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HUBUNGAN ADIKSI SMARTPHONE DENGAN FORWARD HEAD 

POSTURE PADA REMAJA  

 

Abstrak 

Smartphone adalah suatu benda yang dibuat khusus di zaman yang sudah maju ini 

dengan tujuan untuk membantu segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Jumlah 

waktu yang dihabiskan remaja untuk menggunakan smartphone dapat 

menggolongkan mereka sebagai adiksi/pecandu. Adiksi pada smartphone lebih 

umum pada remaja muda (15-16 tahun) dibandingkan dengan dewasa muda (19 

tahun ke atas). Fakta bahwa remaja yang  menggunakan lebih banyak waktu 

dengan smartphone menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan efek buruk 

bagi  kesehatan seperti gangguan musculoskeletal salah satunya adalah forward 

head posture. Penelitian ini untuk mengetahui hubungan adiksi smartphone 

dengan forward head posture pada remaja. Adiksi smartphone dilakukan dengan 

pengisian kuesioner SAS-SV dan forward head posture dilakukan pengukuran 

sudut CVA. Penelitian yang dilakukan yaitu korelasi dengan menggunakan cross 

sectional design. Analisis data yang digunakan yaitu uji fisher’s exact. Besar 

sampel sebanyak 26 orang remaja rentang usia 10-19 tahun  dengan teknik 

incidental sampling. Hasil penelitian diperoleh 17 (65.4%) remaja mengalami 

adiksi dan 20 (76.9%) remaja mengalami FHP. Adanya hubungan adiksi 

smartphone dengan forward head posture pada remaja (p = 0.000). 

 

Kata Kunci: adiksi, smartphone, forward head posture, sas-sv, cva. 

 

Abstract 

A smartphone is something that is specially made in this advanced age with the 

aim of making things easier. The amount of time teenagers spend using 

smartphones can classify them as addicts / addicts. Smartphone addiction is more 

common in young adolescents (15-16 years) compared to young adults (19 years 

and over). The fact that adolescents spend more time with smartphones raises 

concerns about possible adverse health effects such as musculoskeletal disorders, 

one of which is forward head posture. This study was to determine the 

relationship between smartphone addiction and forward head posture in 

adolescents. Smartphone addiction was done by filling out the SAS-SV 

questionnaire and measuring the CVA angle for the forward head posture. The 

research conducted was correlation using cross sectional design. The data analysis 

used was fisher's exact test. The sample size was 26 adolescents aged 10-19 years 

with the incidental sampling technique. The results showed that 17 (65.4%) 

adolescents experienced addiction and 20 (76.9%) adolescents experienced FHP. 

There is a relationship between smartphone addiction and forward head posture in 

adolescents (p = 0.000). 

 

Keywords: addiction, smartphone, forward head posture, sas-sv, cva. 
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1. PENDAHULUAN 

Salah satu teknologi yang saat ini digunakan oleh manusia adalah 

smartphone.  Smartphone  menjadi semakin diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari dan menawarkan berbagai macam aplikasi seluler untuk tujuan informasi, 

komunikasi, pendidikan, dan hiburan (Haug et al., 2015). Menurut Departemen 

Riset Statista, Indonesia sudah menjadi salah satu pasar smartphone terbesar di 

Asia. Hal ini terutama ditandai dengan tingkat dinamika yang tinggi: Pada tahun 

2022, jumlah pengguna smartphone diperkirakan akan meningkat dua pertiga 

dibandingkan tahun 2013. Remaja adalah kelompok berisiko tinggi terhadap 

adiksi pada smartphone. Remaja sangat terikat dengan smartphone mereka, dan 

mereka menganggap smartphone sebagai diri kedua mereka. Banyak pengguna 

smartphone telah melaporkan bahwa mereka tidak akan dapat hidup tanpa 

smartphone. Secara perkembangan, remaja mengalami beberapa kali perubahan 

fisik dan psikologis (Cha & Seo, 2018). Karena miliaran orang menggunakan 

smartphone secara global, peningkatan kecil kejadian efek buruk pada kesehatan 

dapat berdampak besar pada kesehatan masyarakat dalam jangka panjang (Naeem, 

2014). 

