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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan anak usia sekolah dasar disebut juga 

perkembangan masa pertengahan dan akhir anak yang merupakan 

kelanjutan dari masa awal anak dimana anak mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembang salah satunya pada  kemampuan 

motorik baik motorik kasar maupun halus. Salah satu unsur 

kemampuan motorik adalah keseimbangan yang merupakan 

komponen yang paling penting dan mendasar dalam aktivitas sehari-

hari, sehingga diperlukan keseimbangan terutama kesimbangan 

dinamis. Keseimbangan dinamis adalah kemampuan untuk 

mempertahankan kesetimbangan ketika bergerak (Abrahamova & 

Hlavacka, 2008). Akan menjadi masalah bagi seorang anak ketika 

keseimbangan dinamisnya tidak begitu bagus, sering jatuh, tidak 

mampu menjaga keseimbangan diri sendiri yang kemudian akan 

mempengaruhi dirinya untuk menjauhi lingkunganya. 

Anak pada usia sekolah dasar memiliki keinginan untuk 

melakukan aktifitas fisik yang berkembang pesat. Anak-anak memiliki 

dorongan untuk mengeksplorasi lingkungan sehingga memiliki risiko 

cedera yang besar (Permana, 2013). Risiko cidera pada anak sejalan 

dengan kebutuhan waktu bergerak dan bermain.  Anak laki-laki 
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memiliki kebutuhan bermain sebesar 78% dan 63% pada anak 

perempuan (Hao & Chen, 2011).  

SD Negeri Losari 153 Surakarta merupakan salah satu  

Sekolah Dasar Negeri yang berlokasi di Losari Rt.04/II Semanggi 

Pasar Kliwon. Lokasi sekolah  yang berada di pinggiran kota ini masih 

terdapat banyak lahan kosong yang biasa dimanfaatkan oleh anak-

anak untuk beraktivitas fisik seperti bermain bola. Berbeda dengan 

anak-anak yang bersekolah di pusat kota, mereka jarang melakukan 

aktivitas fisik dan lebih cenderung  bermain pasif seperti play station 

dan video game dibandingkan dengan permainan yang melibatkan 

gerak aktif.  

Menurut Skelton (2001) aktivitas fisik sangat berhubungan 

dengan keseimbangan dinamis. Aktivitas fisik yang kurang dan gaya 

hidup bermalas-malasan dapat melemahkan dan menurunkan 

kemampuan tonus otot. Tonus otot sangat berperan dalam menjaga 

keseimbangan tubuh manusia. Hal  berbeda ditunjukkan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Awwaliyah & Hartoto (2015) yang 

menunjukkan adanya perbedaan keseimbangan yang signifikan antara 

siswa SD di desa dengan SD di kota, dimana SDN Sidokumpul 1 

Gresik yang letaknya di kota lebih baik daripada SDN Bodanten 

Bungah yang letaknya di desa dengan rata-rata keseimbangan di desa 

adalah 11,79 sedangkan hasil rata-rata di kota adalah  17,17. 
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Perlu suatu upaya untuk mengoptimalkan keseimbangan 

dinamis anak dengan pelatihan aktivitas fisik yang dapat menstimulasi 

komponen-komponen keseimbangan dinamis (Permana, 2013). Salah 

satu metodenya yaitu melalui lompat tali yang merupakan aktivitas 

sederhana  yang menggunakan seutas tali, tidak dibatasi oleh cuaca, 

tempat, atau usia serta bermanfaat untuk meningkatkan  kesehatan 

(Chao & Yi, 2012). Prinsip latihan ini adalah meningkatkan fungsi 

dari pengontrol keseimbangan tubuh yaitu sistem visual, vestibular 

dan somatosensoris (proprioceptive) sehingga tercipta keseimbangan 

yang baik.  

Hasil studi pendahuluan di SDN Losari 153 Surakarta yang 

dilakukan pada bulan Desember 2016 didapatkan data sebanyak 34 

siswa yang mempunyai nilai keseimbangan dinamis ≤ 3 yang diukur 

menggunakan balance beam walking test. Berdasarkan latar belakang 

di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut seberapa besar pengaruh 

lompat tali (rope jump) terhadap keseimbangan dinamis  pada anak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Ada pengaruh lompat tali (rope jump) terhadap keseimbangan  

dinamis  pada anak di SDN Losari  153 Surakarta. 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk megetahui adanya pengaruh lompat tali (rope jump) 

terhadap keseimbangan dinamis  pada anak di SDN Losari  153 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan dalam mempelajari dan mengembangkan 

teori yang di dapat di luar perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi  Peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan dalam mengembangkan dan    

mengabdikan diri dalam dunia kesehatan khususnya 

fisioterapi. 

b. Bagi Fisioterapi 

Menambah sumber referensi bagi kegiatan yang ada kaitanya 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi fisioterapi. 

c. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

pengaruh lompat tali (rope jump) terhadap keseimbangan 

dinamis  pada anak. 

 

 


