem lebih 

baik daripada 

latihan dengan 

menggunakan 

Swiss Ball 

terhadap 

peningkatan 

keseimbangan 

untuk 

mengurangi 

risiko jatuh pada 

lansia.   

4. Postural Steadiness 

and Weight 

distribution during 

tandem stance in 

healthy young and 

elderly adults 

(Jonsson and 

Hirschfeld, 2005) 

D : Cross sectional 

S : 28 Responden 

V : 

- Tandem stance 

- Muscle activity 

- Balance 

I : Electromyography 

A : Anova (Analyses of 

variance) 

 

Usia 

menyebabkan 

perubahan 

postural dan 

otot-otot 

aktivitas yang 

mempengaruhi 

latihan jalan 

tandem. 

5.  Balance in 

essential tremor 

during tandem gait 

:Is the first mis-step 

an important 

finding?(Cinar et 

al., 2013)  

D : Kuantitatif, experiment 

S : 54 laki-laki dan 36 

perempuan 

V :  

- Balance 

- Tremor 

- Tandem 

I : The Fahn Tolosa Marin 

Tremor Rating Scale 

A : Kolmogrov-spirnov test 

Tandem gait 

dapat digunakan 

sebagai metode 

pendeteksi 

gangguan 

keseimbangan 

pada pasien 

tremor. 

6.  Hubungan antara 

Senam Kesegaran 

Jasmani dengan 

Fungsi Kognitif 

dan Keseimbangan 

Tubuh Lansia di 

Denpasar 

D : Cross sectional 

S : proportional stratified 

random sampling 

sebanyak 60 lansia. 

V : 

- Senam kesegaran 

jasmani 

Fungsi kognitif 

dan 

keseimbangan 

tubuh pada 

lansia secara 

signifikan 

berhubungan 
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(Listyowati et al., 

2015) 

- Fungsi kognitif 

- Keseimbangan  

I :  

- Wawancara kuesioner 

terstuktur 

- Moca Ina 

- Romberg Test 

A : Univariat, bivariat (chi-

square test) dan 

multivariate. 

dengan senam 

kesegaran 

jasmani 

7. Gambaran 

Kemampuan 

Kognitif dan 

Keseimbangan 

pada Wanita Lanjut 

Usia (Kurniaty, 

2014) 

D : Kuantitatif, metode 

deskriptif 

S : Purposive sampling 

sebanyak 30 responden 

V : 

- Fungsi kognitif 

- Keseimbangan 

I : Instrumen Trail Making 

Test B 

A : Distribusi prosentase 

dan statistic deskriptif 

 

Hampir seluruh 

wanita lansia di 

Panti Sosial 

Tresna Werdha 

Budi Pertiwi 

Bandung 

mengalami 

penurunan 

kemampuan 

kognitif dan 

keseimbangan. 

8. Senam Otak 

Meningkatkan 

Fungsi Kognitif 

Lansia (Yusuf, 

Indarwati and 

Jayanto, 2004) 

D : Kuantitatif, metode 

quasy experiment pre-

post test control group 

design. 

S : Sampel sebanyak 30 

lansia diambil dengan 

purposive sampling 

V : 

- Senam otak 

- Fungsi kognitif 

I : MMSE 

A: uji statistik wilcoxon 

signed rank test dan 

mann-whitney u test 

Senam otak 

dapat menjaga 

keseimbangan 

kinerja antara 

otak kanan dan 

kiri tetap 

optimal 

sehingga dapat 

meningkatkan 

fungsi kognitif 

pada lansia. 

9.  Pengaruh Teknik 

Brain Gym 

terhadap Kondisi 

Fungsi Kognitif 

pada Lansia di UPT 

Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia (Sari 

AP, dkk, 2015). 

D : Kuantitatif, Pra 

Experiment dengan 

rancangan pre test dan 

post test design 

S : Purposive sampling, 

sampel 35 responden 

V : 

- Brain gym 

- Fungsi kognitif 

I : Kuesioner 

A : uji wilcoxon 

Ada perubahan 

kondisi fungsi 

kognitif yang 

signifikan 

antara sebelum 

dan setelah 

brain gym 
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10.  Exercise 

interventions for 

cognitive function 

in adults older than 

50: a systematic 

review with meta-

analysis(Northey 

JM et al., 2017) 

 

D: Multilevel meta-analysis 

S: Simple random sampling 

pada orang dewasa 

yang tinggal di 

masyarakat berusia 

lebih dari 50 tahun, 

dengan ukuran hasil 

fungsi kognitif. 

 

V :  

- Exercise interventions 

- Cognitive function 

I : - 

A : Meta analysis 

Latihan fisik 

memperbaiki 

fungsi kognitif 

di usia di atas 

50, terlepas dari 

status kognitif 

peserta. Untuk 

meningkatkan 

fungsi kognitif, 

meta-analisis ini 

memberi klinisi 

bukti untuk 

merekomendasi

kan agar pasien 

mendapatkan 

latihan aerobik 

dan ketahanan 

minimal 

intensitas 

sedang pada 

hari-hari dalam 

seminggu sesuai 

kebutuhan, 

sesuai dengan 

pedoman latihan 

saat ini. 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intra-session 

reliability of 

traditional and 

nonlinear time-

series 

posturographic 

measures in a semi-

tandem stance: A 

reference to age 

(Markovic et al., 

2014). 

D : Experimental 

S : Tujuh puluh empat 

sukarelawan sehat (40 

orang muda, usia rata-

rata: 27 ± 6 tahun, 34 

orang tua, usia rata-rata: 

79 ± 8 tahun)  

V :  

- Intra-session reliability 

- traditional and 

nonlinear time-series 

posturographic 

measures 

- semi-tandem stance 

I : The CoP time series 

A:  

-  (Shapiro–Wilk test) 

and homoscedasticity of 

data (Levene’s test). 

- ANOVA. 

Langkah-

langkah CoP ini 

dapat 

direkomendasik

an untuk 

digunakan lebih 

lanjut dalam 

studi dasar dan 

klinis, terutama 

pada perubahan 

kontrol postural 

terkait usia 

selama keadaan 

tenang semi 

tandem. 

 

12. Pemberian Core 

Stability Exercise 

D : eksperimental dengan 

pretest and posttest 

Tidak terdapat 

perbedaan yang 
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Kombinasi Heel 

Raises Exercise 

Sama Baik Dengan 

Core Stability 

Exercise 

Kombinasi Ankle 

Strategy Exercise 

Terhadap 

Keseimbangan 

Statis Anak Flat 

Foot Usia 9-11 

Tahun Di Sekolah 

Dasar Negeri 4 

Tonja Denpasar  

(Witayanti et al., 

2017). 

group design 

S : metode simple random 

sampling. Besar sampel 

ditentukan dengan 

rumus Pocock jumlah 

sampel sebanyak 18 

orang yang dibagi 

menjadi dua kelompok, 

masing-masing 

kelompok terdiri dari 9 

orang 

V:  

- Keseimbangan, Flat 

foot, Core Exercise, 

Heel Raises Exercise, 

Ankle Strategy 

Exercise 

I :  

- Pengukuran flat foot 

dengan wet foot print 

test dan pengukuran 

keseimbangan dengan 

one leg standing test 

A : independent t-test 

signifikan 

dalam 

meningkatkan 

keseimbangan 

statis pada anak 

flat foot antara 

kedua kelompok 

13.  Biomechanics of 

the heel raise test 

perfomed on an 

incline in two knee 

flexion positions 

(Hébert-losier and 

Holmberg, 2013). 

 

D : Experimental 

S : Lima puluh enam 

sukarelawan laki-laki 

dan perempuan, dengan 

jumlah orang muda 

yang lebih muda (20 

sampai 40 tahun) dan 

orang tua (40 sampai 60 

tahun) 

V :  

- Biomechanics 

- Heel raise test 

- Two knee flexion 

positions 

I : The QTM software  

A: Mean and standard 

deviation 

Dapat 

disimpulkan 

bahwa 

perbedaan yang 

terlihat di sini 

dalam 

biomekanik 

siklus tumit 

tumit berkepala 

tunggal yang 

dilakukan pada 

fleksi lutut 0 ° 

dan 45 ° 

terhadap 

kelelahan pada 

posisi miring 

mungkin terlalu 

kecil untuk 

diidentifikasi 

pada setting 

klinis atau 

mencerminkan 

perubahan 

substansial pada 
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relatif 

kontribusi otot 

triceps surae. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

  

 

Input 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Variabel diteliti 

   

: Variabel tidak diteliti 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual penelitian Pengaruh Walking Semi Tandem 

Heel Raises terhadap Fungsi Kognitif dan Keseimbangan Lansia di 

UPTD Griya Werdha Surabaya 

Aktifitas fisik 

 Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise 

Lansia dengan peningkatan risiko jatuh dan 

penurunan kognitif 

Keseimbangan  

-     Aktivasi motorik 

meningkatkan respon 

proprioseptif yang dapat 

meningkatkan stabilitas sendi, 

mengaktivasi otot untuk 

melakukan kontraksi, refleks 

muscular, aktivasi motorik, 

adaptasi neural dan serabut 

otot. 

 

Fungsi kognitif 

- Menstimulasi hemisfer otak kiri yang 

bersifat intelektual 

- Menyeimbangkan kerja otak kanan dan kiri  

- Meningkatkan aliran darah otak dan 

memperlancar oksigen ke otak 

- Meningkatkan kerja konsentrasi otak 

- Peningkatan waktu reaksi 

- Bergerak bisa menstimulasi otak  

- Mempertajam konsentrasi dan daya ingat 

 

Proses adaptif: 

- Proses stimulasi otak 

- Peningkatan respon sistem saraf 

- Kekuatan otot adekuat 

 

Fungsi kognitif tetap 

atau meningkat 

Peningkatan 

keseimbangan  
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Dari gambar 3.1 Teori yang dikembangkan oleh Carol A Miller 

menjelaskan bahwa terdapat gangguan konsekuensi fungsional negatif pada lansia 

diantaranya seperti peningkatan risiko jatuh dan penurunan fungsi kognitif. 

Berdasarakan penelitian Listyowati et al., (2015) salah satu faktor yang 

diperkirakan mempengaruhi fungsi kognitif dan keseimbangan tubuh lansia 

adalah aktivitas fisik. Berbagai intervensi  eksternal yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan akan dapat mengaktivasi motorik meningkatkan respon 

proprioseptif yang dapat meningkatkan stabilitas sendi, mengaktivasi otot untuk 

melakukan kontraksi, refleks muscular, aktivasi motorik, adaptasi neural dan 

serabut otot. Pada fungsi kognitif akan menstimulasi hemisfer otak kiri yang 

bersifat intelektual, menyeimbangkan kerja otak kanan dan kiri , meningkatkan 

aliran darah otak dan memperlancar oksigen ke otak, meningkatkan kerja 

konsentrasi otak, peningkatan waktu reaksi, bergerak bisa menstimulasi otak , 

mempertajam konsentrasi dan daya ingat 

Walking Semi Tandem Heel raises merupakan rangkaian gerak yang 

dirancang khusus bagi lansia, selain memiliki dampak positif terhadap 

peningkatan fungsi organ tubuh juga bermanfaat dalam proses degenerasi otak, 

peningkatan respon sistem saraf, dan massa kekuatan otot adekuat. Output yang 

diharapkan dari intervensi ini adalah meningkatnya keseimbangan pada lansia dan 

fungsi kognitif tetap atau meningkat. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

HI : Ada pengaruh Walking Semi Tandem Heel Raises terhadap fungsi kognitif 

dan keseimbangan lansia di UPTD Griya Werdha Surabaya. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan disajikan tentang: 1) Rancangan penelitian; 2) Populasi, 

Sampel, Besar Sampel, dan Sampling; 3) Identifikasi Variabel dan Definisi 

Operasional; 4) Instrumen Penelitian; 5) Lokasi dan Waktu Penelitian; 6) 

Prosedur Pengumpulan Data; 7) Kerangka Kerja Penelitian; 8) Analisis Data; 9) 

Etik Penelitian. 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah pengaruh (causal). 

Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Karakteristik rancangan pengaruh (causal) adalah identitas 

variabel independen menentukan intensitas variabel dependen. Jenis rancangan 

penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen dengan menggunakan 

metode pre test-post test. Mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara 

melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimental.  

