
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah suatu keadaan yang sangat penting bagi manusia. 

Setiap manusia sangat mendambakan kesehatan, mulai dari anak baru lahir 

sampai yang sudah berusia tua,kesehatan selalu mereka butuhkan. Oleh 

karena itu pencarian Ilmu Kesehatan sudah dimulaisejak manusia purba, 

karena manusia sudah diserang oleh penyakit-penyakit sejak ia dilahirkan. 

Seperti yang kita lihat, dalam perkembangan hidup manusia, mereka selalu 

berusah auntuk mencari ilmu untuk hidup sehat, dan kalau ditimpa penyakit 

maka mereka berusaha untuk mengobatinya. 

Menurut Islam, kesehatan yang dicari bukan hanya kebahagiaan/ 

kesehatan hidup di duniasaja, tetapi juga sehat/bahagia di akhirat berdasarkan 

definisi dari Q.S.Al-Baqarah ayat 201  yang artinya; 

 “Ya Tuhan kami, berilah kepada kami kesehatan di dunia dan kesehatan di 

akhirat dan hindarilah kami dari (sakitnya) azab api (nar itu)”. 

Ajaran Islam ternyata begitu lengkap dan sempurna. Bahkan olahraga 

saja ternyata dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti olahraga 

berenang, memanah, berlari, berkuda, bergulat, dan sebagainya.  Olahraga 

bertujuan untuk menjadikan manusia sehat dan kuat. Dalam islam, sehat 

dipandang sebagai nikmat kedua terbaik setelah iman. Selain itu, banyak 

ibadah dalam islam membutuhkan tubuh yang kuat seperti shalat, puasa, haji, 

dan juga jihad 

Olahraga melaksanakan olahraga yang teratur, jiuga akan memperkuat 

kesehatan jasmaniyah manusia. Oleh karena itulah Islam menganjurkan 

supaya umatnya giat melakukan olahraga.Pada zaman Nabi Muhammad SAW 

olahraga yang paling terkenal adalah lari, gulat, lempar tombak, dan pacuan 

kuda.  
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Kemajuan teknologi modern saat ini berdampak positif dan negatif 

terhadap kehidupan. Gaya hidup ketergantungan akan teknologi dan 

informasi sangat dirasakan oleh para remaja. Remaja mencakup individu 

dengan usia 10-19 tahun. Sedangkan definisi remaja menurut survei 

kesehatan reproduksi remaja Indonesia adalah perempuan dan laki-laki 

belum kawin yang berusia 15-24 tahun. Di lihat dari dampak positif 

teknologi banyak kegiatan menjadi lebih mudah dan singkat, sedangkan di 

lihat dari dampak negatif orang menjadi malas bergerak dan melakukan 

aktifitas fisik. Menurut Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes pada 

hasil RISKESDAS tahun 2013 juga menunjukkan bahwa gaya hidup 

bermalas-malasan dan aktivitas fisik yang kurang, dapat menurunkan 

kemampuan tonus otot. Tonus otot sangat berperan dalam menjaga 

keseimbangan tubuh manusia. Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 

2007 memperlihatkan bahwa 48,2% penduduk Indonesia usia lebih dari 10 

tahun kurang melakukan aktivitas fisik (Depkes RI, 2008). Pada usia remaja 

yang berlangsung antara 12 sampai 23 tahun mengalami banyak 

perkembangan dari berbagai aspek, khususnya ialah perkembangan 

keseimbangan. 

Keseimbangan merupakan komponen utama dalam menjaga postur 

tubuh manusia agar mampu tegak dan mempertahankan posisi tubuh. 

Keseimbangan terdiri dari dua macam yaitu keseimbangan statis dan 

keseimbangan dinamis. Keseimbangan statis dan dinamis dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu sistem sensoris dan muskuloskeletal. Pada 

keseimbangan statis sistem muskuloskeletal dapat mengalami kelemahan 

dikarenakan kurang optimalnya aktivitas keseharian. Kurangnya aktifitas 

fisik akan mempengaruhi kondisi fisik remaja. Komponen kondisi fisik 

terdiri dari kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan umum, fleksibilitas, 

kecepatan, koordinasi, agility dan keseimbangan (Subrajah, 2012). 

