
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan telah 

berhasil menurunkan angka kematian pada ibu dan bayi akan tetapi disisi lain 

menimbulkan dampak dengan terjadinya peningkatan jumlah anak yang 

mengalami gangguan neurologi akibat kelainan pada masa neonatus. Hal ini akan 

mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak. 

Setiap individu mengalami proses tumbuh dan berkembang sejak masa 

embrio sampai dewasa. Tumbuh kembang memiliki dua makna berbeda tetapi 

saling berkaitan dan sulit dipisahkan. Pertumbuhan mengarah pada kuantitas dan 

mempunyai dampak pada aspek fisik sedangkan perkembangan berhubungan 

dalam hal fungsi dan pematangan sel maupun organ (kualitas). Secara umum 

proses tumbuh kembang anak merupakan suatu proses alami yang akan berjalan 

sesuai dengan tahapannya apabila tidak mengalami gangguan dalam proses 

tersebut terutama gangguan pada organ vital seperti otak. Otak merupakan organ 

yang sangat penting dalam menentukan kualitas manusia karena otak adalah pusat 

dari segala kegiatan yang berfungsi sebagai koordinasi aktifitas kehidupan 

manusia. Gangguan pada otak akan menimbulkan masalah pada perkembangan 

motorik, kognisi, perilaku, bicara, sosial, penglihatan dan pendengaran (Kamarul, 

2007). 
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Tumbuh kembang anak normal secara umum harus memenuhi 3 (tiga) 

komponen dasar yaitu (1) teori kematangan otak, (2) teori kognitif, dan (3) teori 

sistem dinamik. Teori kematangan otak tergantung pada asumsi hierarki 

kematangan sistem saraf otak. Teori kognitif merupakan interaksi antara 

pematangan sistem saraf kognitif dan lingkungan untuk mencetuskan gerak. Teori 

sistem dinamis merupakan perspektif fungsi dinamis pada perkembangan motor 

menekankan proses hasil rencana struktur hierarki dan maturasi neural dengan 

proses yag berinteraksi untuk mendukung perkembangan gerak / motor (Takarini, 

2008). 

Dalam pandangan fisioterapi gerak dan fungsi motor merupakan hal yang 

paling awal pada proses tumbuh kembang anak. Setelah lahir fungsi motor akan 

digunakan oleh anak untuk melakukan eksplorasi. Perkembangan motor pada 

anak akan mempangaruhi keterampilan / skill dan kemampuan kognitif anak 

sesuai dengan usia perkembangannya. Pada usia 0 - 2 tahun anak sudah memiliki 

kompetensi untuk mengatur dirinya sendiri (body management competence). 

Keterampilan-keterampilan dasar (foundamental skills) diperoleh anak saat 

berusia 3 - 4 tahun. Memasuki usia 5 - 6 tahun anak sudah mempunyai 

keterampilan khusus (specialized skills). Dan pada usia 7 - 10 tahun anak sudah 

memiliki keterampilan tertinggi / puncak. Dengan bertambahnya usia 

performance anak akan semakin meningkat, kompleks dan matang sehingga 

motor/ gerak yang diwujudkan dalam berbagai aktifitas merupakan bentuk 

penyampaian ekspresi anak sebagai pesan dan respon yang diberikan kepada 

orang tua dan lingkungannya (Takarini, 2008). Selanjutnya fungsi motor akan 
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mempengaruhi keseimbangan motorik yang terbentuk pada masa tumbuh 

kembang. 

Adapun komponen - komponen yang saling berinteraksi dalam 

mempengaruhi keseimbangan adalah; (1) sistem sensoris yang meliputi visual, 

vestibular, somatosensorik dan proprioseptor, (2) sistem saraf pusat yaitu basal 

ganglia, cerebellum dan korteks serebral, dan (3) sistem muskuloskeletal yaitu 

otot, sendi dan jaringan lunak lainnya (Guccione, 2000).  

Motorik kasar anak usia 5 - 6 tahun adalah kemampuan gerak tubuh yang 

menggunakan otot – otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh 

motorik kasar diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, naik turun 

tangga dan sebagainya (Sunardi, 2007). Perkembangan motorik kasar anak lebih 

dulu dari pada motorik halus, misalnya anak akan lebih dulu memegang benda – 

benda yang ukuran besar dari pada ukuran yang kecil. Karena anak belum mampu 

mengontrol gerakan jari- jari tangannya untuk kemampuan motorik halusnya, 

seperti meronce, menggunting.  

Untuk mengetahui perkembangan motorik perlu dilakukan pemeriksaan 

keseimbangan. Pemeriksaan keseimbangan ada 2 (dua) jenis yaitu keseimbangan 

statik dan keseimbangan dinamik. Keseimbangan statik adalah keseimbangan 

yang diperlukan seseorang untuk mempertahankan posisi tertentu sedangkan 

keseimbangan dinamik adalah kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan 

saat melakukan gerakan atau aktifitas fungsional  (Bougie, 2001).  

Untuk melakukan pemeriksaan keseimbangan pada anak normal ataupun 

abnormal diperlukan adanya suatu alat ukur yang memenuhi kaidah psikometrik 
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untuk mendapatkan hasil yang obyektif. Obyektifitas alat ukur harus memenuhi 

kriteria sensitivity, specificity, predictive value, simplicity dan komunikatif 

(Setiawan, 2008). Salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh alat ukur adalah 

reliabilitas alat ukur. Reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu keajegan atau 

keandalan yang harus dimiliki oleh alat ukur (Notoatmodjo, 2000).  

Alat ukur keseimbangan yang ada biasanya digunakan untuk dewasa namun  

dalam aplikasinya tidak mudah digunakan pada anak – anak. Salah satu alat ukur 

keseimbangan yang praktis, aman untuk anak, mudah, dan murah dalam 

aplikasinya adalah step test. Step test bertujuan untuk mengukur keseimbangan 

seseorang dengan menghitung jumlah langkah yang dapat ditempuh dalam waktu 

30 detik dengan menggunakan alat stop watch dan balok setinggi 7,5 cm. Step test 

adalah salah satu tes keseimbangan yang bersifat dinamis (Hill, 1996). Menurut 

Takarini (2008), anak usia 5- 6 tahun sudah dapat melakukan aktifitas berdiri 

dengan satu kaki selama 5 detik atau lebih, menguasai keseimbangan, berdiri 

diatas balok 4 inci (10,16 cm), tetapi mengalami kesulitan meniti balok selebar 5 

cm tanpa melihat kaki. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang reliabilitas alat ukur step test pada anak-anak dengan melakukan 

penelitian yang berjudul “ Uji Reliabilitas Step Test untuk keseimbangan pada 

Anak Usia 5-6tahun”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah apakah step test reliabel pada kelompok anak usia 5 - 6 

tahun ?  

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah step test reliabel 

untuk mengukur keseimbangan pada kelompok anak usia 5 - 6 tahun.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: (1) peneliti dan teman 

sejawat fisioterapi; sebagai literatur tambahan tentang reliabilitas step test pada 

kelompok anak usia 5 - 6 tahun, (2) masyarakat umum; hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi masukan dan informasi kepada masyarakat bahwa step 

test  reliabel untuk digunakan sebagai alat ukur keseimbangan. 


