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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Remaja adalah suatu masa transisi dari masa anak ke masa dewasa, 

dimana masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan 

perkembangan yang pesat bik secara fisik, psikologis maupun intelektul. 

Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja 

adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja 

adalah 10-25 tahun dan belum menikah (DepKes RI, 2015). 

Tidak semua orang dilahirkan dengan bentuk tubuh sempurna, 

sebagian lahir dengan kelainan tulang yang bersifat Congenital atau 

kelainan bawaan, artinya kelainan ini terjadi sejak masih didalam 

kandungan/janin. Salah satu kelainan bawaan adalah kelainan pada kaki, 

kaki adalah penopang utama tubuh. Kelainan pada kaki dapat berupa 

bentuk lengkungan telapak kaki atau arkus pedis (Lendra & Santoso, 

2009). 

Kajian yang dilakukan di Indonesia didapatkan empat belas anak 

laki laki dan sepuluh anak perempuan berusia 8-12 tahun yang memiliki 

kelainan flat foot setelah dilakukan Stork Stand Test didapatkan hasil 

adanya gangguan keseimbangan (Lendra & Santoso, 2009). 

Keseimbangan merupakan kemampuan memelihara tubuh dalam pusat 
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massa tubuh  (center  of  mass)  terhadap bidang tumpu  (base  of  support)  

untuk melawan gravitasi (center of gravity) dipengaruhi oleh proses 

sensorik atau sistemsaraf, motorik atau muskuloskeletal, dan efek luar  

(Boccolini et al., 2013). 

Core Stability Exercise (CSE) dapat meningkatkan keseimbangan 

pada remaja, sehingga dalam melakukan aktifitas sehari-hari berjalan 

dengan baik, karena semakin stabil tulang belakang akan semakin kecil 

kemungkinan orang tersebut mengalami cidera. Penelitian yang dilakukan 

Kahle (2009), menyatakan bahwa CSE dapat meningkatkan keseimbangan 

pada orang dewasa muda dengan parameter Star Excursion Balance Test. 

Tujuan dari CSE yaitu untuk mengkotraksikan otot-otot perut dan lumbo 

pelvic yang menghubungkan tulang belakang akan meningkatkan stabilitas 

trunk. 

Melihat dari latar belakang di atas dan belum ada penelitian 

tentang Core Stability Exercise terhadap peningkatan keseimbangan 

dinamis pada remaja flat foot. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil 

judul tentang pengaruh “Core Stability Exercise terhadap 

Keseimbangan Dinamis pada Remaja Flat Foot 18-25 Tahun”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh Core Stability Exercise terhadap 

keseimbangan dinamis pada remaja flat foot 18-25 tahun. 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh Core Stability Exercise terhadap 

keseimbangan dinamis pada remaja flat foot usia 18-25 tahun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh Core Stability 

Exercise terhadap keseimbangan dinais pada remaja flat foot 18-25 

tahun. 

2. Manfaat Praktis 

Menambah wawasan fisioterapis dalam menangani kasus flat foot 

pada remaja usia 18-25 tahun. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat Core 

Stability Exercise terhadap keseimbangan dinamis pada remaja flat 

foot usia 18-25 tahun. 