Tabel 4.1 Rancangan penelitian quasi experimental (pre test-post test) 

Subjek Pra Perlakuan Pasca tes 

K-A O I O1-A 

K-B O - O1-B 

 Time 1 Time 2 Time 3 

Keterangan     : 

K-A                : Subjek (lansia) perlakuan 

K-B                 : Subjek (lansia) kontrol 

1.             :       Aktivitas lainnya (selain Walking Semi Tandem Heel Raises 

Exercise yang telah diprogramkan) 

O                     : Observasi keseimbangan dan fungsi kognitif sebelum Walking 

Semi Tandem Heel Raises Exercise (kelompok perlakuan) 

I                      : Intervensi (Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise) 
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O1 (A+B)       :

  

Observasi keseimbangan dan fungsi kognitif sesudah Walking 

Semi Tandem Heel Raises Exercise (kelompok perlakuan dan 

kontrol) 

Kelompok eksperimental diberi perlakuan Walking Semi Tandem Heel Raises 

Exercise sedangkan kelompok kontrol diberi latihan senam lansia setiap minggu 

pagi dan berjalan di jogging track setiap hari. Pada kelompok perlakuan diawali 

dengan pra-tes, dan setelah pemberian perlakuan selama 4 minggu diadakan 

pengukuran kembali (pasca-tes). Disini peneliti mengobservasi keseimbangan dan 

fungsi kognitif yang meningkat/tetap akibat pengaruh Walking Semi Tandem Heel 

Raises Exercise. 

Penelitian ini dilakukan di UPTD Griya Werdha Surabaya dengan 

menentukan sampel dari populasi dan sampel yang telah didapatkan dipilih sesuai 

kriteria inklusi dan kemudian dibentuk kelompok yang akan dilakukan intervensi. 

Pra tes kemudian diberikan kepada kelompok lansia yang mengalami gangguan 

keseimbangan dan fungsi kognitif. Kemudian kelompok tersebut diberikan 

intervensi dan pada akhirnya diberikan pasca tes untuk mengukur adanya 

peningkatan keseimbangan dan fungsi kognitif pada lansia. 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi penelitian adalah semua objek yang memenuhi kriteria yang telah di 

tetapkan  (Nursalam, 2016). Populasi pada penelitian ini adalah semua lansia 

dengan penurunan fungsi kognitif dan gangguan keseimbangan di UPTD Griya 

Werdha Surabaya sebanyak 48 lansia.  
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4.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai subjek 

dalam penelitian melalui sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum 

subjek penelitian dari suatu populasi target terjangkau dan yang akan diteliti. 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi (Nursalam, 2016). 

1. Kriteria Inklusi penelitian ini adalah :  

1) Lansia usia 65 - 85 tahun.  

2) Klien mengalami gangguan keseimbangan dari pengukuran TUGT. 

3) Klien mempunyai gangguan fungsi kognitif dengan pengukuran CDT skor 2-

3. 

2. Kriteria eksklusi penelitian ini adalah :  

1) Lansia dengan penyakit penyerta seperti gagal ginjal, gagal jantung, stroke 

dan osteoatritis. 

2) Menggunakan alat bantu gerak 

3) Gangguan penglihatan 

4) Klien buta huruf 

4.2.3 Besar sampel 

Penentuan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random 

sampling, dimana setiap elemen diseleksi secara acak. Besar sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 17 responden pada masing-masing kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan.  
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4.2.4 Teknik sampling 

Teknik sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik 

probability sampling dengan simple random sampling yakni probabilitas yang 

paling sederhana. Sampel dibagi menjadi menjadi 2 , kelompok sampel laki-laki 

dan perempuan. Untuk mencapai sampling ini, setiap elemen diseleksi secara 

acak. Sampling frame kecil, nama ditulis pada secarik kertas, diletakkan dikotak, 

diaduk, dan diambil secara acak setelah semuanya terkumpul. 

4.3 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda 

terhadap sesuatu (Nursalam, 2016). Dalam penelitian ini dibedakan antara 

variabel independen dan dependen. 

4.3.1 Variabel independen (bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi nilai variabel lain 

(Nursalam 2016). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Walking Semi 

Tandem Heel Raises Exercise. 

4.3.2 Variabel dependen (terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain 

(Nursalam 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah fungsi kognitif 

dan keseimbangan pada lansia di UPTD Griya Werdha Surabaya. 
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4.3.3 Definisi operasional 

  Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel 

yang bersangkutan (Notoatmodjo, 2010). 

Tabel 4.2 Definisi operasional 

Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Independen 

Walking semi 

tandem heel 

raises exercise  

Latihan yang dilakukan 

dengan cara berjalan 

dengan satu kaki di 

belakang kaki lainnya 

sehingga jempol kaki satu 

menyentuh sisi tumit yang 

lainnya sejauh 4 meter, lalu 

berhenti dan mengangkat 

badan dengan bertumpu 

pada jari-jari kaki setinggi 

mungkin tanpa 

mencondongkan berat 

badan ke depan dengan 

tangan memegang kursi. 

1. Frekuensi : 3 kali 

seminggu selama 4 

minggu 

2. Tipe : teknik jalan 

semi tandem maju 

3. Posisi kaki pasien 

ketika berjalan 

digaris lurus 

4. Pengulangan semi 

tandem : 5 kali 

bolak-balik 

5. Pengulangan heel 

raises 2 kali setiap 

berjalan dalam garis 

lurus 

SOP - - 
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Dependen 

Keseimbangan 

Kemampuan relatif untuk 

mengontrol pusat gravitasi 

(center of gravity) atau 

pusat massa tubuh (center 

of mass) terhadap bidang 

tumpu (base of support) 

1. Jarak jalan 3 m 

2. Keseimbangan 

berjalan dan berdiri 

TUGT (Time 

Up and Go 

Test) 

 

Interval  Jika skor < 14 

detik; 87% tidak 

ada resiko tinggi 

untuk jatuh 

Jika skor ≥ 14 

detik; 87% resiko 

tinggi untuk jatuh 

Dependen 

Fungsi kognitif 

Kemampuan berpikir dan 

memberi rasional, proses 

mengingat, menilai, 

orientasi, persepsi dan 

memperhatikan 

1. Menggambar jam 

2. Menunjuk arah 

sebagai simbol dari 

waktu 

CDT (Clock 

Drawing Test) 

Interval Gangguan fungsi 

kognitif (+) bila 

skor < 4 
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4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat ukur yang digunakan dalam 

pengumpulan data yang ditujukan kepada responden yang akan diteliti (Nursalam, 

2016). Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah CDT untuk mengukur 

tingkat kognitif lansia, TUGT untuk mengukur tingkat keseimbangan lansia, SOP, 

dan lembar observasi. SOP yang digunakan disini adalah SOP mengenai Walking 

Semi Tandem Heel Raises Exercise. Lembar observasi dalam peneliltian ini 

berisikan format yang terdiri dari kode responden, usia, jenis kelamin, serta 

tingkat kognitif dan keseimbangan sebelum dan sesudah dilakukan Walking Semi 

Tandem Heel Raises Exercise pada kelompok subjek.  

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UPTD Griya Werdha Surabaya pada 25 

Oktober 2017 - 20 November 2017. 

4.6 Prosedur Pengumpulan Data 

4.6.1 Posedur administrasi 

Proses penelitian diperoleh setelah mendapatkan perizinan dari akademik 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, 

dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya dan Kepala UPTD Griya Werdha 

untuk mengadakan penelitian. 

4.6.2 Prosedur teknis pengumpulan data 

1. Peneliti memilih 1 asisten untuk membantu selama penelitian dilakukan. 

Asisten dipilih dengan kriteria telah lulus D3 keperawatan, yang nantinya 

akan membantu dalam pengisian data umum responden, pengukuran, 

observasi tingkat kognitif dan keseimbangan, dan fasilitator saat pelaksanaan 
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Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise. Sebelum melakukan proses 

penelitian, peneliti memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada asisten 

peneliti untuk menyamakan persepsi tentang pengukuran dan observasi tingkat 

kognitif dan keseimbangan. Setelah itu dilakukan diskusi bersama mengenai 

kegiatan yang akan dilakukan, sehingga nantinya asisten penelitian memiliki 

kemampuan yang sama dengan peneliti. 

2.  Peneliti mengumpulkan data awal dengan menyeleksi lansia dan berpedoman 

pada kriteria inklusi dan eksklusi, lalu menyebarkan kuesioner data demografi 

, pengukuran TUGT dan CDT kepada lansia di panti untuk mendapatkan 

responden yang sedang mengalami gangguan keseimbangan dan fungsi 

kognitif. Lansia yang termasuk dalam kriteria ini merupakan populasi 

terjangkau penelitian. Kemudian sampel ditentukan menggunakan simple 

random sampling. 

3. Setelah mendapatkan calon responden maka peneliti dan asisten peneliti 

menjelaskan tujuan penelitian dan prosedur penelitian kepada calon 

responden. Bagi calon responden yang bersedia untuk mengikuti penelitian, 

maka dianjurkan untuk mengisi surat persetujuan sebagai responden (informed 

consent) dan mengisi identitas responden penelitian. Responden yang setuju 

menjadi subjek penelitian kemudian diukur keseimbangan dan fungsi 

kognitifnya. 

4.  Satu hari sebelum dilakukan intervensi, peneliti akan melakukan pre test, 

yaitu dengan pengukuran tingkat kognitif dan keseimbangan terlebih dahulu 

menggunakan Clock Drawing Test dan Time Up and Go Test. Pre-test 

dilakukan pada pagi hari pukul 07.30-10.30 WIB atau siang hari pukul 13.00-
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15.00 WIB jika lansia ada kegiatan, sebelum pengukuran dipastikan lansia 

sudah makan dan cukup istirahat, keesokan harinya intervensi baru dilakukan. 

Intervensi Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise dilakukan 3 kali 

seminggu selama 4 minggu dengan pengulangan 5 kali bolak-balik setiap 

latihan. Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise dilakukan pada hari 

Senin, Rabu, dan Jumat. Setiap latihan dilakukan secara berkelompok 

beranggotakan minimal 2 orang setiap pelaksanaanya dengan didampingi 

peneliti dengan total responden perlakuan 17 orang setiap harinya.  Walking 

Semi Tandem Heel Raises Exercise dilakukan di dalam ruang aula UPTD 

Griya Werdha. Pada sesi latihan akan diberikan jeda waktu ±3-5 menit untuk 

isirahat. Post test dilakukan pada akhir minggu ke 4 dilakukan sehari setelah 

dilakukan intervensi yang terakhir pada pukul 07.30-10.30 WIB. 

4.7 Cara Analisis Data 

1. Tahap persiapan, yaitu tahap dimana peneliti memeriksa kelengkapan data 

responden. Dalam penelitian ini, kelengkapan tersebut meliputi data 

persetujuan (informed consent) dan kelengkapan pengisian item oleh 

responden. 

2. Tahap tabulasi, yang termasuk dalam tahap ini adalah: 

1) Scoring adalah pemberian skor terhadap jawaban yang memerlukan skor. Pada 

penelitian ini skoring dilakukan pada tingkat fungsi kognitif CDT dan pada 

alat ukur TUGT. 

2) Coding adalah memberi tanda atau kode pada tiap-tiap form penilaian yang 

masuk dalam kategori yang diteliti dengan tujuan untuk mempermudah dalam 

melakukan tabulasi dan analisis data. 
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3) Tabulating adalah melakukan data dengan memasukkan data yang telah 

dituliskan sesuai pengkodean dalam suatu tabel untuk mempermudah entry 

data ke computer. 

4) Entry yaitu dengan memasukkan data hasil tabulasi yang sudah dilakukan 

dalam program komputer. 

3. Tahap analisis statistik 

Analisis univariat yaitu data demografi dari responden penelitian, 

sedangkan analisa bivariat adalah analisis data untuk menguji hipotesis penelitian. 

