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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Anak merupakan generasi penerus pembangunan negara dan investasi 

Indonesia menuju negara maju yang dapat diperhitungkan di tingkat global. 

Salah satu penentu negara ini memiliki investasi sumber daya manusia yang 

berkualitas adalah pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Indonesia 

(Kemenkes, 2015). 

       Tumbuh kembang anak usia sekolah dapat dilihat dari perkembangan 

fisiknya yang ditandai dengan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan 

yang melambat dibandingkan dengan tahapan usia sebelumnya. Pada tahapan 

ini anak mengalami peningkatan kekuatan kemampuan fisik dan koordinasi 

tubuh. Tumbuh kembang anak mengalami osifikasi tetapi untuk fungsi otot 

masih belum matang dibandingkan dengan orang dewasa. Kerja otot yang 

berlebih pada anak usia sekolah dapat menimbulkan cidera, sehingga seorang 

anak harus memperhatikan berat beban yang dibawa setiap hari (Perry et al, 

2010). 

       Membawa buku dan perlengkapan anak-anak sekolah merupakan salah 

satu dari berat beban yang dibawa anak usia sekolah tiap hari. Agar dapat 

meringankan maka biasanya anak sekolah menggunakan tas sekolah dan 

ransel (Mayank et al, 2007). Berat normal yang di sarankan untuk dibawa 

anak- anak adalah 10% - 15% dari berat tubuh anak (Panicker dan Sandesh, 
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2014). Sedang berat beban tas sekolah yang di bawa anak- anak sekarang 

adalah lebih dari berat normalnya. Berat badan rata- rata anak Indonesia usia 

10- 15 tahun antara 28 kg -56 kg (Sety0rini, 2006). Menurut Van Gent 

(2003), pada anak sekolah hampir setiap hari membawa tas sekolah lebih dari 

18% berat tubuh mereka dan 57% anak-anak membawa tas sekolah yang 

berat dengan permasalahan di punggung. Siswa yang membawa buku di 

dalam tas yang lebih berat kemungkinan tidak tahu bahwa mereka sedang 

memasuki awal permasalahan kesehatan (Arnsdorff, 2002). 

       Di Amerika Serikat sekitar 4 juta anak menggunakan Ransel untuk 

membawa barang-barang kebutuan mereka. Lebih dari 90% pelajar di negara 

berkembang dilaporkan menggunakan tas ransel (Chow et al, 2010).  Hasil 

survey dari salah satu sekolah menengah pertama di daerah Colomadu 

berjumlah 95 dari 114 anak memakai tas punggung. Sebagian besar anak 

membawa tas punggung ketika pulang dan pergi sekolah. Penggunaan tas 

punggung yang tidak sesuai memiliki dampak negatif yang cukup besar bagi 

anak sekolah (Moore et al, 2007). Menurut Van Gent et al (2003) membawa 

banyak berat saat ke sekolah atau pemakaian yang tidak benar dalam jangka 

panjang dapat menyebabkan masalah otot pada anak- anak. Postur tubuh dan 

gaya berjalan anak sekolah yang salah juga bisa menyebabkan masalah 

muskuloskeletal seperti nyeri otot, mati rasa, nyeri punggung dan bahu 

(Shamsoddine et al, 2010). Menurut World Chiropractical Alliance (2001), 

anak- anak yang tidak  dilakukan koreksi postur yang benar karena berat tas 

punggung yang berlebih dapat menyebabkan misalignment spinal. 
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       Dalam Islam juga mengajarkan bagaimana bersikap yang benar agar 

dapat menjaga keadaan postur tubuh, seperti dalam gerakan sholat pada saat 

rukuk dan sujud ternyata banyak manfaatnya. Sesuai dengan Hadist di bawah 

ini: 

       Dari Aisyah Radhiallahuanhu, bahwa Beliau berkata: “Dan jika Beliau 

(Rasulullah Shalaallahu Alaihi Wasallam) rukuk, Beliau tidak 

menengadahkan kepalanya ke atas, dan tidak juga menundukkanya, tetapi 

diantara keduanya (rata). Dan jika Beliau bangun dari rukuk, Beliau tidak 

langsung bersujud sehingga berdiri tegak terlebih dahulu. (Hadist Riwayat Al 

Imam Muslim: 1138). 

