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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada 

setiap orang tua. Sebagai buah hati, cahaya mata, tumpuan harapan serta 

kebanggaan bagi keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang 

mewarnai masa kini dan diharapkan  dapat membawa kemajuan di masa 

mendatang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Qur’an surah al-Anfal ayat 28 yang berbunyi : 

          

Artinya :”Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah 

sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang 

besar.” (QS. Al-Anfal ayat 28). 

  

Pada masa perkembangan dan pertumbuhan anak hampir 70% 

aktivitas kerja ototnya lebih banyak bergerak, seperti bermain, berlari-lari, 

melompat, menari, dan lain-lain. Sekarang, anak lebih malas bergerak 

karena mereka lebih memilih permainan yang ada pada peralatan 

elektronik mereka. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan anak-anak di 

Indonesia kurang optimal, terutama pada anak usia 5 sampai 12 tahun 

(Prawira, 2012). Jika gangguan keseimbangan terjadi pada awal 

perkembangan, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam 
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perkembangan kemampuan motorik seperti duduk tegak, berdiri dan 

berjalan (Cronin et al., 2010). 

Salah satu kondisi yang menyebabkan gangguan keseimbangan 

pada anak yaitu gangguan muskuloskeletal berupa kelainan bentuk telapak 

kaki (flat foot). Kondisi kelainan terlihat dari tidak terbentuknya atau 

hilangnya lengkungan kaki sebelah dalam (arcus medialis), kondisi ini 

terlihat pada saat anak berdiri (Harjanto, 2009). Sehingga dengan adanya 

keseimbangan tubuh yang baik, memungkinkan tubuh untuk tidak jatuh 

dan menjaga bangunan tubuh secara keseluruhan. Terutama pada 

keseimbangan statis ketika tubuh dalam posisi diam.  

 Berdasarkan observasi pendahuluan yang telah dilakukan dengan 

pemeriksaan Wet Footprint Test yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2016 

peneliti mendapatkan hasil dari 80 siswa-siswi berusia 6-9 tahun, terdapat 

sekitar 20 anak yang mengalami kaki datar (flat foot) yaitu grade satu 

sebanyak 4 anak, grade dua sebanyak 10 anak dan yang mengalami grade 

tiga sebanyak 6 anak yang dilakukan di SDN 2 Gonilan Kartasura. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2013) di Surakarta, juga 

menunjukan bahwa prevalensi kelainan bentuk kaki dari 1089 anak usia 6-

12 tahun di dua sekolah dasar (SD) Muhammadiyah 1 Ketelan dan SD 

Muhammadiyah 4 Kandang Sapi Surakarta. Angka kejadian flat foot 

diperoleh sebanyak 299 anak atau 27,5 % yang terdiri dari responden yang 

berjenis kelamin laki – laki sebanyak 134 orang dan berjenis kelamin 
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perempuan sebanyak 165 orang. Data prevalensi kelainan bentuk kaki (flat 

foot) diperoleh pada 3 Juli 2013.  

Dengan melihat suatu kondisi di mana bentuk telapak kaki yang 

tidak normal pada anak dapat memungkinkan penurunan keseimbangan 

tubuh. Penelitian yang dilakukan oleh Stephen (2012) menjelaskan bahwa 

terdapat hubungan kekuatan pergelangan kaki dengan keseimbangan. Oleh 

karena itu, perlunya aktivitas yang dapat mengoptimalkan kerja sistem 

muskuloskeletal. Menurut Harvard Health Publication (2014) menyatakan 

strengthening merupakan jenis latihan yang bermanfaat meningkatkan 

keseimbangan dan memperbaiki postur. Strengthening dapat memberikan 

stabilitas pada lengan dan kaki untuk mengembangkan koordinasi gerakan 

sebagai bentuk dasar keterampilan keseimbangan (Vaughan, 2010).   

Ada banyak latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

keseimbangan serta latihan penguatan untuk ekstremitas bagian bawah. 

Salah satunya adalah pemberian strengthening exercise. Bentuk kerja dari 

strengthening exercise dapat meningkatkan kinerja otot, terjadinya 

peningkatan  kekuatan pada jaringan ikat seperti tendon, ligamen dan 

jaringan ikat intramuskular, dapat memungkinkan terjadi peningkatan 

keseimbangan tubuh serta terjadinya perubahan positif dalam komposisi 

tubuh, meningkatkan kinerja fisik dalam kehidupan sehari-hari (Kisner et 

al., 2012). 

Melihat permasalahan di atas, mengingat pentingnya pemberian 

strengthening exercise ekstremitas bawah regio foot dan ankle terhadap 
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keseimbangan statis, maka penulis melakukan penelitian mengenai 

pengaruh pemberian strengthening exercise ekstremitas bawah regio foot 

dan ankle terhadap keseimbangan statis pada anak flat foot usia 6-9 tahun 

di SDN 2 Gonilan Kartasura.  

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada pengaruh pemberian strengthening exercise 

ekstremitas bawah regio foot dan ankle terhadap keseimbangan statis pada 

anak flat foot usia 6-9 tahun di SDN 2 Gonilan Kartasura? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 

strengthening exercise ekstremitas bawah regio foot dan ankle 

terhadap keseimbangan statis pada anak flat foot untuk anak usia 6-9 

tahun di SDN 2 Gonilan Kartasura. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian strengthening exercise 

ekstremitas bawah regio foot dan ankle pada anak flat foot usia 6-9 

tahun.  

b. Untuk mengetahui distribusi flat foot berdasarkan usia dan jenis 

kelamin dan berat badan pada anak usia 6-9 tahun. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi masyarakat 

Masyarakat terutama para orang tua dapat memantau 

permukaan kaki pada anak agar tidak terjadi keluhan nyeri. 

2. Manfaat bagi tenaga pendidik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang 

pemberian strengthening exercise ekstremitas bawah regio foot dan 

ankle yang digunakan untuk meningkatkan keseimbangan statis 

khususnya pada anak flat foot. 

3. Manfaat bagi institusi 

a. Bagi fisioterapis dapat menambah referensi dalam pengetahuan 

dan wawasan tentang metode yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keseimbangan anak.  

b. Bagi peneliti dapat menjadi bahan acuan atau bahan pembanding 

bagi mereka yang akan meneliti masalah yang sama. 