Pada uji bivariat dilakukan dengan beberapa tahapan:  

1) Uji Normalitas data, dilakukan dengan menggunakan rumus Shapiro Wilk 

2) Uji bivariat pada penelitian ini menggunakan uji nonparametic-test karena 

distribusi data yang didapatkan tidak normal. Untuk mengetahui perbedaan 

pre-test dan post-test pada masing-masing kelompok dilakukan uji Wilcoxon 

Sign Rank Test, sedangkan untuk mengetahui perbandingan antara kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol dilakukan uji Mann Whitney.  
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4.8 Kerangka Operasional Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Bagan kerangka operasional kerja pengaruh Walking Semi Tandem 

Heel Raises Exercise terhadap tingkat kognitif dan keseimbangan 

lansia di UPTD Griya Werdha Surabaya 

 

4.9 Etik Penelitian 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Walking Semi Tandem Heel Raises 

Exercise terhadap Fungsi Kognitif dan Keseimbangan pada Lansia Di UPTD 

Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang mengalami gangguan 

fungsi kognitif dan keseimbangan di UPTD Griya Werdha Surabaya 

Simple Random Sampling 

Sampel penelitian berjumlah 

34 orang 

Pra Intervensi: 

Clock Drawing Test (CDT) dan Time Up and Go Test (TUGT) 

Kelompok perlakuan 17 orang 

Walking Semi Tandem Heel Raises 

Exercise 

Kelompok kontrol 17 orang 

Aktifitas rutin senam lansia satu 

minggu sekali 

Post intervensi 

CDT dan TUGT 

Post intervensi 

CDT dan TUGT 

Tabulasi data 

Analisis statistic menggunakan uji Wilcoxon dan Mann Whitney 

dengan p<0,05 

Hasil 
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Griya Wreda Surabaya” telah lolos kaji etik dan mendapatkan sertifikat Ethical 

Approval dengan No. 534 – KEPK pada tanggal 24 Oktober 2017 yang 

dikeluarkan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

1. Penjelasan Sebelum Penelitian dinyatakan / Informed Consent 

Peneliti tidak akan memberikan paksaan apapun terhadap para calon 

responden untuk ikut serta dalam penelitian, juga dijelaskan bahwa sudah 

terdapat tindakan antisipasi terhadap bahaya yang sudah disiapkan peneliti. 

2. Nilai Klinik 

Tindakan yang diberikan kepada responden merupakan suatu tindakan 

modalitas keperawatan terhadap fungsi kognitif dan keseimbangan. Walking 

Semi Tandem Heel Raises Exercise yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan akan dapat mengaktivasi motorik meningkatkan respon 

proprioseptif yang dapat meningkatkan stabilitas sendi, mengaktivasi otot 

untuk melakukan kontraksi, refleks muscular, aktivasi motorik, adaptasi neural 

dan serabut otot. Pada fungsi kognitif akan menstimulasi hemisfer otak kiri 

yang bersifat intelektual, menyeimbangkan kerja otak kanan dan kiri , 

meningkatkan aliran darah otak dan memperlancar oksigen ke otak, 

meningkatkan kerja konsentrasi otak, peningkatan waktu reaksi, bergerak bisa 

menstimulasi otak , mempertajam konsentrasi dan daya ingat 

3. Nilai Ilmiah 

Berkurangnya kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan 

mengakibatkan peningkatan risiko jatuh. Fungsi kognitif menjadi salah satu 

faktor risiko penyebab meningkatnya risiko jatuh pada lansia. Hal tersebut 

disebabkan karena gangguan fungsi kognitif berdampak pada menurunnya 
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kemampuan konsentrasi, proses pikir yang tidak tertata, menurunkan tingkat 

kesadaran, gangguan persepsi, gangguan tidur, meningkat atau menurunnya 

aktivitas psikomotor, disorientasi, dan gangguan daya ingat. Tindakan Walking 

Semi Tandem Heel Raises Exercise dapat mencegah dan mengatasi adanya 

gangguan kognitif dan keseimbangan.  

4. Privacy/Kerahasiaan 

Peneliti tidak berhak menceritakan mengenai hal apapun dari responden 

yang tidak berkaitan dengan penelitian, juga menuliskan nama inisial pada data 

demografi responden. Peneliti menghargai data yang diberikan dengan tidak 

memaksa responden memberikan informasi sesuai keinginan peneliti dan 

menjamin informasi hanya digunakan dalam konteks penelitian. 

5. Manfaat dan Risiko 

Tindakan pemberian Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise 

bermanfaat baik untuk klien gangguan kognitif dan keseimbangan, akan tetapi 

apabila selama pemberian latihan klien terjatuh maka tindakan akan dihentikan. 

Peneliti menyiapkan tindakan antisipasi berupa pengawasan selama pemberian 

proses latihan. 

6. Pemerataan Beban 

Pada kelompok intervensi akan mendapatkan latihan atau aktivitas dari 

panti yaitu senam lansia, jalan keliling komplek panti setiap minggu, jogging 

track setiap pagi/sore, ditambah dengan Walking Semi Tandem Heel Raises 

Exercise. Pada kelompok kontrol peneliti memastikan responden mendapatkan 

mendapatkan latihan atau aktivitas dari panti yaitu senam lansia, jalan keliling 

komplek panti setiap minggu, jogging track.  
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7. Bujukan/ Indocement 

Tidak ada bujukan berupa pemberian uang atau barang yang akan 

disampaikan diawal, sehingga keputusan untuk mengikuti penelitian adalah 

murni karena keinginannnya atau tertarik pada manfaat penelitian. 

4.10 Keterbatasan Penelitian 

1. Pengambilan sampel penelitian pada kelompok perlakuan memerlukan latihan 

terlebih dahulu agar responden tetap bisa mempertahankan posisi kaki semi 

tandem saat berjalan, sehingga membutuhkan waktu agar lansia dapat 

menyesuaikan. 

2. Variabel perancu misalnya stress, kegiatan kelompok, dan aktivitas fisik 

sehari-hari tidak dapat dikontrol dalam penelitian ini. 

3. Waktu pelaksanaan intervensi tidak dapat dilakukan dalam waktu yang sama 

pada setiap pertemuan karena ada kegiatan rutinitas lain di panti, sehingga 

peneliti mulai memberikan intervensi pukul 08.00 WIB atau pada pukul 13.00 

WIB. 

4. Pada penelitian belum diketahui kontraindikasi penggabungan Walking Semi 

Tandem dan Heel Raises. 

5. Sampel tidak dilakukan homogenitas terlebih dahulu sehingga data tidak 

terdistribusi normal. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian pengaruh Walking Semi 

Tandem Heel Raises Exercise terhadap fungsi kognitif dan keseimbangan. Lokasi 

penelitian ini di UPTD Griya Wreda Surabaya yang dilakukan pada 25 Oktober 

2017 – 20 November 2017. Penyajian hasil penelitian ini dibagi dalam dua 

bagian, yaitu data umum dan data khusus. Data umum akan membahas tentang 

gambaran umum lokasi penelitian dan karakteristik demografi responden yang 

meliputi umur, jenis kelamin, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, lama tinggal 

di panti, dan kegiatan lansia di UPTD Griya Werdha Surabaya. Data khusus akan 

membahas tentang kognitif dan keseimbangan pada lansia sebelum dan setelah 

diberikan intervensi Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise terhadap 

peningkatan kognitif dan keseimbangan, serta mengidentifikasi pengaruh 

pemberian Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise terhadap peningkatan 

kognitif dan keseimbangan lansia di UPTD Griya Werdha Surabaya.  

Uji statistik yang digunakan menggunakan uji non parametrik tes karena 

distribusi data pada masing-masing variabel yang tidak normal, untuk uji pada 

variabel dependen kognitif dan keseimbangan digunakan uji statistik Wilcoxon 

Signed Rank Test dan Mann Whitney Test. Tingkat kemaknaan yang digunakan 

peneliti yaitu α ≤ 0,05, apabila p ≤ α maka H1 diterima. Hasil uji statistik tersebut 

dapat digunakan untuk mengetahui signifikansi terhadap variabel sebelum dan 

sesudah diberikan intervensi. 
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5. 1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di UPTD Griya Werdha Surabaya yang merupakan unit 

pelayanan Dinas Sosial Kota Surabaya yang terbentuk sebagai konsekuensi 

implementasi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. UPTD Griya 

Werdha sendiri merupakan unit pelayanan yang bertugas untuk menampung dan 

memberikan hunian bagi para lansia (lanjut usia) yang terlantar di Surabaya. 

Memberikan fasilitas bagi para penghuninya berupa kebutuhan makan tiga kali sehari 

plus snack, perawat, dokter, dan satu unit mobil ambulan. Prioritas utama UPTD ini 

yakni lansia diatas 60 tahun, dikatagorikan miskin, terlantar, dan tidak punya 

keluarga. 

Sarana gedung yang dimiliki UPTD Griya Werdha meliputi aula, dapur, 

kamar mandi, ruang perawat, ruang administarasi, dan 7 kamar tidur lansia serta 

satu kamar khusus untuk lansia yang bedrest total. Jumlah lansia yang tinggal di 

UPTD Griya Werdha sebanyak 120 orang, 59 laki-laki dan 61 perempuan. Kamar 

penghuni perempuan dan laki-laki dipisahkan taman yang ada ditengah panti. Ada 

juga penghuni panti yang total care atau para lansia yang hanya beraktifitas di 

atas tempat tidur. Setiap kamar memiliki nama-nama bunga seperti Lavender, 

Anggrek, Flamboyan dan lain-lain terdiri dari 15 tempat tidur untuk masing-

masing lansia dengan satu kamar mandi ditiap kamarnya. 

Rutinitas harian di panti adalah bangun pagi sebelum subuh, lalu sholat 

subuh dan mandi. Lansia makan pagi pada pukul 07.00 WIB, lalu makan siang 

dan sholat duhur pukul 12.00 WIB di mushola, kemudian sholat ashar pukul 

15.00 WIB dan makan sore pada pukul 17.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan 
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lansia pada hari senin adalah pemeriksaan tekanan darah, hari sabtu jalan sehat, 

dan hari minggu dilakukan senam lansia yang diinstrukturi oleh perawat. Selain 

kegiatan tersebut, setiap hari lansia mengikuti pengajian yang dilakukan sehabis 

sholat magrib sampai pukul 20.00 WIB. Berdasarkan penilaian peneliti, aktivitas 

yang dilakukan oleh para lansia hampir monoton, karena kebanyakan lansia 

menghabiskan  waktunya hanya dengan mengobrol dengan lansia yang lain, 

duduk di kamar atau di teras depan kamarnya, dan tidur di kamarnya. Jika ada 

mahasiswa praktek di UPTD Griya Werdha Surabaya, lansia melakukan kegiatan 

kelompok setiap paginya. 

5.1.2 Data umum karakteristik responden 

Pada bagian ini akan menguraikan data umum karakteristik demografi 

responden yang diperoleh pada saat pengumpulan data meliputi usia responden, 

jenis kelamin, riwayat pendidikan, lama tinggal di panti, riwayat pekerjaan , dan 

aktivitas lansia di waktu luang. 

1. Distribusi responden berdasarkan umur 

Tabel 5.1  Distribusi responden berdasarkan umur pada lansia di UPTD Griya 

Werdha Surabaya bulan Oktober 2017-November 2017 

 

 

Kategori 

umur 

Perlakuan Kontrol  

Frequency Percent Frequency Percent 

65-70 tahun 5 29,4 7 41,2 

71-80 8 47,1 5 29,4 

81-85 4 23,5 5 29,4 

Total 17 100 17 100 

  

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa hampir setengahnya responden 

47,1% pada kelompok perlakuan adalah klien dengan umur 71-80 tahun , 

sedangkan pada kelompok kontrol 41,2% adalah klien dengan umur 65-70 tahun. 
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2. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 5.2  Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin pada lansia di UPTD 

Griya Werdha Surabaya bulan Oktober 2017-November 2017 

 

Jenis Kelamin 
Perlakuan Kontrol 

Frequency Percent Frequency Percent 

Laki-laki 9 52,9 9 52,9 

Perempuan 8 47,1 8 47,1 

Total 17 100 17 100 

 

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

52,9% kelompok perlakuan dan kontrol adalah laki-laki. Total responden 

berjumlah 34 pasien dengan 16 perempuan dan 18 laki-laki. 

3. Distribusi responden berdasarkan riwayat pendidikan 

Tabel 5.3 Distribusi responden berdasarkan riwayat pendidikan pada lansia di 

UPTD Griya Werdha Surabaya bulan Oktober 2017-November 2017 

Pendidikan 
Perlakuan Kontrol 

Frequency Percent Frequency Percent 

SD 7 41,2            9 52,9 

SMP 4 23,5 3 17,6 

SMA 5 29,4 2 11,8 

PT/Akademi 1 5,9 3 17,6 

Total 17 100 17 100 

 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan 

41,2% responden memiliki riwayat pendidikan terakhir SD, sedangkan pada 

kelompok kontrol sebanyak 52,9% responden memiliki pendidikan terakhir SD. 

