
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Didalam islam sesuatu yang dilakukan secara berlebihan atau 

menyukai dan membanggakan diri sendiri adalah tidak di anjurkan karena 

dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi mereka sendiri. 

Allah Ta’ala mengingatkan hamba-Nya dari perbuatan melampaui 

batas termasuk dalam masalah penggunakan sesuatu dan lainnya, dijelaskan 

dalam QS. Al A’raaf : 31. 

 

 

 

 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap 

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. 

(QS. Al A’raaf : 31) 

Masyarakat pada era milenial saat ini sangat bergantung pada jaringan 

internet atau networking, hampir semua yang dilakukan menggunakan 

jaringan internet. Banyak alat yang digunakan dalam menunjang pekerjaan 

ataupun menjalin hubungan kerja di masa kini, salah satunya adalah 

smarthphone yang menjadi kebutuhan pokok bagi kalangan anak muda.  
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Penggunaan smarthphone merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari kehidupan masa kini. Berbagai fasilitas yang disediakan smarthphone 

sangat memudahkan dan menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat modern yang ingin serba cepat dan instan. Dibalik segala 

kemudahan yang ditawarkan, smarthphone juga memiliki pengaruh besar 

terhadap gaya hidup yang dapat merugikan. Diantaranya adalah munculnya 

gaya hidup kurang gerak atau sedentari (sedentary lifestyle). 

Kurangnya aktivitas karena perilaku sedentari menyebabkan 

seseorang yang sering menggunakan smarthphone berada dalam posisi statis 

yang lama. Saat menggunakan smarthphone, posisi kepala akan cenderung 

merunduk atau merendah untuk melihat layar smarthphone, komputer. Jika 

terlalu lama dalam posisi statis ini maka pengguna smarthphone, komputer  

akan mengalami musculoskeletal disease yang menyebabkan nyeri pada 

leher, bahu dan terkadang sakit kepala. Posisi ini menyebabkan vertebrae 

cervical yang harusnya berbentuk lordosis menjadi lurus kedepan yang dapat 

menyebabkan terjadinya myofascial pain syndrome karena adanya 

ketegangan otot yang berlebih pada bagian leher dan bahu (Choi et al., 2016). 

Negara Kanada, sebanyak 54% dari total penduduk pernah mengalami nyeri 

leher. Pada prevalensi nyeri daerah leher selama 1 tahun besarnya 45.8%. 

Sedangkan di Indonesia, setiap tahun sekitar 16.6% populasi orang 

mengalami rasa tidak enak di leher, bahkan 0.6% bermula dari rasa tidak enak 

dileher yang berat (Skillgate et al., 2015). 
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Masalah tersebut menyebabkan tubuh melakukan kompensasi dengan 

membentuk kurva posterior pada upper thoracic vertebrae untuk menjaga 

keseimbangan (Park et al., 2015). Posisi kepala maju kedepan menyebabkan 

berubahnya center of gravity pada tubuh, untuk mengkompenssasi perubahan 

tersebut, trunk atau tubuh bagian atas akan mengarah kebelakang dan bahu 

turun kedepan sehingga posisi kepala menjadi ke arah anterior dari trunk dan 

menjadi forward head posture (Nejati et al., 2015). Posisi tubuh yang buruk 

dalam jangka waktu yang panjang akan memicu stres dinamis dan nyeri leher 

serta bahu, yang mengakibatkan ketidakseimbangan pada kekuatan dan 

fleksibilitas otot. Munculnya stress dinamis dan nyeri leher yang menggagu 

keseimbangan dan fleksibilitas otot dapat berakibat menurunnya aktifitas 

fungsional yang dialami pada penderita forward head posture dalam bekerja 

dan aktifiatas sehari-hari (Kim & Lee, 2013). 

Terdapat beberapa cara dalam mengurangi derajat pada forward hear 

posture dan nyeri akibat forward head posture diantaranya adalah koreksi 

posture, strengthening otot leher, massage, deep breathing, dan exercise. 

Salah satunya exercise merupakan aktivitas fisik yang melibatkan 

penggunaan kelompok otot besar dari pada kelompok otot yang sangat 

khusus, secara relativ gerakan-gerakan tanpa beban dari kelompok-kelompok 

otot kecil. Salah satu tehnik exercise adalah scapula stabilization exercise 

yang bertujuan untuk melatih dan menjaga otot pada area leher dan bahu tetap 

bagus dan stabil seperti otot upper trapezius, levator scapula, supraspinatus, 

serratus anterior (Kang et al., 2018). 
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Menurut penelitian syang dilakukan oleh Jeong-Il Kang et.al pada 

tahun 2018 pada aktivitas pasien dengan forward head posture di The Journal 

of Physical Therapy Science mengenai “Effect of scapular stabilization 

exercise on neck alignment and muscle activity in patients with forward head 

posture” ada pengaruh pemberian scapula stabilization exercise terhadap 

aktivitas fungsional pada pasien dengan forward head posture. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Boyoung Im et.al pada tahun 2016 pada 

penurunan nyeri leher pada forward head posture di The Journal of Physical 

Therapy Science mengenai “Effect of scapular stabilization exercise on neck 

posture and muscle activition in individuals with neck pain and forward head 

posture” ada pengaruh pemberian scapula stabilization exercise terhadap 

penurunan nyeri leher pada pasien dengan forward head posture.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Pengaruh Scapular Stabilization Exercise Terhadap 

Aktivitas Fungsional Pada Forward Head Posture. Penelitian ini diharapkan 

dapat berguna bagi peneliti, tenaga medis dan masyarakat umum. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pemberian Scapula Stabilization Exercise 

terhadap aktifitas fungsional pada Forward Head Posture ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Scapula Stabilization 

Exercise bagi aktivitas fungsional. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian Scapula 

Stabilization Exercise dapat memperbaiki aktifitas fungsional pada 

Forward Head Posture. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai tahapan awal belajar melakukan penelitian, untuk 

menambah dan meningkatkan pengetahuan mengenai pengaruh scapula 

stabilization exercise terhadap aktifitas fungsional pada forward head 

posture yang dapat diterapkan dalam praktek klinis. 

2. Bagi Fisioterapi Penelitian 

Diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pemilihan modalitas 

fisioterapi untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menangani forward head posture. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan edukasi 

mengenai cara lain dalam menangani forward head posture dalam 

aktifitas fungsionalnya sehingga dapat lebih mempercepat perbaikan dan 
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lebih baik dalam menejemen waktu penanganan dan penyembuhan. Dan 

diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian selanjutnya terkait 

aktivitas fungsional pada forward head posture.  

 