Peningkatan penggunaan smartphone dapat menyebabkan kesejajaran 

kepala dan leher yang tidak normal, mengakibatkan forward head posture (FHP). 

Forward head posture menggerakkan pusat gravitasi tubuh ke depan, sehingga 

menyebabkan deformasi mekanis pada sendi dan tulang belakang serta otot yang 

terlibat dalam kontrol postural. Otot fleksor leher bagian dalam pada vertebra 

cervical berperan penting dalam menstabilkan tulang belakang leher dan 

mengurangi lordosis leher selama gerakan leher (Ha & Sung, 2020).  

Park et al., (2015) telah menemukan bahwa penggunaan smartphone yang 

berlebihan akan meningkatkan tekanan pada tulang belakang leher, yang pada 

akhirnya mengubah sudut cervical dan mengakibatkan peningkatan tingkat nyeri 

pada otot sternokleidomastoid dan upper trapezius. Perubahan sudut cervical ini 

dapat menyebabkan peningkatan kurva posterior vertebra upper cervical dan 

penurunan lordosis vertebra lower cervical, yang dikenal sebagai Forward Head 

Posture (FHP). FHP terjadi ketika kepala bergerak ke anterior ke garis vertikal 

https://www.statista.com/statistics/266729/smartphone-users-in-indonesia/
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melalui Center of Gravity (COG) sementara lower cervical spine dilenturkan dan 

upper cervical spine diregangkan.   

Tingkat adiksi pada smartphone diketahui dengan Smartphone Addiction 

Scale Short Version (SAS-SV) terlepas dari jam sebenarnya yang dihabiskan. 

Kuesioner ini terdiri dari 10 item dengan menggunakan skala likert 5 poin, yang 

berskala dari 1: “sangat tidak setuju” dan 5: “sangat setuju”. Peserta ditetapkan 

sebagai adiksi/pecandu smartphone jika skor mereka lebih dari 32 pada kuesioner 

SAS-SV; jika tidak, mereka didefinisikan non-adiksi (skor ≤  32) (Kwon et al., 

2013). 

Pengukuran sudut FHP dilakukan dengan pemeriksaan pada 

Craniovertebralis Angle (CVA). Craniovertebralis Angle (CVA) didefinisikan 

sebagai sudut yang dibuat oleh perpotongan garis yang menghubungkan titik 

tengah tragus telinga ke kulit di atas procesus spinosus cervical 7 dan garis 

horizontal yang melewati procesus spinosus cervical 7 (Sikka et al., 2020). CVA 

dinilai menggunakan kamera digital, kamera ditempatkan 1,5 m dari sisi kanan 

peserta untuk mengambil foto tampak lateral kepala dan leher peserta dalam 

posisi duduk. FHP yang dihasilkan ditentukan dengan menggunakan aplikasi 

untuk mengetahui derajat craniovertebral. CVA kurang dari 50⁰  didefinisikan 

sebagai FHP (Alonazi et al., 2019). 

 

2. METODE 

Penelitian yang dilakukan adalah korelasi yaitu mengkaji hubungan antar variabel. 

Rancangan penelitian menggunakan pendekatan cross sectional design yang 

melibatkan hubungan antara 2 variabel. Penelitian ini untuk mengkaji hubungan 

adiksi smartphone dengan forward head posture pada remaja. Pengukuran adiksi 

smartphone dilakukan pengisian kuesioner SAS-SV (Smartphone Addiction Scale 

Short Version) dan untuk forward head posture dilakukan pengukuran sudut CVA 

(Craniovertebral Angle). Penelitian dilakukan pada remaja rentang usia 10-19 

tahun yang berada di Kelurahan Mekargalih Kecamatan Jatinangor, Sumedang, 

Jawa Barat. Besar sampel yaitu 26 orang, dengan teknik incidental sampling. 

Analisis data yang digunakan yaitu uji fisher’s exact. Penelitian dilakukan pada 

tanggal 28 dan 30 Januari 2021.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Analisa Univariat  

Tabel 1. Analisa Univariat 

Variabel Frekuensi(n) Persentase (%) 

Status Adiksi Smartphone   

Adiksi 17 65.4 

Non-adiksi 9 34.6 

Total 26 100 

Forward Head Posture   

FH  FHP 20 76.9 

Non-FHP 6 23.1 

Total 26 100 

Berdasarkan tabel 1 hasil analisa univariat pada variabel status adiksi smartphone 

menunjukkan bahwa 65.4% remaja mengalami adiksi pada smartphone dan 

34.6% remaja mengalami non-adiksi. Pada variabel forward head posture 

menunjukkan 76.9% remaja mengalami forward head posture dan 23.1% remaja 

tidak mengalami forward head posture. 