4. Distribusi responden berdasarkan lama tinggal di Panti 

Tabel 5.4 Distribusi responden berdasarkan lama tinggal di Panti pada lansia di 

UPTD Griya Werdha Surabaya bulan Oktober 2017-November 2017 

Lama di panti 
Perlakuan Kontrol 

Frequency Percent Frequency Percent 

<1 tahun 6 35,3 3 17,6 

1-5 tahun 11 64,7 14 82,4 

Total 17 100 17 100 
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Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan 

sebagian besar 64,7% responden selama 1-5 tahun tinggal di Panti, dan pada 

kelompok kontrol 82,4% tinggal di panti selama 1-5 tahun. 

5. Distribusi responden berdasarkan riwayat pekerjaan 

Tabel 5.5 Distribusi responden berdasarkan riwayat pekerjaan di Panti pada lansia 

di UPTD Griya Werdha Surabaya bulan Oktober 2017-November 2017 

Pekerjaan 
Perlakuan Kontrol 

Frequency Percent Frequency Percent 

PNS - - 2 11,8 

Wiraswasta 10 58,8 8 47,1 

Swasta 5 29,4 4 23,5 

Tidak bekerja 2 11,8 3 17,6 

Total 17 100 17 100 

 

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan 

sebagian besar responden 58,8% memiliki riwayat pekerjaan sebagai wiraswasta, 

sedangkan pada kelompok kontrol 47,1% responden juga memiliki riwayat 

pekerjaan sebagai wiraswasta. 

6. Distribusi responden berdasarkan aktivitas lansia di waktu luang 

Tabel 5.6 Distribusi responden berdasarkan aktivitas lansia di waktu luang pada 

lansia di UPTD Griya Werdha Surabaya bulan Oktober 2017-

November 2017 

aktifitas 
Perlakuan Intervensi 

Frequency Percent Frequency Percent 

Mengobrol 8 47,1 8 47,1 

Duduk/diam 4 23,5 8 47,1 

Membantu di 

dapur 
2 11,8 0 0 

Berdoa/mengaji 3 17,6 1 5,9 

Total 17 100 17 100 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan 

sebagian besar responden 47,1% memiliki aktivitas mengobrol, sedangkan pada 

kelompok kontrol 47,1% responden memiliki aktivitas di waktu luang dengan 

mengobrol dan duduk/diam di kamar. 
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5.1.3 Uji normalitas 

Hasil penelitian ini akan diuji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk 

karena responden pada penelitian ini < 50. Berikut adalah hasil uji normalitas data 

penelitian dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. 

Tabel 5. 7 Hasil Uji Normalitas Data Penelitian 

Kelompok 
Shapiro-wilk 

Statistic p 

TUGT pre Kontrol 0,872 0,023 

 Intervensi 0,898 0,081 

TUGT post Kontrol 0,920 0,123 

 Intervensi 0,952 0,644 

CDT pre Kontrol 0,780 0,000 

 Intervensi 0,768 0,000 

CDT post Kontrol 0,809 0,000 

 Intervensi 0,807 0,001 

 

Tabel 5.7 menunjukkan data distribusi pada kelompok kontrol dan 

intervensi yaitu TUGT pre kelompok kontrol mempunyai nilai signifikansi ≤ 0,05 

sehingga data berdistribusi tidak normal, TUGT pre intervensi berdistribusi 

normal, TUGT post mempunyai nilai signifikansi ≥ 0,05 sehingga data terdistribusi 

normal, CDT pre dan post mempunyai nilai signifikansi ≤ 0,05 sehingga data 

terdistribusi  tidak normal, dengan demikian untuk mengetahui perbedaan rata-rata 

antara dua kelompok sampel yang berpasangan, maka uji hipotesa penelitian yang 

digunakan adalah metode Mann-whitney atau Wilcoxon. 

5.1.4 Data variabel yang diukur 

Pada variabel ini yang diukur adalah skala fungsi kognitif dan 

keseimbangan  pada lansia yang tinggal di panti dan diukur saat sehari sebelum 

dan sehari sesudah perlakuan Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise selama 

3 kali seminggu dalam 4 minggu berturut-berturut. Hasil dari pengukuran tersebut 

dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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1. Perbedaan skor fungsi kognitif sebelum dan sesudah diberikan Walking Semi 

Tandem Heel Raises Exercise pada kelompol perlakuan dan kelompok kontrol 

Tabel 5.8 Skor fungsi kognitif sebelum dan sesudah perlakuan pada lansia di 

UPTD Griya Werdha Surabaya bulan Oktober 2017-November 2017 

No 

 CDT  

Perlakuan  Kontrol  

Pre Post Selisih Pre Post Selisih 

1 3 4 1 3 3 0 

2 3 4 1 2 2 0 

3 3 4 1 3 3 0 

4 3 5 2 2 2 0 

5 3 4 1 3 3 0 

6 2 3 1 2 2 0 

7 3 5 2 3 3 0 

8 3 3 0 3 3 0 

9 3 4 1 2 2 0 

10 2 3 1 2 2 0 

11 3 4 1 3 3 0 

12 3 4 1 3 3 0 

13 2 4 2 3 3 0 

14 2 3 1 3 3 0 

15 3 3 0 3 3 0 

16 3 4 1 3 4 1 

17 3 4 1 2 2 0 

Mean 2,76 3,82 1,06 2,65 2,71 0,06 

SD 0,437 0,636 0,556 0,493 0,588 0,243 

Wilcoxon P=0.000  P=0.317  

Mann 

Whitney 

 
                   P=0.000 

 

 Keterangan : Gangguan fungsi kognitif (+) bila skor < 4 

 

 Berdasarkan tabel 5.8 pada pre-test kelompok perlakuan memiliki nilai 

rata-rata kognitif 2,76 atau gangguan kognitif, begitu juga pada kelompok kontrol 

2,65 atau sama yaitu gangguan kognitif. Hasil uji statistik dengan menggunakan 

uji Wilcoxon Signed Rank Test, nilai sig (2-tailed) pada kelompok perlakuan 

dengan pemberian Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise adalah p = 0,000 
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berarti p<0,05, maka hipotesis penelitian diterima artinya Walking Semi Tandem 

Heel Raises Exercise dapat mempengaruhi fungsi kognitif lansia kelompok 

perlakuan. Namun, pada kelompok kontrol diperoleh hasil p= 0,317 yang berarti 

p>0,05 sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pre dan post 

test. Hasil uji statistik Mann Whitney test diperoleh hasil p=0,000 yang berarti 

p<0,05, maka ada perbedaan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

sehingga dapat diartikan bahwa Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise dapat 

meningkatkan fungsi kognitif lansia. Nilai rata-rata CDT post-test kelompok 

perlakuan  didapatkan peningkatan nilai rerata (mean) dari tingkat fungsi kognitif, 

dimana post test kelompok perlakuan memiliki nilai yang lebih besar 

dibandingkan dengan kelompok kontrol, yaitu 3,82 pada kelompok perlakuan 

sedangkan kelompok kontrol adalah 2,71. 
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2. Perbedaan skor keseimbangan lansia sebelum dan sesudah diberikan Walking 

Semi Tandem Heel Raises Exercise pada kelompol perlakuan dan kelompok 

kontrol 

Tabel 5.9   Skor keseimbangan sebelum dan sesudah perlakuan pada lansia di 

UPTD Griya Werdha Surabaya bulan Oktober 2017-November 2017 

 

No 

 TUGT  

Perlakuan  Kontrol  

Pre Post Selisih Pre Post Selisih 

1 20 14 6 25 28 3 

2 20 15 5 17 23 6 

3 18 14 4 18 19 1 

4 20 13 7 27 29 2 

5 20 15 5 17 18 1 

6 23 17 6 21 22 1 

7 22 12 10 26 27 1 

8 19 13 6 25 27 2 

9 20 15 5 17 18 1 

10 27 19 8 21 23 2 

11 20 13 7 16 18 2 

12 25 16 9 17 20 3 

13 22 13 9 19 24 5 

14 17 11 6 24 25 1 

15 18 10 8 30 31 1 

16 21 12 9 16 18 2 

17 19 13 6 17 20 3 

Mean 20,65 13,82 6,82 20,76 22,94 2,18 

SD 2,548 2,215 1,741 4,507 4308 1,468 

Wilcoxon P=0.000  P=0,000  

Mann 

Whitney 

 
                   P=0.000 

 

Keterangan : Jika skor < 14 detik; 87% tidak ada risiko tinggi untuk jatuh 

 Jika skor ≥ 14 detik; 87% risiko tinggi untuk jatuh 

Berdasarkan tabel 5.9 pada pre-test kelompok perlakuan memiliki nilai 

rata-rata keseimbangan 20,65 atau gangguan keseimbangan risiko tinggi untuk 

jatuh, begitu juga pada kelompok kontrol 20,76 atau sama yaitu gangguan 

keseimbangan. Hasil uji statistik dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank 
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Test, nilai sig (2-tailed) pada kelompok perlakuan dengan pemberian Walking 

Semi Tandem Heel Raises Exercise adalah p = 0,000 berarti p<0,05, maka 

hipotesis penelitian diterima artinya Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise 

dapat mempengaruhi keseimbangan lansia kelompok perlakuan. Begitu juga, pada 

kelompok kontrol diperoleh hasil p=0,000 yang berarti p<0,05 sehingga ada 

perbedaan yang signifikan antara hasil pre dan post test. Hasil uji statistik Mann 

Whitney test diperoleh hasil p=0,000 yang berarti p<0,05, maka ada perbedaan 

antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sehingga dapat diartikan bahwa 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise dapat meningkatkan keseimbangan 

lansia. Nilai rata-rata TUGT post-test kelompok perlakuan  didapatkan 

peningkatan nilai rerata (mean) dari tingkat keseimbangan, dimana post test 

kelompok perlakuan memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan 

kelompok kontrol, yaitu 13,82 pada kelompok perlakuan sedangkan kelompok 

kontrol adalah 22,94. 

5. 2 Pembahasan 

5.2.1 Identifikasi fungsi kognitif lansia sebelum diberikan Walking Semi 

Tandem Heel Raises Exercise  

Seluruh responden dalam penelitian ini mengalami gangguan kognitif 

dengan mayoritas responden skor 3 yakni mampu meletakkan angka jam pada 

lokasi yang benar. Hasil tersebut diketahui setelah dilakukan pengukuran awal 

dengan pemberian pre test yang berpedoman pada instrumen pengukuran Clock 

Drawing Test (CDT) yaitu aktivitas menggambar  permukaan jam kemudian 

menggambar jarum jam yang menunjuk pada arah tertentu sebagai simbol dari 

waktu. Clock Drawing Test (CDT) ini membedakan antara lansia yang mengalami 
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gangguan kognitif dan lansia yang tidak mengalami gangguan kognitif melalui 

skala interval yaitu gangguan fungsi kognitif (+) bila skor < 4. 

Sebelum diberikan perlakuan, semua responden memiliki gangguan 

kognitif. Skor terendah pada saat pre test adalah 2 yakni mampu menulis angka 

jam yang benar namun peletakkannya belum sesuai. Hal ini dikarenakan lansia 

yang memiliki gangguan kognitif pada penelitian ini mayoritas berusia >70 tahun 

sehingga banyak fungsi tubuhnya yang semakin melemah dan menimbulkan 

gangguan kognitif. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sari AP. et al, (2015) yang 

mengungkapkan bahwa lansia semakin tua dengan melemahnya fungsi kognitif 

seperti menurunnya kemampuan konsentrasi, proses pikir yang tidak tertata, 

penurunan tingkat kesadaran, gangguan persepsi, gangguan tidur, meningkat atau 

menurunnya aktivitas psikomotor, disorientasi, dan gangguan daya ingat. 

