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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Manusia pada umumnya sangat membutuhkan keseimbangan untuk 

melakukan suatu gerakan. Keseimbangan merupakan kemampuan memelihara 

tubuh dalam pusat massa tubuh (center of mass) terhadap bidang tumpu (base 

of support) untuk melawan gravitasi (center of gravity) dipengaruhi oleh proses 

sensorik atau sistem saraf, motorik atau muskuloskeletal, dan efek luar 

(Bacolinni, 2013) 

        Seperti yang telah dijelaskan di atas suatu keseimbangan tubuh dapat 

dipengaruhi oleh motorik dan muskuloskeletal. Khususnya kekuatan otot kaki, 

lutut, panggul, serta kekuatan ligamen dan susunan anatomis tulang. Salah satu 

gangguan muskuloskeletal pada anak adalah flat foot. Pada anak dengan flat 

foot dimana permukaan telapak kaki yang datar yang dikarenakan oleh adanya 

timbunan jaringan lemak pada area arkus medialis kaki serta dipengaruhi oleh 

kendornya ligamen dan lemahnya kekuatan otot kaki, tidak stabilnya sendi 

subtalar (talonavicular joint) dan posisi kaki tumit kearah inversi sehingga 

posisi kaki menjadi tidak stabil dan kondisi keseimbangan kurang optimal. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Roohi et. al (2013) dan Dabholkar et. al 

(2012) bahwa ada perbedaan keseimbangan statis dan dinamis serta kelincahan 

yang signifikan pada anak flat foot dan kaki normal. Disamping itu tanda dan 
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gejala lain yang akan timbul akibat flat foot adalah nyeri pada kaki, nyeri 

tungkai bawah, nyeri pada lutut, dan punggung belakang (Harris et. al., 2004).  

Berdasarkan penelitian pada anak preschool dengan flat foot di 

Austria pada anak usia 3-6 tahun dengan fleksibel flat foot sebanyak 44% dan 

<1% dengan flat foot patologi (Pfeiffer et. al., 2006). Menurut Evans (2008) 

dalam Wardanie (2013) jumlah populasi anak di dunia yang mengalami flat 

foot sekitar 20-30% anak. Jumlah anak flat foot usia 3 tahun sebanyak 54% dan 

usia 6 Tahun 21% (Kun et. al., 2011). 

Latihan keseimbangan pada anak dengan flat foot sangat penting, 

karena jika anak dengan keseimbangan kurang optimal, maka anak tersebut 

tidak dapat beraktifitas dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Ross et. al (2011) bahwa latihan motorik kasar pada anak flat foot dan 

hipotonus mendapatkan hasil yang baik. Latihan yang utama pada anak flat 

foot adalah stretching, strengthening dan meningkatkan propriosepsi dan 

postural balance (Halabchi, 2013). Dari observasi pendahuluan ditemukan 

bahwa lebih dari 50% siswa Raudhatul Athfal Taqiyaa Kartasura usia 5-6 

tahun mempunyai kaki flat foot dengan keseimbangan yang kurang baik. 

Keseimbangan pada anak usia 5-6 tahun belum terbentuk dengan 

optimal, maka dari itu kita dapat mengoptimalkan keseimbangan anak dengan 

terapi bermain. Menurut Hildayani (2002) dalam Mawaddah (2011) kurang 

lebih 80% dari sejumlah anak yang mengalami gangguan perkembangan, 

sehingga mengakibatkan kesulitan pada pengaturan keseimbangan tubuh. 

Pengaturan keseimbangan tubuh diperlukan anak dalam kegiatan bermain salah 
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satunya tightrope walker. Tightrope walker merupakan permainan untuk 

melatih keseimbangan anak dengan cara berjalan pada satu garis  dan tanpa 

menjatuhkan bendayang ada di kepala membutuhkan gerakan yang komplek 

agar mendapatkan posisi yang seimbang.  

Dari uraian di atas bahwa flat foot akan berpengaruh pada 

keseimbangan dan  pentingnya mengoptimalkan keseimbangan pada anak usia 

5-6 tahun, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Pengaruh 

Latihan Tightrope Walker Terhadap Keseimbangan Anak Flat Foot Usia 5-6 

Tahun. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh latihan tightrope walker terhadap keseimbangan 

pada anak flat foot usia 5-6 tahun? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

latihan tightrope walker berpengaruh terhadap keseimbangan anak flat foot 

usia 5-6 tahun. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan tentang latihan tightrope walker 

terhadap keseimbangan anak dengan flat foot usia 5-6 tahun. 

2. Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan acuan cara melatih keseimbangan anak  

flat foot usia 5-6 tahun. 