3.1.2 Analisa Bivariat 

Tabel 2. Analisa Bivariat uji Fisher’s Exact 

 

Forward Head Posture   

p  

  
Non-FHP FHP 

    n % n % 

0,000 Adiksi 

Smartphone 

Non-

Adiksi 
6 23,1 3 11,5 

Adiksi 0 0 17 65,4 

 

 Berdasarkan uji Fisher’s Exact di atas, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 

0,000 (p<0,05). Maka dari itu dapat dibuat kesimpulan bahwa adanya hubungan 

adiksi smartphone dengan forward head posture pada remaja. 

3.2 Pembahasan 

Hasil penelitian menurut jenis kelamin yang didapatkan dari hasil data di atas, 

jumlah responden jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah responden 

perempuan. Pada penelitian Alonazi et al., (2019) tidak ada perbedaan yang 

signifikan dalam usia rata-rata (tahun), tinggi (m), berat (kg), BMI (kg / m). 2), 

dan beberapa jam yang dihabiskan menggunakan smartphone antara anak laki-laki 

dan perempuan yang kecanduan dan tidak kecanduan (p> 0,05). 
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Usia remaja merupakan prediktor terjadinya forward head posture seperti 

pada hasil penelitian Ramalingan & Subramaniam, (2019) menunjukkan bahwa 

sebagian besar peserta dengan postur kepala ke depan berusia antara 18-21 

(45,2%).  

Proses terjadinya gangguan forward head posture pada pemakaian 

smartphone tergantung pada durasi dan posisi penggunaan smartphone yaitu 

ketika seseorang duduk dan menekukkan kepala ke depan dalam waktu yang lama 

dengan durasi pemakaian >6 jam per hari. Namun pada penelitian ini peneliti 

tidak meneliti lebih dalam mengenai pengaruh durasi dan posisi pada forward 

head posture dalam penggunaan smartphone pada remaja. 

Hasil data analisa bivariat terdapat beberapa remaja yang mengalami non-

adiksi pada smartphone tetapi mereka mengalami forward head posture. Hal itu 

perlu dianalisa lebih dalam mengenai faktor lain yang dapat mengakibatkan 

forward head posture pada remaja. 

Hasil dari uji fisher’s exact diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 

(p<0,05). Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa adiksi smartphone 

memiliki hubungan terhadap forward head posture. Sama hal nya dengan 

penelitian yang dilakukan Ramalingam & Subramaniam., (2019) mengenai 

hubungan forward head posture dengan penggunaan smartphone harian 

menunjukkan prevalensi forward head posture (kategori sedang dan berat) di 

antara peserta penggunaan smartphone setiap hari antara 1 sampai 5 jam adalah 

23,38% (18/77), 6 sampai 10 jam adalah 95,16% (59/62), 11 sampai 15 jam 

adalah 100% (41/41) dan lebih dari 15 jam adalah 100% (8/8) masing-masing. 

Adanya hubungan yang signifikan antara penggunaan smartphone dengan 

forward head posture (p = 0,000). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil analisis data sesuai dengan 

hipotesa yaitu ada hubungan adiksi smartphone dengan forward head posture 

pada remaja. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2021 dan berlangsung 
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selama 2 hari.  

4.2 Saran 

Untuk penelitian yang selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang 

lebih banyak agar penelitian lebih representatif dan melakukan penelitian tidak 

hanya pada kalangan remaja saja. Perlu diadakan penelitian yang lebih lanjut 

untuk mengetahui faktor resiko lain yang dapat menimbulkan forward head 

posture seperti aktifitas fisik, posisi dan lain-lain. Bagi para remaja dan orang tua, 

penelitian ini untuk dijadikan tambahan informasi agar bisa lebih aware dan 

diperhatikan lagi akan dampak dan resiko pada penggunaan smartphone yang 

berlebih. 
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