Listyowati et al., (2015) mengatakan ada beberapa faktor yang terkait 

antara berbagai macam penyebab yang mempengaruhi fungsi kognitif pada 

seseorang diantaranya adalah faktor jenis kelamin, tingkat pendidikan lansia, 

riwayat pekerjaan sebelumnya, dan hobi atau aktivitas lansia di waktu luang. Pada 

penelitian ini jumlah responden laki-laki 18 dan perempuan 16 responden. Pada 

penelitian ini sebagian besar responden merupakan lulusan SD yaitu sebanyak 16 

orang, 7 orang lulusan SMP, 7 orang lulusan SMA, dan 4 orang lulusan dari 

akademi dan perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden 

lulusan SD cenderung memiliki rentang skor CDT 2-3. Hal ini sependapat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Listyowati et al., (2015) menyimpulkan bahwa 

tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap kemampuan berpikir, 

semakin tinggi tingkat pendidikan  seseorang juga akan semakin mudah berpikir 
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rasional dan menangkap informasi baru termasuk dalam kemampuan 

berkonsentrasi dan daya ingat.  

 Menurut Listyowati et al., (2015) pengalaman pekerjaan dahulu 

mempunyai dampak pada kualitas proses berpikir lansia. Pada penelitian ini 

hampir setengah lansia mempunyai riwayat pekerjaan wiraswasta. Faktor yang 

selanjutnya yaitu mengenai hobi atau aktivitas lansia di waktu luang. Mayoritas 

responden di panti mempunyai aktivitas sehari dengan mengobrol atau duduk dan 

diam di kamar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Northey JM, et al (2017), 

menyimpulkan bahwa lansia yang tidak pernah memasak sendiri, tidak melakukan 

aktifitas fisik meningkatkan  risiko fungsi kognitif yang buruk, dimana tidak 

melakukan aktifitas fisik meningkatkan risiko fungsi kognitif buruk sebesar  dua 

kali, hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan kegiatan 

berpikir yang akan merangsang aktivitas kognitif. Hal ini sesuai dengan penelitian  

yang dilakukan oleh Yusuf, Indarwati and Jayanto (2004) mengatakan bahwa 

kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan fungsi kognitif pada lansia selain 

melakukan aktivitas fisik yaitu melakukan hobi atau kegemaran. Peneliti 

berpendapat bahwa lansia yang memiliki kegiatan di waktu luang atau kegemaran 

maka kemungkinan untuk mempunyai kognitif normal lebih besar, hal ini 

disebabkan dengan melakukan kegemaran atau aktivitas fisik mengurangi depresi 

lansia, memperbaiki kondisi kesehatan umum dan menumbuhkan kebiasaan hidup 

sehat.   
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5.2.2 Identifikasi keseimbangan lansia sebelum diberikan Walking Semi Tandem 

Heel Raises Exercise  

Seluruh responden dalam penelitian ini mengalami gangguan 

keseimbangan. Hasil tersebut diketahui setelah dilakukan pengukuran awal 

dengan pemberian pre test yang berpedoman pada instrumen pengukuran Time Up 

and Go Test (TUGT). Berdasarkan hasil penelitian Time Up and Go Test (TUGT) 

didapatkan pada kelompok perlakuan 17 responden mengalami gangguan 

keseimbangan dan pada kelompok kontrol 17 responden juga mengalami 

gangguan keseimbangan. Skor tertinggi pada saat pre test adalah 27 pada 

kelompok perlakuan dan 30 pada kelompok kontrol. 

 Pada penelitian ini berjumlah 34 sampel lansia dengan usia >70 tahun 

yang lebih dominan baik kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Penelitian 

yang dilakukan oleh Markovic et al., (2014) dalam penelitian sebelumnya 

menyebutkan lebih dari sepertiga sampai setengah lansia usia 65 tahun atau lebih 

mengalami jatuh setiap tahunnya hal tersebut terjadi karena banyak faktor antara 

lain gangguan kognitif, kelemahan otot, postur yang jelek, gangguan penglihatan, 

gangguan pola jalan yang tidak normal  dan gangguan keseimbangan. Didukung 

oleh Jonsson and Hirschfeld (2005), semakin bertambahnya usia lansia maka 

semakin besar mengalami gangguan keseimbangan dan akan berisiko jatuh, 

karena lansia akan mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan dan sosial. 

Perubahan akan memberi pengaruh pada seluruh aspek kehidupan, termasuk 

kesehatannya di mana proses produktivitas berfikir, mengingat, menangkap dan 

merespons sesuatu sudah mengalami perubahan secara berkala. 
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Jonsson&Hirschfeld (2005), menyatakan bahwa seiring dengan 

pertambahan usia individu, terjadi penurunan massa otot rangka disertai 

penurunan kekuatan otot. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan-perubahan 

yang berkaitan dengan penuaan. Penuaan fisiologis akan mengakibatkan 

penurunan fungsi sistem muskuloskeletal pada lansia yaitu terjadinya degenerasi 

sel otot yang berdampak pada perubahan struktur anatomi jaringan otot yang 

terdiri atas perubahan pada tingkat sel seperti berkurangnya jumlah sel, 

berkurangnya jumlah cairan intraselular, penurunan jumlah protein dalam sel, 

terganggunya perbaikan dalam sel, dan berkurangnya jumlah massa otot mencapai 

30%. 

Pada penelitian ini sebagian besar responden perempuan mengalami 

gangguan keseimbangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan responden laki-

laki. Menurut Kurniaty (2014), penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa lansia 

perempuan mengalami menopause atau perubahan hormonal yaitu mengalami 

penurunan hormon estrogen sehingga penyebabkan tulang menjadi keropos, 

tulang merupakan organ tubuh yang membantu keseimbangan. Apabila terjadi 

pengeroposan tulang maka keseimbangan tubuh pada lansia perempuan 

terganggu. Lansia wanita juga lebih mengalami berkurangnya kekuatan otot, 

kekuatan genggaman tangan, kelemahan otot ekstremitas bawah, dan 

berkurangnya  

Gambaran yang dapat dilihat dari data pekerjaan subyek yang paling 

banyak adalah wiraswasta, hanya beberapa yang dahulunya bekerja sebagai 

Pegawai Negeri Sipil. Disusul dengan pekerjaan sebagai swasta dan Ibu Rumah 

Tangga (IRT). Saat menjadi tua, IRT adalah pekerjaan yang paling aman 
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dilakukan lansia. Selain menjadi IRT, berdagang dirumah adalah pekerjaan 

yang aman dilakukan bagi para lansia. Menurut hasil penelitian Listyowati et 

al., (2015) pekerjaan berhubungan erat dengan ketidakseimbangan tubuh 

karena dikaitkan dengan kondisi lingkungan di tempat bekerja. Kondisi 

lingkungan tersebut diantaranya kondisi pencahayaan, temperatur dan kondisi 

lantai. Selain itu, pekerjaan dapat mempengaruhi keseimbangan juga dikaitkan 

dengan aktivitas dalam pekerjaan itu sendiri. 

Rata-rata aktifitas fisik sehari-hari yang dilakukan lansia di waktu luang 

adalah mengobrol dengan lansia lain atau duduk dan diam di kamar. Aktifitas 

fisik lainnya yang dilakukan lansia adalah senam lansia yang dilaksanakan setiap 

hari minggu. Hasil penelitian Syapitri (2016) menyebutkan bahwa lansia yang 

memiliki aktifitas yang kurang berisiko terjadinya gangguan keseimbangan dari 

pada lansia yang aktifitasnya baik. Aktifitas fisik dapat dilakukan pada waktu 

luang, lingkup pekerjaan, dan aktifitas rutin sehari-hari seperti pekerjaan rumah, 

berkebun, melakukan hobi, rekreasi dan olahraga. Latihan fisik  terutama latihan 

keseimbangan merupakan  tipe aktifitas fisik yang dapat meningkatkan 

keseimbangan.  

5.2.3 Identifikasi fungsi kognitif setelah diberikan Walking Semi Tandem Heel 

Raises Exercise 

Setelah diberikan perlakuan Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise 

selama 3 kali seminggu dalam 4 minggu didapatkan perubahan tingkat fungsi 

kognitif pada lansia dengan gangguan fungsi kognitif di UPTD Griya Werdha 

Surabaya. Perubahan peningkatan fungsi kognitif didapatkan sebagian besar pada 

responden kelompok perlakuan dibuktikan dengan seluruh responden yang semula 
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mengalami gangguan fungsi kognitif berubah tingkat fungsi kognitifnya menjadi 

lebih baik dalam pensgukuran Clock Drawing Test (CDT). Dari beberapa contoh 

responden di atas, digambarkan bahwa meskipun tes tersebut terlihat mudah akan 

tetapi tidak semua responden mampu menyelesaikannya dengan baik. Berbagai 

kemundurun kognitif dapat mempengaruhi hasil tes tersebut. Menurut Hartati 

&Widayanti (2007), sebenarnya  CDT dapat digunakan untuk mendeteksi bukti-

bukti awal adanya fungsi neurologis yang kurang baik 

Pada kelompok perlakuan didapatkan 12 (70,6%) responden memiliki 

fungsi kognitif normal dan 5 (29,4%) responden memiliki gangguan fungsi 

kognitif. Sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan 1 (5,9%) responden 

memiliki peningkatan fungsi kognitif menjadi normal dan 16 (94,1%) responden 

tidak terjadi peningkatan fungsi kognitif.  

Perbedaan fungsi kognitif pada kelompok perlakuan dan kontrol tersebut 

terjadi karena pada kelompok kontrol tidak terjadi pengoptimalan fungsi otak 

kembali secara menyeluruh dan efektif karena pada lansia telah terjadi beberapa 

perubahan, diantaranya perubahan fisik dan psikologis, perubahan ini 

mempengaruhi penurunan kemampuan kognitif lansia (Sari et al, 2015). 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise lansia dapat menjaga pikiran 

lebih segar sehingga dapat mempertahankan konsentrasi dan daya ingatnya, 

terlebih dengan terus konsentrasi dan fokus dengan berjalan di satu garis lurus, 

akan melatih kemampuan konsentrasi lansia.  

Hasil komponen kelompok perlakuan dalam pengukuran Clock Drawing 

Test yang tidak mengalami perubahan baik sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi adalah responden nomor 8 dan 15. Responden nomor 8 mengikuti 
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dengan baik rangkaian perlakuan Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise dan 

mengaku bahwa senang mendapatkan aktifitas fisik baru. Waktu luang dan 

kegiatan sehari-hari yang dilakukan lansia hanya mengobrol dan duduk atau diam 

di kamar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa lansia yang jarang melakukan aktifitas 

dan tidak memiliki kegiatan kegemaran maka kemungkinan untuk mempunyai 

kognitif normal lebih kecil, hal ini disebabkan dengan tidak melakukan 

kegemaran atau hobi maka akan terjadi depresi pada lansia, terganggunya kondisi 

kesehatan umum dan tidak menumbuhkan kebiasaan hidup sehat. 

Responden kedua yang tidak mengalami kenaikan skor yang signifikan 

yaitu nomor 15. Responden memiliki umur 83 tahun, hasil ini sesuai dengan 

penelitian Listyowati et al., (2015) yang menunjukan semakin bertambah usia 

lansia maka fungsi kognitif semakin berkurang. Penelitian di Amerika 

menunjukkan responden yang berusia lebih dari 65 tahun memiliki 

kecenderungan untuk mengalami penurunan fungsi kognitif terutama pada domain 

memori. Dari wawancara dengan responden meskipun aktivitas kehidupan sehari-

harinya masih mandiri, ia memerlukan bantuan untuk mengingat kejadian-

kejadian sehari-hari. Sebagai salah satu aspek kognitif yang paling mendasar, 

daya ingat manusia terbatas.  Pada orang lansia, kemunduran ini akan semakin 

terlihat.  

Peningkatan skor tertinggi pada kelompok perlakuan dialami oleh 

responden nomor 4, 7, dan 13, yakni peningkatan skor sebesar 2 poin. Setelah 

dilakukan Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise ini responden mengaku 

senang mendapatkan aktifitas fisik baru yang melatih konsentrasinya dengan tetap 

berjalan di satu garis lurus, serta dapat dengan mudah dilakukan dan sesekali 
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mencobanya di waktu luang. Peneliti berpendapat bahwa peningkatan fungsi 

kognitif pada lansia di UPTD Griya Werdha Surabaya ini dipengaruhi oleh 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise sebagai salah satu cara untuk 

meningkatkan fungsi kognitif yang belum pernah ada dan perlu dipelajari. 