Peningkatan lingkup gerak sendi, koordinasi gerak, pengontrol 

kondisi kekuatan otot, memperhalus gerakan, meningkatkan penampilan 

gerak akan efisien dan lebih baik bila dilakukan core stability exercise, ini   
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juga membantu mengurangi resiko terjadinya cedera akibat kurang 

optimalnya keseimbangan tubuh. Core stability exercise adalah kemampuan 

untuk mengontrol posisi dan gerak dari trunk sampai pelvic yang digunakan 

untuk melakukan gerakan secara optimal, perpindahan, kontrol tekanan dan 

gerakan saat aktifitas (Irfan, 2010). 

Kerja core stability memberikan suatu pola adanya stabilitas 

proksimal yang digunakan untuk mobilitas pada distal. Pola proksimal ke 

distal merupakan gerakan berkesinambungan yang melindungi sendi pada 

distal yang digunakan untuk mobilisasi saat bergerak. Saat bergerak otot–

otot core meliputi trunk dan pelvic, sehingga membantu dalam aktifitas, 

disertai perpindahan energi dari bagian tubuh yang besar hingga kecil selama 

aktifitas (Kibler, 2006) 

Meningkatkan kekuatan otot, lingkup gerak sendi, respon otot–otot 

sensoris yang sinergis, dan meningkatkan sistem informasi sensoris dapat 

dilakukan dengan ankle balance strategy (Jalalin, 2000). Dalam latihan ankle 

balance tubuh bagian atas dan bawah memiliki arah atau gerakan yang sama 

pada satu fase. Karena jumlah tenaga yang dihasilkan oleh otot-otot sendi 

pergelangan kaki relatif kecil.  

Ankle balance strategy exercise adalah latihan yang menggambarkan 

kontrol goyangan postural dari ankle dan kaki. Gerakan pusat gravitasi tubuh 

pada ankle balance dengan membangkitkan putaran ankle terhadap 

permukaan penyangga dan menetralkan sendi lutut dan sendi panggul untuk 

menstabilkan sendi proksimal tersebut (Jalalin, 2000). Strategi ini berguna 

apabila goyangan kecil, lambat dan dekat dengan garis tengah. Strategi ini 

terjadi pada permukaan luas dan stabil (Jalalin, 2000). 

Fisioterapi sebagai tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan 

dan keterampilan untuk memaksimalkan potensi gerak yang berhubungan 

dengan mengembangkan, mencegah, mengobati dan mengembalikan 

(promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) gerak dan fungsi seseorang. 

Hal ini menandakan peran seorang Fisioterapi tidak hanya pada oarng sakit 

saja tetapi juga berperan kepada orang sehat untuk mengembangkan dan 
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memelohara kemampuan aktifitas ototnya. 

Mengingat pentingnya core stability exercise dan Ankle balance 

exercise terhadap keseimbangan maka penulis mengambil judul “pengaruh 

core stability exercise dan Ankle balance strategy exercise terhadap 

keseimbangan statis”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. apakah ada pengaruh core stability exercise terhadap keseimbangan pada 

statis? 

2. apakah ada pengaruh Ankle balance strategy exercise terhadap 

keseimbangan statis? 

3. apakah ada perbedaan pemberian core stability exercise dan ankle balance 

strategy exercise terhadap keseimbangan statis? 

 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh core stability exercise terhadap 

keseimbangan statis. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Ankle balance exercise terhadap 

keseimbangan statis. 

3. Untuk mengetahui  apakah ada perbedaan pemberian core stability 

exercise dan Ankle balance exercise terhadap keseimbangan statis 

 

D. Manfaat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:  

1. Bagi peneliti sebagai tahapan awal belajar melakukan penelitian untuk 

menambah pengetahuan dan dapat meningkatkan pemahaman tentang 

pengaruh core stability exercise dan Ankle balance exercise terhadap 

keseimbangan statis  

2. Bagi kalangan klinisi khususnya fisioterapis, dapat mengetahui pengaruh 

core stability exercise dan Ankle balance exercise terhadap keseimbangan 

statis sebagai referensi dalam pemilihan modalitas fisioterapi. 


