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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era modern seperti sekarang ini, perkembangan dunia dalam 

bidang industri serta teknologi semakin meningkat pesat, namun ada 

beberapa dampak negatif yang terjadi akibat globalisasi, antara lain ialah 

penurunan tingkat aktivitas fisik, serta bertambahnya tingkat stress di 

masyarakat, termasuk mahasiswa. Mahasiswa cenderung memilih segala 

sesuatu yang lebih instan dan praktis. Adanya ketersediaan teknologi, jasa, 

dan sarana yang menjadikan segalanya lebih mudah, membuat  beberapa 

dari mereka malas melakukan segala pekerjaan dengan mandiri. Hal itu 

tentunya memberikan dampak terhadap adanya penurunan tingkat aktivitas 

fisik pada mahasiswa. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh RISKESDAS (2013) 

menyatakan proporsi aktivitas fisik pada usia >10tahun di Indonesia 

tergolong kurang aktif yaitu sebesar 26,1%, dengan kategori usia 18-24 

tahun sebesar 33,25%. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan 

Segal et al. (2016) menunjukkan sekitar 45% usia dewasa muda (18-24 th) 

di Amerika tidak melakukan kegiatan fisik yang cukup aktif.  

Habut et al. (2015) berpendapat bahwa sekarang ini kalangan usia 

muda cenderung menyukai kegiatan dalam ruangan, misal menonton TV, 

gaming, atau tidur dalam waktu lama. Kemajuan teknologi sangat 
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memudahkan manusia khususnya para mahasiswa dalam mengakses 

berbagai informasi, berbagai fasilitas seperti jejaring sosial yang marak 

beredar pada media elektronik. Berbagai kemudahan yang didapat dalam 

keseharian memberikan dampak berupa terbatas dan kurangnya aktivitas 

fisik pada usia muda. Perlu diketahui bahwa aktivitas fisik yang rendah 

pada usia muda, dapat memberikan dampak buruk pada tubuh, seperti 

mulai munculnya penyakit metabolik, peningkatan IMT, serta menurunkan 

kemampuan tonus otot (Maryam, 2009). Oleh karena itu, seseorang 

dengan sifat malas dan aktivitas fisik yang rendah akan menimbulkan 

banyak masalah kesehatan yang berefek pada penurunan kemampuan 

fungsional tubuhnya, bahkan dalam agama Islam sifat malas sangatlah 

dilarang, sehingga Rasulullah selalu berdoa agar dihindarkan dari rasa 

malas, seperti dalam HR. Bukhari: 2668, Muslim: 2706 yang menyatakan 

bahwa : 

Dari Zaid bin Arqam RA berkata, bahwasanya Rasulullah SAW 

bersabda: 

                                                                                                      
                                                                      

 
 “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa lemah dan malas, 

dari rasa takut, tua, dan bakhil. Dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa 

kubur dan fitnah hidup dan kematian.” (HR. Bukhari: 2668, Muslim: 

2706) 
Aktivitas fisik rendah merupakan gaya hidup yang tidak banyak 

bergerak/sedentary, dengan kriteria rendahnya tingkat aktifitas fisik yang 

dilakukan dalam satu minggu dimana aktifitas dominan dilakukan secara 
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indoor seperti bersantai di rumah serta beristirahat dalam jangka waktu 

lama, hal ini diakui sebagai faktor resiko penting untuk beberapa penyebab 

kematian, morbiditas kronis serta kecacatan (Rahmadani et al., 2014). 

Aktivitas fisik yang tergolong rendah akan memberikan dampak terhadap 

penurunan kemampuan keseimbangan, sebab tingkat massa otot dan 

kemampuan tonus otot mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan 

terjadinya gangguan postural kontrol, penurunan keseimbangan, dan 

meningkatkan resiko jatuh yang disertai cidera pada seseorang  (Habut et 

al., 2015). Menurut Colleen (2011), seseorang yang inaktif secara fisik 

selama satu minggu akan mengalami penurunan kekuatan tonus otot 

sebesar  10-20%. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa aktivitas fisik 

memiliki hubungan yang bermakna dengan tingkat keseimbangan. 

Keseimbangan merupakan kemampuan tubuh dalam 

mempertahankan posisinya (Dellito, 2003). Keseimbangan memiliki dua 

jenis, yaitu keseimbangan statis dan dinamis. Kedua jenis keseimbangan 

ini akan menentukan kualitas gerak fungsional seseorang. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi keseimbangan tubuh antara lain, sistem visual, fungsi 

vestibular, propioseptif, serta sistem muskuloskeletal yang berhubungan 

dengan keseimbangan kekuatan grup otot dan kerja otot core (Young, 

2013). Tingkat keseimbangan yang baik pada seseorang dapat 

menghasilkan gerak yang efektif dan efisien, dan sebaliknya, apabila 

tingkat keseimbangan buruk maka akan menimbulkan resiko jatuh yang 

lebih besar.  
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Menurut penelitian Talbot et al. (2005), resiko jatuh pada usia 

muda berhubungan dengan olahraga dan tingkat aktivitas yang rendah, 

dengan prevalensi kejadian sebesar 38% yang diakibatkan karena 

hilangnya keseimbangan baik saat berolahraga maupun melakukan 

aktivitas seperti berlari, melakukan gerakan cepat, ataupun tersandung saat 

berjalan. Oleh karena itu, diberikannya latihan keseimbangan kepada 

individu dengan aktivitas fisik yang rendah sangatlah penting, untuk 

mencegah semakin memburuknya nilai keseimbangan yang dimiliki. 