Karakteristik responden seperti usia, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan yang 

lalu, lama tinggal di panti, dan kebiasaannya untuk mengisi waktu luang tidak 

terlalu signifikan mempengaruhi perubahan peningkatan tingkat fungsi kogntitif 

pada lansia dengan gangguan fungsi kognitif di UPTD Griya Werdha Surabaya.  

Responden nomor 16 pada kelompok kontrol mengalami peningkatan pada 

fungsi kognitifnya, yakni peningkatan 1 skor dibandingkan sebelumnya. Hal ini 

disebabkan responden sedang memiliki kebiasaan baru yaitu mendapat tugas 

melipat baju para penghuni panti setiap harinya dan sesekali membantu di dapur, 

sehingga dapat dijelaskan bahwa lansia yang rutin melakukan aktifitas fisik dan 

memiliki kegiatan kegemaran maka kemungkinan untuk mempunyai kognitif 

normal lebih besar. 

 

5.2.4 Identifikasi keseimbangan lansia setelah diberikan Walking Semi Tandem 

Heel Raises Exercise 

Setelah diberikan perlakuan Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise 

selama 3 kali seminggu dalam 4 minggu didapatkan perubahan keseimbangan 

pada lansia dengan gangguan keseimbangan di UPTD Griya Werdha Surabaya. 

Responden mengalami penurunan skor risiko jatuh setelah dilalukan intervensi 

yang berarti tingkat keseimbangan responden meningkat. Perubahan peningkatan 

kesiembangan didapatkan sebagian besar pada responden kelompok perlakuan 

dibuktikan dengan seluruh responden yang semula mengalami gangguan 
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keseimbangan berubah tingkat keseimbangannya menjadi lebih baik dalam 

pengukuran Time Up and Go Test (TUGT). Pada kelompok perlakuan didapatkan 

11 (64,7%) responden memiliki keseimbangan normal dan 6 (35,3%) responden 

memiliki gangguan keseimbangan. Pada kelompok kontrol tidak didapatkan 

responden yang memiliki keseimbangan normal.  

Perbedaan keseimbangan pada kelompok perlakuan dan kontrol tersebut 

terjadi karena pada kelompok kontrol tidak dilakukan Walking Semi Tandem Heel 

Raises Exercise. Perlakuan Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise bagi 

lansia mampu meningkatkan keseimbangan jalan berdasarkan catatan kecepatan 

jalan yang diukur dengan TUGT. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Nugrahani (2014) dimana latihan jalan tandem lebih baik 

daripada latihan dengan menggunakan Swiss Ball terhadap peningkatan 

keseimbangan untuk mengurangi risiko jatuh pada lansia. Keseimbangan tubuh 

lansia yang diukur menggunakan Timed Up and Go Test (TUGT) menunjukkan 

perbedaan keseimbangan pada lansia yang mengikuti latihan keseimbangan dan 

yang tidak mengikuti latihan keseimbangan. Seperti yang dijelaskan oleh Syah et 

al., (2017) latihan jalan semi tandem dapat meningkatkan keseimbangan postural 

bagian lateral, yang berperan dalam mengurangi risiko jatuh pada usia lanjut. 

Latihan ini bertujuan untuk melatih sistem proprioseptif yaitu untuk melatih sikap 

atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot dan gerakan tubuh. 

Hasil komponen kelompok perlakuan dalam pengukuran Time Up and Go 

Test (TUGT) yang mengalami penurunan skor terendah dialami oleh reponden 

nomor 3 karena sebelumnya responden mengalami gangguan keseimbangan 

ringan, setelah dilakukan intervensi responden mendapatkan skor 14 dalam pasca 
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tes dengan menggunakan pengukuran Time Up and Go Test (TUGT). Responden 

yang paling signifikan mengalami penurunan skor TUGT dialami oleh responden 

nomor 7, yakni peningkatan skor sebesar 10 poin dari 22 saat pra intervensi 

menjadi 12 poin pada saat pasca intervensi. Peneliti berpendapat bahwa 

peningkatan keseimbangan pada lansia di UPTD Griya Werdha Surabaya ini 

dipengaruhi oleh Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise sebagai salah satu 

cara untuk mengurangi risiko jatuh dan gangguan keseimbangan yang belum 

pernah ada dan perlu dipelajari. Karakteristik responden seperti usia, riwayat 

pendidikan, riwayat pekerjaan yang lalu, lama tinggal di panti, dan kebiasaannya 

untuk mengisi waktu luang tidak terlalu signifikan mempengaruhi perubahan 

penurunan tingkat keseimbangan pada lansia dengan gangguan keseimbangan di 

UPTD Griya Werdha Surabaya. 

Keseimbangan lansia dalam penelitian ini pada kelompok kontrol tidak 

mengalami perubahan yang signifikan antara hasil pre test dan post test. 

Responden nomor 2 yang mengalami perubahan penuruan keseimbangan paling 

banyak yakni 7 poin dari 17 menjadi 23. Responden nomor 2 pada saat post test 

penelitian sedang mengalami tidak begitu sehat yaitu kadar asam urat klien 

sedang meningkat sehingga responden mengeluhkan nyeri kaki. Responden pada 

kelompok kontrol hanya mendapatkan senam lansia yang dilaksanakan oleh panti 

setiap hari minggu. Aktifitas sehari-hari yang mayoritas dilakukan adalah 

mengobrol atau duduk dan diam di kamar. Waktu luang lansia yang lama dan 

kegiatan lansia yang hanya duduk/diam merenungi nasibnya  akan berisiko 

terjadinya gangguan keseimbangan dari pada lansia yang aktifitasnya baik.  
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5.2.5 Analisis pengaruh Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise terhadap 

fungsi kognitif 

Fungsi kognitif lansia berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan dari hasil uji 

statistik dengan menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test ditemukan adanya 

peningkatan fungsi kognitif lansia pada kelompok perlakuan sebelum dan sesudah 

diberikan Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise dengan nilai p= 0,000 

berarti p<0,05, maka hipotesis penelitian diterima artinya Walking Semi Tandem 

Heel Raises Exercise dapat meningkatkan fungsi kognitif lansia kelompok 

perlakuan. Namun, pada kelompol kontrol diperoleh hasil p= 0,157 yang berarti 

p> 0,05 sehingga tidak ada perbedaan sama sekali antara hasil pre dan post test. 

Pada hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, diperoleh hasil bahwa 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise dapat meningkatkan fungsi kognitif 

lansia pada kelompok perlakuan. Menurut pengamatan peneliti, hal ini dapat 

terjadi disebabkan oleh lansia mengalami peningkatan konsentrasi dan kefokusan. 

Perubahan tingkat kognitif pada responden kelompok perlakuan cukup signifikan. 

Sebelum dilakukan Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise 17 responden 

memiliki gangguan fungsi kongitif positif. Setelah dilakukan Walking Semi 

Tandem Heel Raises Exercise, maka fungsi kognitif lansia mengalami 

peningkatan yaitu menjadi 12 orang memiliki fungsi kognitif normal dan 5 orang 

tetap gangguan fungsi kognitif. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak terjadi 

perubahan yang signifikan.  

Perbedaan anatara hasil post test kelompok perlakuan dan kontrol 

menggunakan uji statistik Mann Whitney diperoleh hasil p=0,000 yang berarti 

p<0,05, maka ada perbedaan signifikan pada kelompok perlakuan dan kontrol 
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sehingga hasilnya bahwa Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise dapat 

meningkatkan fungsi kognitif lansia. Perbedaan fungsi kognitif pada kelompok 

perlakuan dan kontrol tersebut terjadi karena pada kelompok kontrol tidak terjadi 

pengoptimalan fungsi otak kembali secara menyeluruh dan efektif karena pada 

lansia telah terjadi beberapa perubahan, diantaranya perubahan fisik dan 

psikologis, perubahan ini mempengaruhi penurunan kemampuan kognitif lansia. 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise dapat menjaga pikiran lebih segar 

sehingga dapat mempertahankan daya ingat dan kosentrasinya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Listyowati et al., (2015) bahwa menurunnya kemampuan fungsi 

kognitif lansia dikarenakan susunan saraf pusat pada lansia mengalami perubahan 

morfologis dan biokimia, berat otak lansia berkurang berkaitan dengan 

berkurangnya kandungan protein dan lemak pada otak sehingga otak menjadi 

lebih ringan . Sedangkan pada kelompok lansia yang rutin melakukan Walking 

Semi Tandem Heel Raises Exercise ada upaya pengoptimalan fungsi otak secara 

menyeluruh ketika melakukan Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise, 

sehingga ada peningkatan fungsi kognitif.  Hal ini sependapat dengan Syapitri 

(2016) manfaat melakukan latihan keseimbangan secara teratur dan benar dalam 

waktu yang cukup yaitu memperlambat proses degenerasi  karena perubahan usia. 

Yaffe (2001) yang menyatakan bahwa efek aktifitas fisik ada 

hubungannya dengan menurunnya risiko penyakit kardiovaskuler dan efek secara 

langsung juga kepada saraf, sehingga berdampak pada fungsi kognitif. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Supriyono (2015) menemukan bahwa gerakan jalan semi 

tandem yang dilakukan mampu menstimulasi hemisfer otak kiri. karena hemisfer 

kiri berkaitan dengan sesuatu yang bersifat intelektual, yaitu dapat mengarahkan 
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pada hal yang bersifat spesifik. Menyeimbangkan kerja otak kanan dan otak kiri, 

dapat meningkatkan aliran darah otak dan memperlancar oksigen ke otak, 

sehingga dapat memproduksi faktor-faktor pertumbuhan untuk saraf. 

Penurunan kognitif dapat diperbaiki dengan diberikan latihan fisik 

berupa latihan jalan semi tandem. Latihan jalan semi tandem mengoptimalkan 

otak belahan kanan secara garis besar bertugas mengontrol badan bagian kiri, 

serta berfungsi untuk intuitif, merasakan, bermusik, menari, kreatif, dan 

melihat keseluruhan. Otak kanan juga mendorong manusia untuk bersosialisasi, 

komunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi. Latihan 

jalan semi tandem merupakan balance exercise dan merupakan suatu metode 

untuk membantu mengakses potensi otak. Prinsip dasarnya adalah bagaimana 

bergerak itu bisa menstimulasi otak. Balance excercise bisa membantu 

menyeimbangkan kedua belahan otak, mempertajam konsentrasi, meredakan 

ketegangan otot (relaksasi), mempertajam daya ingat (Listyowati et al., 2015). 

5.2.6 Analisis pengaruh Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise terhadap 

keseimbangan lansia 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test 

pada data keseimbangan lansia (tabel 5.9) di peroleh hasil p=0,000 yang artinya 

ada peningkatan keseimbangan sebelum diberikan Walking Semi Tandem Heel 

Raises Exercise dengan setelah diberikan intervensi. Pada kelompok kontrol 

diperoleh hasil p=0,000 yang menunjukkan ada perubahan keseimbangan juga 

akan tetapi mayoritas responden masih mengalami gangguan keseimbangan. Rata-

rata responden pada kelompok perlakuan mengalami peningkatan skor signifikan 
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yang lebih baik setelah diberikan intervensi, sedangkan pada kelompok kontrol 

tidak ada perubahan menjadi lebih baik. 

Perbedaan antara hasil post test kelompok perlakuan dan kontrol 

menggunakan uji statistik Mann Whitney diperoleh hasil p=0,000 yang berarti 

p<0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan pada kelompok perlakuan dan 

kontrol sehingga hasilnya bahwa Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise 

dapat meningkatkan keseimbangan pada lansia. Pada kelompok perlakuan 

terdapat 11 responden yang mengalami perubahan signifikan menjadi 

keseimbangan baik, sedangkan pada kelompok kontrol mayoritas responden tetap 

mengalami gangguan keseimbangan.  

Hal ini disebabkan karena pada kelompok perlakuan lansia yang 

mengikuti Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise secara teratur akan 

mendapatkan keseimbangan tubuh yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Jonsson and Hirschfeld, (2005) bahwa latihan kekuatan (power training) 

akan meningkatkan keseimbangan.  

