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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pengolahan data dari 

sample sebanyak 30 lansia. Didapatkan partisipan dengan usia 71-80 tahun 

merupakan sampel paling banyak dengan presentase 50%. Berdasarkan kategori 

posisi pengukuran, partisipan memilih posisi berdiri dengan jumlah terbanyak 

dengan presentase 46.7%  memilih posisi berbaring dengan presentase 33.3% dan 

20% memilih untuk posisi fleksi 90 derajat dikarenakan keterbatasan partisipan. 

Berdasarkan indeks masa tubuh, partisipan memiliki indeks masa tubuh normal 

merupakan jumlah terbanyak dengan presentase 46.7%. Berdasarkan riwayat 

penyakit partisipan yang memiliki riwayat penyakit osteoarthritis dan penyakit 

turunan mempunya presentase yang sama dengan presentase 26.7%,  20% untuk 

partisipan yang memiliki riwayat penyakit stroke, 13.3% untuk partisipan yang 

memiliki riwayat penyakit kelainan tulang, 6.7% partisipan yang memiliki riwayat 

penyakit lain-lain, dan 3.3% untuk partisipan yang memiliki riwayat jatuh dan 

osteoporosis dengan hasil pada posisi pengukuran berdiri dengan nilai normal 

pengukuran Q Angle <22 derajat baik kanan maupun kiri terdapat 10 partisipan 

perempuan yang memiliki nilai tersebut dengan presentase 33.3%. 3.3% untuk 

partisipan laki-laki dengan nilai pengukuran Q Angle <18 derajat. Nilai tidak 

normal pada pengukuran Q Angle untuk posisi pengukuran berdiri terdapat 

partisipan yang memiliki nilai >22 derajat dengan presentase 13.3%. Nilai normal 

pengukuran Q Angle untuk partisipan perempuan pada posisi pengukuran berbaring 

terdapat presentase 16.7% dengan nilai <20 derajat untuk bagian kanan dan 

presentase 20% untuk bagian kiri. Nilai normal pengukuran Q Angle untuk 

partisipan laki-laki untuk posisi pengukuran berbaring terdapat presentase 10% 

dengan nilai <15 derajat pada bagian kanan dan 6.7% untuk bagian kiri. Pada 

Pengukuran Q Angle dengan nilai tidak normal untuk posisi pengukuran berbaring 

pada partisipan perempuan terdapat presentase 6.7% untuk nilai >20 derajat 

dibagian kanan, 3.3% untuk presentase nilai >20 derajat dibagian kiri. Nilai tidak 

normal pengukuran Q Angle untuk partisipan laki-laki dengan posisi pengukuran 
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berbaring terdapat presentase yang sama pada bagian kanan dan kiri dengan 

presentase 3.3% untuk nilai Q Angle >15 derajat. Nilai normal pengukuran Q Angle 

untuk posisi lutut fleksi 90 derajat pada partisipan perempuan dengan nilai <9 

derajat terdapat presentase 13.3% untuk bagian kanan dan bagian kiri. Nilai normal 

pengukuran Q Angle untuk posisi lutut fleksi 90 derajat pada partisipan laki-laki 

dengan nilai <8 derajat terdapat presentase 3.3%, presentase yang sama pada bagian 

kanan dan kiri. Nilai tidak normal pada pengukuran Q Angle untuk posisi lutut fleksi 

90 derajat pada partisipan perempuan dengan nilai >9 derajat terdapat presentase 

3.3% pada bagian kanan. Dengan kesimpulan keseimbangan antara kanan dan kiri 

pada nilai normal pengukuran Q Angle dengan presentase 66.7% pada 

Keseimbangan Nilai Q Angle dengan Nilai Normal. Terdapat juga 

Ketidakseimbangan Nilai Q Angle dengan Nilai Normal dengan presentase 3.3%. 

Pada kategori Keseimbangan Nilai Q Angle namun Melebihi Nilai Normal 

memiliki presentase 6.7%. 
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