Salah satu jenis latihan yang dapat diberikan untuk meningkatkan 

kemampuan keseimbangan ialah latihan propioseptif. Propioseptif adalah 

sistem reseptor sensoris untuk mengirim rasa posisi, menganalisis 

informasi dan bereaksi (sadar atau tidak sadar) terhadap stimulasi dengan 

gerakan yang tepat, yang terdapat pada otot, sendi, dan kulit. Dengan 

memperbaiki propioseptif seseorang dapat memperoleh keseimbangan 

yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan dapat dengan cepat 

mengubah arah bila diperlukan (Swandari et al., 2015).  

Propioseptif memiliki hubungan erat dengan sistem keseimbangan 

dalam tubuh manusia. Pemberian latihan propioseptif diyakini dapat 

meningkatkan kemampuan keseimbangan baik statis maupun dinamis. 

Menurut Axe (2016), latihan propioseptif memiliki beberapa jenis 

gerakan, diantaranya ialah table top, single leg, crossover walk, dan squat 

jump. Penelitian yang dilakukan oleh Kasbparast et al. (2014), menyatakan 

bahwa single leg atau latihan berdiri dengan menumpu pada satu kaki saja, 
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merupakan salah satu jenis latihan propioseptif yang efektif untuk melatih 

keseimbangan, dengan latihan selama 7 minggu terjadi peningkatan nilai 

keseimbangan sebesar 51%. 

Latihan single leg propioceptive excercise efektif dalam 

meningkatkan keseimbangan dinamis, dengan persentasi peningkatan 

sebesar 58% selama 6 minggu latihan (Swandari et al., 2015). Studi lain 

juga menunjukkan adanya peningkatan keseimbangan statis sebesar 30% 

dan dinamis sebesar 10%, dengan latihan yang sama selama 8 minggu, 

dilakukan dengan mata terbuka dan tertutup (Panwar et al., 2014). Single 

leg propioceptive excercise, terdiri dari beberapa jenis gerakan seperti, 

single leg stance, single leg swing, single leg squat, dan single single leg 

heel raises (Swandari et al., 2015; Rajkumar & Radhakrishnan, 2016). 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pengaruh single leg propioceptive excercise terhadap 

keseimbangan statis dan dinamis pada mahasiswa usia 18-24 tahun dengan 

aktivitas fisik rendah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

rumusan masalah yang diambil oleh penulis ialah: 

1. Adakah pengaruh single leg propioceptive exercise terhadap 

keseimbangan statis pada mahasiswa usia 18-24 tahun dengan 

aktivitas fisik rendah? 
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2. Adakah pengaruh single leg propioceptive exercise terhadap 

keseimbangan dinamis pada mahasiswa usia 18-24 tahun dengan 

aktivitas fisik rendah? 

3. Adakah perbedaan pengaruh single leg propioceptive exercise 

terhadap keseimbangan statis dan dinamis pada mahasiswa usia 18-24 

tahun dengan aktivitas fisik rendah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini ialah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran secara umum pengaruh single leg 

propioceptive exercise terhadap keseimbangan statis dan dinamis 

pada mahasiswa usia 18-24 tahun dengan aktivitas fisik rendah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui adanya pengaruh single leg propioceptive 

exercise terhadap keseimbangan statis pada mahasiswa usia 18-24 

tahun dengan aktivitas fisik rendah. 

b. Untuk mengetahui adanya pengaruh single leg propioceptive 

exercise terhadap keseimbangan dinamis pada mahasiswa usia 18-

24 tahun dengan aktivitas fisik rendah. 
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c. Untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh single leg 

propioceptive exercise terhadap keseimbangan statis dan dinamis 

pada mahasiswa usia 18-24 tahun dengan aktivitas fisik rendah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Mengetahui pengaruh single leg propioceptive exercise terhadap 

keseimbangan statis dan dinamis pada mahasiswa usia 18-24 

tahun dengan aktivitas fisik rendah. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang fisioterapi, 

mengenai pengaruh single leg propioceptive exercise terhadap 

keseimbangan statis dan dinamis pada mahasiswa usia 18-24 

tahun dengan aktivitas fisik rendah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa, menambah wawasan mengenai keseimbangan 

statis dan dinamis, serta sebagai bahan evaluasi kemampuan diri 

mahasiswa. 

b. Bagi fisioterapis, hasil dalam penelitian dapat digunakan sebagai 

dasar untuk memberikan intervensi maupun edukasi mengenai 

keseimbangan statis dan dinamis pada mahasiswa usia 18-24 

tahun dengan aktivitas fisik rendah. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan untuk 

membantu melakukan penelitian selanjutnya mengenai 

keseimbangan statis dan dinamis pada mahasiswa usia 18-24 

tahun dengan aktivitas fisik rendah. 