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Northey JM, et al (2017), 

bahwa aktivitas fisik yang kurang akan mengakibatkan gangguan keseimbangan, 

disebutkan bahwa aktivitas fisik mempunyai hubungan bermakna dengan 

gangguan keseimbangan dimana aktivitas fisik yang rendah salah satunya tidak 

teratur berolah raga beresiko untuk terjadinya gangguan keseimbangan. Aktivitas 

fisik dapat dilakukan pada waktu luang, lingkup pekerjaan, dan aktivitas rutin 

sehari-hari seperti berkebun, melakukan hobi, rekreasi dan olahraga.
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan disajikan simpulan dan saran dari hasil penelitian 

mengenai pengaruh Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise terhadap fungsi 

kognitif dan keseimbangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

maka dapat diambil simpulan dan saran sebagai berikut. 

6. 1 Kesimpulan 

1. Sebelum diberikan Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise semua 

responden memiliki gangguan fungsi kognitif karena berbagai faktor misalnya 

riwayat pendidikan dan aktifitas fisik di waktu luang yang kurang. 

2. Fungsi kognitif lansia kelompok perlakuan setelah diberikan Walking Semi 

Tandem Heel Raises Exercise menjadi sebagian besar memiliki fungsi kognitif 

normal.  

3. Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise dapat meningkatkan fungsi 

kognitif pada lansia karena pengoptimalan fungsi otak kembali secara 

menyeluruh. Lansia dapat menjaga pikiran lebih segar sehingga dapat 

mempertahankan konsentrasi dan daya ingatnya, terlebih dengan terus 

konsentrasi dan fokus dengan berjalan.  

4. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil post test fungsi kognitif lansia 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise dapat meningkatkan fungsi 

kognitif lansia. 
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5. Sebelum diberikan Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise semua 

responden memiliki gangguan keseimbangan karena berbagai faktor misalnya 

usia dan kurangnya aktifitas fisik. 

6. Keseimbangan kelompok perlakuan setelah Walking Semi Tandem Heel 

Raises Exercise sebagian besar memiliki keseimbangan normal karena terjadi 

peningkatkan keseimbangan postural bagian lateral, yang berperan dalam 

mengurangi risiko jatuh pada usia lanjut. 

7. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil post test keseimbangan lansia 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise dapat meningkatkan fungsi 

kognitif lansia. 

6. 2 Saran 

1. Bagi perawat, pramulansia petugas panti werdha atau praktisi kesehatan 

lainnya, dapat memberikan Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise ini 

kepada lansia secara rutin untuk meningkatkan fungsi kognitif dan 

keseimbangan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan homogenitas responden 

terlebih dahulu sehingga data responden dapat terdistribusi normal.   

3. Pengambilan sampel diawal sebaiknya responden diseleksi apakah bisa 

melakukan posisi berdiri semi tandem agar kedepannya responden dapat 

mepertahankan posisi kaki saat dilakukan intervensi. 

4. Bagi lansia untuk meningkatkan fungsi kognitif dan gangguan keseimbangan 

pada lansia disarankan lansia di UPTD Griya Werdha Surabaya untuk 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                      PENGARUH WALKING SEMI…   ARUM RAKHMAWATI 

 

melakukan Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise secara rutin seminggu 

tiga kali. 
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Lampiran 1 Surat permohonan data awal 
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Lampiran 2 Surat permohonan fasilitas pengambilan data penelitian 
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Lampiran 3 Surat bakesbangpol 
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Lampiran 4 Sertifikat uji etik penelitian 
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Lampiran 5 Surat keterangan telah melakukan penelitian 
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Lampiran 6 Penjelasan sebelum penelitian No. Responden  

   

PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

Judul Penelitian: Pengaruh Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise terhadap 

Fungsi Kognitif dan Keseimbangan Lansia di UPTD Griya 

Werdha Surabaya 

Tujuan Umum 

Membuktikan pengaruh Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise terhadap 

fungsi kognitif dan keseimbangan lansia di UPTD Griya Werdha Surabaya. 

Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi fungsi kognitif dan keseimbangan lansia sebelum melakukan 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise. 

2. Mengidentifikasi fungsi kognitif dan keseimbangan lansia sesudah melakukan 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise. 

3. Menganalisis pengaruh Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise terhadap 

fungsi kognitif dan keseimbangan lansia sebelum dan sesudah  melakukan 

Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise. 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian quasi eksperimen dengan 

pendekatan pre test-post test, dimana subjek selaku responden dalam penelitian 

mendapat perlakuan berupa Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise 

sedangkan kelompok kontrol tidak. Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise 

dilakukan 3 kali seminggu selama 4 minggu dengan pengulangan 5 kali bolak-

balik setiap latihan. Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise dilakukan pada 

hari Senin, Rabu, dan Jumat. Setiap latihan dilakukan secara berkelompok 

beranggotakan minimal 2 orang setiap pelaksanaanya dengan didampingi peneliti 

dengan total responden perlakuan 20 orang setiap harinya.  Walking semi tandem 

heel raises exercise dilakukan di dalam ruang aula UPTD Griya Werdha. Pada 
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sesi latihan akan diberikan jeda waktu ±3-5 menit untuk isirahat. Post test 

dilakukan pada akhir minggu ke 4 dilakukan sehari setelah dilakukan intervensi 

yang terakhir pada pukul 07.30-10.30 WIB. 

Waktu dan Tempat Observasi  

Penelitian dilakukan pada 25 Oktober - 20 November 2017 di UPTD Griya 

Werdha Surabaya. 

Manfaat 

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh pengetahuan baru dan 

dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi kognitif dan keseimbangan dinamis 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup lansia tersebut. 

Bahaya potensial 

Bahaya potensial penelitian ini responden berisiko terjatuh, terpeleset atau 

tersandung saat berjalan. Perlu dilakukan pengawasan oleh peneliti saat responden 

berjalan. Peneliti harus berada disamping atau dibelakang responden ketika 

berjalan. Apabila penelitian ini dirasa menyebabkan bahaya potensial kepada 

responden maka pihak penanggung jawab adalah peneliti. 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini sifatnya adalah sukarela sehingga 

subjek berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan dampak 

yang merugikan bagi subjek. 

Adanya insentif untuk subyek 

Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat suka rela, sehingga tidak ada 

insentif berupa uang yang akan diberikan kepada reponden. Responden akan 

diberikan makanan ringan dan minuman selama latihan. 

Jaminan kerahasiaan 

Semua informasi yang telah dikumpulkan dari responden terjamin kerahasiaannya 

oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil akhir 

penelitian. 
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Hal-hal yang perlu diketahui 

Jika subjek ingin berkomunikasi dengan peneliti, maka dapat menghubungi 

kontak personal atas nama Arum Rakhmawati berikut ini : 

No. Telepon : 085742635318 

Alamat  : Jl. Mulyorejo Selatan Baru No. 53 A Surabaya   

      

       Surabaya,     Oktober 2017 

Yang Memberi Penjelasan    Yang Menerima Penjelasan 

     

 

(Arum Rakhmawati)      (                                             ) 

Saksi 

 

           (         ) 
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Lampiran 7 Permohonan menjadi responden      No. Responden 

 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Arum Rakhmawati 

NIM : 131611123065 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya yang akan melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise terhadap Fungsi Kognitif 

dan Keseimbangan Lansia di UPTD Griya Werdha Surabaya”. 

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka dengan ini saya 

mohon ketersediaan Bapak/Ibu, untuk menjadi responden dalam penelitian ini. 

Setiap informasi yang didapat dari responden akan dijamin kerahasiannya, hanya 

data tertentu saja yang akan dicantumkan pada hasil akhir penelitian ini. Saya 

mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini 

dengan menjadi responden dan bersedia menanda tangani formulir persetujuan 

yang telah disediakan.  

Surabaya,     Oktober 2017  

                 Hormat saya,    

 

Arum Rakhmawati 
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Lampiran 8 Informed consent      No. Responden  

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

Yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama   :  

Umur  :  

Jenis Kelamin :  

Pekerjaan  :  

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai:  

1. Penelitian yang berjudul “ Pengaruh Walking Semi Tandem Heel Raises 

Exercise terhadap Fungsi Kognitif dan Keseimbangan Lansia di UPTD Griya 

Werdha Surabaya.”  

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada responden  

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian  

4. Bahaya yang akan timbul  

5. Prosedur penelitian  

Dan kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak 

bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh 

kesadaran serta tanpa keterpaksaan.  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari 

pihak manapun. 

           Surabaya,       Oktober 2017   

           Peneliti         Responden   

 

  

      ( Arum Rakhmawati)            (                                         )  

  Saksi    

 

 

(                                         ) 
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Lampiran 9 Kuesioner data demografi responden 

KUESIONER DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 

No. Responden 

1. Usia 

a. 65-70 tahun 

b. 71-80 tahun 

c. 81-85 tahun 

2. Pendidikan terakhir 

a. Tidak sekolah 

b. SD 

c. SMP 

d. SMA 

e. Akademi/PT 

3. Lama tinggal di panti 

a. < 1 tahun 

b. 1-5 tahun 

4. Pekerjaan terakhir 

a. Pegawai Negeri 

b. Wiraswasta 

c. Swasta 

d. Tidak bekerja 

5. Aktivitas lansia di waktu luang (boleh memilih lebih dari satu aktivitas) 

a. Mengobrol dengan lansia lain 

b. Duduk/diam di kamar 

c. Membuat kerajinan tangan 

d. Berdzikir/mengaji 

e. Berolahraga 
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Lampiran 10 Pengukuran TUGT 

Pengukuran Time Up and Go Test (TUGT) 

 

Pengertian  Timed Up and Go Test adalah salah satu metode untuk memeriksa 

fungsi mobilitas secara keseluruhan mencakup kemampuan untuk 

berpindah tempat, berjalan dan mengubah arah yang 

mencerminkan kualitas koordinasi, persepsi ruang/jarak, 

kecepatan dan keseimbangan bergerak. 

Tujuan  Mengukur keseimbangan dinamis lansia 

Petugas Peneliti 

Persiapan 

Lingkungan 

Lingkungan yang nyaman untuk melakukan berjalan pengukuran 

keseimbangan 

Prosedur Mempersiapkan Alat: 

1. Memilih tempat pemeriksaan di dalam ruangan dengan lantai 

datar. 

2. Menyiapkan form pemeriksaan. 

3. Menyiapkan satu buah kursi yang tidak terlalu ringan ataupun 

mudah bergeser. 

4. Menyiapkan stopwatch. 

5. Menandai jarak / lintasan tes sejauh 3 meter dari kursi dengan 

midline. 

Mempersiapkan Klien: 

1. Klien diinstruksikan memakai pakaian yang longgar atau 

fleksibel. 

2. Memberikan gambaran singkat tentang pemeriksaan yang 

akan dilakukan kepada klien. 

Pelaksanaan: 

1. Mengatur posisi klien dengan duduk santai di kursi, kedua 

tangan di atas paha. 

2. Menginstruksikan klien untuk berjalan secepat mungkin kearah 

garis putar kemudian kembali lagi duduk di kursi. 

3. Menginstruksikan klien untuk mengulangi gerakan no. 2 sekali 
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lagi. 

4. Mencatat hasil kecepatan gerakan klien yang kedua. 

5. Mencatat dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan pada 

form pemeriksaan. 

Evaluasi Objektif 
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Lampiran 11 Pengukuran CDT 

Pengukuran Clock Drawing Test (CDT) 

A. Definisi Clock Drawing Test adalah untuk tes mendeteksi 

gangguan kognitif yang memerlukan kemampuan 

pemahaman, kemampuan visual spasial, 

kemampuan merekonstruksi, konsentrasi, 

pengetahuan angka, ingatan visual dan fungsi 

eksekutif (Hartati and Widayanti, 2007) . 

B. Indikasi Gangguan fungsi kognitif 

 Kontra Indikasi gangguan penglihatan atau  gangguan neurologis 

lengan bagian atas seperti kelumpuhan atau tremor 

C. Tujuan 1. Untuk melatih kemampuan pemahaman 

2. Untuk melatih kemampuan visual spasial 

3. Untuk rekonstruksi konsentrasi 

4. Untuk melatih fungsi eksekutif 

5. Untuk stimulasi otak 

D. Petugas Peneliti 

F. Persiapan 

Lingkungan 

Lingkungan yang nyaman untuk melakukan 

pengukuran CDT 

G. Persiapan Alat 1. Kertas   

2. Pensil/pulpen  

H. Prosedur 1. Petunjuk untuk pasien 

1) Gambarlah sebuah lingkaran jam 

2) Tuliskan angka kedalam lingkaran jam 

3) Gambarkan angka panah jam sesuai perintah 

2. Sistem penilaian untuk menggambar Clock 

Drawing Tes (CDT) 

Ada sejumlah penilaian sistem untuk tes ini. 