       Dishohihkan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albaany dari Waabishoh bin 

Mabad Radiallahuanhu, bahwa beliau berkata: “aku melihat Rasulullah 

Shalaallahu Alaihi Wasallam sholat, Beliau meratakan punggungnya 

sehingga kalau ditumpahkan air niscaya air tersebut tidak tumpah. (Hadist 

Riwayat Imam Ibnu Majah: 872) 

       Dari hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam meluruskan 

punggung saat rukuk memberikan manfaat dari segi kesehatan. Rukuk 

menjadi salah satu gerakan yang ternyata memiliki banyak manfaat bagi 

kesehatan manusia. Rukuk yang sempurna bisa ditandai apabila kita 

meletakkan gelas dipunggung maka tidak akan tumpah sebab antara kepala 

dan tulang belakang atau punggung sejajar. Selain itu, posisi rukuk yang 

sempurna ini juga bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi punggung 
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sebagai penyangga tubuh, pusat saraf, dan posisi jantung sejajar dengan otak 

sehingga bagian tengah badan kita bisa teraliri darah dengan sempurna. 

       Pada anak sekolah perbaikan postur tubuh sangat diperlukan untuk 

jangka panjang mengatasi masalah kesehatan yang akan datang. Pada 

perbaikan postur seorang anak atau siswa, fisioterapi dapat memberikan 

penanganan berupa preventif yaitu berupa terapi latihan atau exercise untuk 

mencegah terjadinya cidera karena postur yang kurang baik. Sesuai dengan 

KepMenKes No.778/MenKes/SK/VIII/2008, fisioterapi adalah bentuk 

pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok 

untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh 

sepanjang rentang kehidupan, dengan menggunakan penanganan secara 

manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), 

pelatihan fungsi, dan komunikasi. Gangguan postur bisa diberikan core 

endurance training. 

       Menurut Ismaryati (2006), endurance (daya tahan) adalah kemampuan 

seseorang melaksanakan gerak dengan seluruh tubuhnya, dalam waktu yang 

cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat, tanpa mengalami rasa 

sakit dan kelelahan berat (Ismaryati, 2006). Dengan daya tahan yang baik, 

maka aktivitas sehari-hari tidak akan mengalami kelelahan yang begitu berat. 

Core endurance training adalah dimana suatu bentuk latihan yang lebih 

mengutamakan daya tahan pada otot inti atau core muscle. 

       Core muscle dibagi menjadi local muscle dan global muscle yang bekerja 

untuk menstabilkan tulang belakang (Clark, 2001). Adapun manfaat latihan 
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core muscle adalah memperkuat core muscle  akan memperbaiki postur tubuh 

dan mencegah sakit pinggang (back pain), membantu menjaga kesehatan otot, 

sehingga mencegah cidera pinggang lebih lanjut, meningkatkan kinerja tubuh, 

latihan penguatan core muscle tidak menyebabkan sakit nyeri otot, 

memperpanjang otot dan mencegah imbalance global stability saat menjadi 

tua. 

       Pada daerah lumbar spine, local muscle dan global muscle bekerja dalam 

keselarasan untuk memberikan keseimbangan biomekanik. Dengan 

mempertimbangkan lumbar spine sebagai distribusi kekuatan pada local 

system muscle menunjukkan respon untuk mempertahankan atau menjaga 

postural selama global system muscle bergerak dan membantu dalam 

stabilisasi seperti yang seharusnya dibutuhkan. Local muscle sebagai 

segmental stabilization dan global muscle sebagai pengontrol range of 

movement (Comerford dan Mottram, 2001). Dengan memberikan latihan core 

endurance training untuk perbaikan postur, diharap dapat memelihara dan 

memperbaiki kondisi postur pada anak sekolah menengah pertama. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh core endurance training terhadap perbaikan postur 

anak sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Colomadu? 

2. Apakah ada pengaruh tanpa diberi core endurance training terhadap 

perbaikan postur pada anak sekolah di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 2 Colomadu? 
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3. Apakah ada beda pengaruh antara pemberian core endurance training 

dan tidak diberi core endurance training pada perbaikan postur anak 

sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Colomadu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

       Untuk mengetahui pengaruh core endurance training terhadap perbaikan 

postur anak Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Colomadu. 

D. Manfaat penelitian 

1. Teoritis 

       Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta bahan 

dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnnya gambaran 

mengenai core endurance training terhadap perbaikan postur anak-anak. 

2. Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan 

dalam meningkatkan kesehatan anak sekolah. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pencegahan 

kelainan atau masalah postur tubuh pada anak sekolah. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneltian 

selanjutnya. 