Sistem penilaian didasarkan pada nilai lima 

poin: 

1) 1 poin mampu menggambar lingkaran jam 
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2) 1 poin mampu menulis angka jam yang 

benar 

3) 1 poin mampu meletakkan angka jam pada 

lokasi yang benar 

4) 1 poin mampu memasukkan angka panah 

jam 

5) 1 poin mampu menunjukkan waktu yang 

tepat 

3. Hasil tes 

CDT adalah tes skrining yang berguna untuk 

kerusakan kognitif. Ia telah menambahkan 

manfaat yang mengevaluasi eksekutif, 

visuoperceptual dan disfungsi konstruksi 

perifer. Dalam komunitas berbasis sampling 

memiliki kepekaan 83% dan kekhasan dari 72% 

untuk kerusakan kognitif. Hal ini tidak 

membantu dalam membedakan antara jenis 

demensia. Total skor nomal pada penilaian 

fungsi kognitif adalah  5. Nilai normal adalah ≥ 

4 poin. Gangguan fungsi kognitif (+) bila skor < 

4 (Shulman et al.,1986) 

I. Evaluasi 1. Subjektif  

2. Objektif 
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Lampiran 12 SOP Walking Semi Tandem Heel Raises Exercise 

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR 

(WALKING SEMI TANDEM HEEL RAISES EXERCISE) 

A. Definisi Latihan yang dilakukan dengan cara berjalan 

dengan satu kaki di belakang kaki lainnya sehingga 

jempol kaki satu menyentuh sisi tumit yang lainnya 

sejauh 4 meter, lalu berhenti dan mengangkat badan 

dengan bertumpu pada jari-jari kaki setinggi 

mungkin tanpa mencondongkan berat badan ke 

depan dengan tangan memegang kursi. 

B. Indikasi Gangguan keseimbangan dan fungsi kognitif 

 Kontra Indikasi Riwayat fraktur pada ekstremitas bawah, hipotensi 

ortostatik, atrofi di salah satu atau dua tungkai. 

C. Tujuan 1. Untuk melatih sikap 

2. Untuk posisi tubuh 

3. Untuk mengontrol keseimbangan 

4. Untuk koordinasi otot 

5. Untuk stimulasi otak 

6. Latihan gerakan tubuh 

D. Petugas Peneliti 

E. Pengkajian 1. Cek fungsi kognitif pasien 

2. Cek keseimbangan pasien 

F. Persiapan 

Lingkungan 

Lingkungan yang nyaman untuk melakukan 

walking semi tandem heel raises exercise 

G. Persiapan Alat 1. Kursi  

2. Air putih 

3. Garis lurus 4 meter 

4. Stopwatch  

H. Prosedur 1. Posisi pasien berdiri 

2. Tempatkan satu kaki di belakang kaki lainnya 

sehingga jempol kaki satu menyentuh sisi tumit 

yang lain (Patel et al., 2013).  



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                      PENGARUH WALKING SEMI…   ARUM RAKHMAWATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lalu berjalan dengan mata terbuka sejauh 4 

meter. 

4. Berhenti dan berdirilah dengan kaki beberapa 

inci, dengan tangan sedikit beristirahat di atas 

meja atau kursi di depan anda. 

 

 

 

 

 

 

5. Perlahan angkat tumit dari lantai sambil tetap 

bertekuk lutut lurus. Tahan sekitar 6 detik, 

kemudian perlahan turunkan tumit ke lantai. 

Lakukan 2 kali setiap jalan 4 meter. 

6.  Setelah 5 kali bolak balik lansia diperbolehkan 

istirahat terlebih dahulu/minum. 

7. Latihan keseimbangan dilakukan 3 kali dalam 

seminggu  selama 4 minggu dengan 

pengulangan 5 kali bolak-balik setiap latihan 

secara signifikan dapat meningkatkan stabilitias 

postural dan meningkatkan konsentrasi (Syah et 

al., 2017). 

I. Evaluasi Subjektif dan objektif 
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Lampiran 13 Lembar observasi 

No. 

Res

pon

den 

Jenis 

kelamin 
Usia 

Pre test Post test 

Pendid

ikan 

Lama di 

panti 
Pekerjaan 

Aktivitas Waktu 

Luang CDT TUGT  CDT TUGT  

1 L 65 tahun 3 20 4 14 SMP 1 tahun Wiraswasta Membantu di dapur 

2 P 75 tahun 3 20 4 15 SMP 2 tahun Swasta Mengobrol 

3 L 67 tahun 3 18 4 14 SD 1 tahun Wiraswasta Duduk/diam 

4 P 65 tahun 3 20 5 13 SMA 2 tahun Wiraswasta Membantu di dapur 

5 P 72 tahun 3 20 4 15 SMA 3 tahun Swasta Mengobrol 

6 L 81 tahun 2 23 3 17 SMP 2,5 tahun Swasta Duduk/diam 

7 L 71 tahun 3 22 5 12 SMA 1,5 tahun Wiraswasta Mengobrol 

8 P 75 tahun 3 19 3 13 SD 5 bulan Tidak bekerja Mengobrol 

9 P 66 tahun 3 20 4 15 SD 8 bulan Tidak bekerja Mengobrol 

10 P 83 tahun 2 27 3 19 SMP 7 bulan Wiraswasta Mengobrol 

11 L 74 tahun 3 20 4 13 SD 3 bulan Swasta Duduk/diam 

12 P 83 tahun 3 25 4 16 SD 1 tahun Wiraswasta Duduk/diam 

13 L 65 tahun 2 22 4 13 SD 5 bulan Wiraswasta Mengobrol 

14 L 71 tahun 2 17 3 11 
Akade

mi/PT 2 tahun Wiraswasta Berdoa/mengaji 
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15 P 83 tahun 3 18 3 10 SMA 9 bulan Swasta Berdoa/mengaji 

16 L 76 tahun 3 21 4 12 SMA 2 tahun Wiraswasta Berdoa/mengaji 

17 L 72 tahun 3 19 4 13 SD 1 tahun Wiraswasta Mengobrol 

1 P 73 tahun 3 25 3 28 SD 3 tahun Wiraswasta Duduk/diam 

2 L 75 tahun 2 17 2 23 SD 1,5 tahun Wiraswasta Duduk/diam 

3 L 67 tahun 3 18 3 19 SMA 7 bulan Wiraswasta Mengobrol 

4 P 84 tahun 2 27 2 29 SMP 2 tahun Swasta Mengobrol 

5 P 85 tahun 3 17 3 18 SD 2 tahun Tidak bekerja Duduk/diam 

6 L 
82 tahun 

2 21 2 22 
Akade

mi/PT 1 tahun PNS Duduk/diam 

7 P 83 tahun 3 26 3 27 SD 2,5 tahun Tidak bekerja Mengobrol 

8 L 
68 tahun 

3 25 3 27 
Akade

mi/PT 10 bulan Wiraswasta Mengobrol 

9 P 65 tahun 2 17 2 18 SD 4 tahun Tidak bekerja Duduk/diam 

10 P 66 tahun 2 21 2 23 SD 3 tahun Wiraswasta Mengobrol 

11 L 65 tahun 3 16 3 18 SMP 4 bulan Swasta Mengobrol 

12 P 67 tahun 3 17 3 20 SD 1 tahun Swasta Duduk/diam 

13 L 76 tahun 3 19 3 24 SD 2 tahun Wiraswasta Mengobrol 

14 
L 

78 tahun 
3 24 3 25 

Akade

mi/PT 1,5 tahun PNS Berdoa/mengaji 

15 L 73 tahun 3 30 3 31 SMA 3,5 tahun Swasta Mengobrol 

16 P 66 tahun 3 16 4 18 SD 4 tahun Wiraswasta Duduk/diam 
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17 L 84 tahun 2 17 2 20 SMP 2 tahun Wiraswasta Duduk/diam 
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Lampiran 14 Hasil uji statistik 

1. Hasil uji demografi kelompok perlakuan 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                      PENGARUH WALKING SEMI…   ARUM RAKHMAWATI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hasil uji demografi kelompok kontrol 
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Ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hasil uji normalitas 

 

 
 

4. Hasil uji homogenitas 
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5. Hasil  uji Wilcoxon 

a. CDT kelompok kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  CDT kelompok kontrol 
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c. TUGT  kelompok  intervensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.  TUGT kelompok kontrol 
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6. Hasil uji mann whitney 

a. CDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. TUGT 
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7. Hasil deksriptif kelompok intervensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hasil deskriptif kelompok kontrol 
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Lampiran 15: Lembar Catatan Revisi (Seminar Hasil Skripsi) 

CATATAN REVISI 

UJIAN SIDANG SKRIPSI 

 

Nama Mahasiswa : Arum Rakhmawati 

NIM   : 131611123065 

 

NO HALAMAN BAB SARAN PERBAIKAN HASIL 

REVISI 

1 1 1 - Tata kalimat dalam penyusunan 

diperbaiki dan langsung keranah 

masalah 

- Perbaiki sitasi dan singkatan 

- Masalah tidak dipecah, digabungkan 

antara gangguan kognitif dan 

keseimbangan 

- Manfaat penelitian dalam keperawatan 

gerontic dan bagi responden  

Telah 

diperbaiki 

2 27 2 - Pastikan kembali jurnal mengenai skor 

TUGT 

Telah 

diperbaiki 

3 53 4 - Penentuan besar sampel menurut teori 

siapa 

Telah 

diperbaiki 

4 64 4 - Tambahkan keterbatasan penelitian  Telah 

diperbaiki 

5 75,87 5 - Perbaiki kalimat tidak nyambung dan 

berbeli-belit 

- Tambahkan sumber dan perbaiki sitasi 

Telah 

diperbaiki 

6 90-91 6 - Perbaiki kesimpulan 

- Perbaiki saran sesuai dengan 

diketerbatasan penelitian 

Telah 

diperbaiki 

      

 
                                      Surabaya, 20 Desember 2017 

                                       Penguji 

 

 

 

                       Setho Hadisuyatmana,S.Kep, Ns., M.Ns (CommHlth&PC) 

                                NIP. 198505252016113101 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                      PENGARUH WALKING SEMI…   ARUM RAKHMAWATI 

 

CATATAN REVISI 

UJIAN SIDANG SKRIPSI 

 

Nama Mahasiswa : Arum Rakhmawati 

NIM   : 131611123065 

 

NO HALAMAN BAB SARAN PERBAIKAN HASIL 

REVISI 

1 iii, viii - - Penulisan kata dan kalimat diperbaiki  Telah 

diperbaiki 

2 1 1 - Perbaiki halaman dan batas pinggir 

sesuai dibuku panduan skripsi 

Telah 

diperbaiki 

3 43,44 2 - Penulisan kerangka kerja diganti 

menjadi kerangka teori 

- Perbaiki penjorokan kalimat 

Telah 

diperbaiki 

4 75 5 - Kalimat diperjelas maksudnya Telah 

diperbaiki 

5 90 6 - Perbaiki kesimpulan Telah 

diperbaiki 

                                      

 

 

 

 

       Surabaya, 20 Desember 2017 

                                           Penguji 

 

 

 

                            Dr. Retno Indarwati, S.Kep,Ns.,M.Kep 

                                   NIP. 197803162008122002 
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CATATAN REVISI 

UJIAN SIDANG SKRIPSI 

 

 

Nama Mahasiswa : Arum Rakhmawati 

NIM   : 131611123065 

 

 

NO HALAMAN BAB SARAN PERBAIKAN HASIL 

REVISI 

1 1 1 - Perbaiki halaman dan batas pinggir 

sesuai dibuku panduan skripsi 

Telah 

diperbaiki 

2 9 2 - Perbaiki halaman dan batas pinggir 

sesuai dibuku panduan skripsi 

Telah 

diperbaiki 

3 53,57-59 4 - Perbaiki halaman 

- Perbaiki penulisan angka  

Telah 

diperbaiki 

 

Surabaya, 20 Desember 2017 

                                           Penguji 

 

 

 

                            Elida Ulfiana, S.Kep,Ns.,M.Kep 

                                   NIP. 197910132010122001 
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