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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang 

dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan 

dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-

alat yang mendukung perkembangan teknologi informasi, mulai dari sistem 

komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah 

(Lubis, 2015). 

Kemajuan tersebut telah memberikan kemudahan-kemudahan dan 

kesejahteraan bagi kehidupan manusia sekaligus merupakan sarana bagi 

kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah-Nya. Karena Allah 

telah mengaruniakan anugerah agama dan kenikmatan teknologi. Salah satu 

yang tersirat dari firman Allah dalam Alquran Surat Ar-Rahman Ayat 33, 

yaitu: 

ْنِس اِِن اْستَطَْعتُْم اَْن تَْنفُُذْوا ِمْن اَْقطَاِر السَّٰمٰوِت َواْْلَ   ْرِض فَاْنفُُذْوۗا َْل تَْنفُُذْونَ ٰيَمْعَشَر اْلِجنِّ َواْْلِ

 اِْلَّ بُِسْلٰطن    

Artinya: Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup 

menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak 

akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari Allah). 

Abdul Razaq Naufal., (1960) dalam bukunya Al-Muslimun wa al-Ilm al-

Hadits, mengartikan kata “sulthan” dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan 
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atau teknologi. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ayat ini memberi isyarat 

kepada manusia bahwa mereka tidak mustahil untuk menembus ruang 

angkasa, bila ilmu pengetahuan dan kemampuannya atau teknologinya 

memadai.  

Salah satu teknologi yang saat ini digunakan oleh manusia adalah 

smartphone. Smartphone adalah suatu benda atau barang yang dibuat khusus 

di era yang sudah maju ini dengan tujuan membantu segala sesuatunya 

menjadi lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan teknologi sebelumnya 

Wahyuni et al., (2019).  

Orang-orang lebih sering menghabiskan waktunya di media sosial, 

melakukan email bisnis, pencarian akademis, browsing, dan bermain 

game. Hampir 95 persen orang Amerika memiliki telepon seluler dan 77 

persen memiliki smartphone. Di seluruh dunia, smartphone digunakan oleh 

1,85 miliar orang pada tahun 2014. Angka ini diharapkan menjadi 2,32 miliar 

pada tahun 2017 dan 2,87 miliar pada tahun 2020.  Pada 2015, rata-rata 54 

persen di 21 negara berkembang seperti Malaysia, Brasil, dan China 

melaporkan menggunakan Internet atau smartphone. Sebagai perbandingan, 

median 87 persen melaporkan hal yang sama di 11 negara maju, termasuk 

Amerika Serikat dan Kanada, negara-negara besar Eropa Barat, negara-negara 

Pasifik maju seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Dalam sebuah 

survei tentang penggunaan smartphone Korea pada tahun 2016, 83,6 persen 

penduduk Korea yang berusia di atas 3 tahun ditemukan menggunakan 

smartphone. Di antara mereka, 86,7 persen laki-laki dan 80,6 persen 
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perempuan dilaporkan menggunakan smartphone, dan 95,9 persen remaja 

ditemukan menggunakan smartphone (Cha & Seo, 2018). 

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. Sejalan dengan itu, diperkirakan terjadi peningkatan 60 persen 

dalam jumlah pengguna internet, yang akan mengarah pada lebih dari 

setengah populasi atau lebih dari 141 juta orang memiliki akses ke Internet 

pada tahun 2022. Di Swiss, hampir semua remaja berusia 12–19 tahun (98%) 

memiliki ponsel, sebagian besar (97%) adalah smartphone (Haug et al., 2015). 

Adiksi pada smartphone lebih umum pada remaja muda (15-16 tahun) 

dibandingkan dengan dewasa muda (19 tahun ke atas). Jumlah waktu yang 

dihabiskan remaja untuk menggunakan smartphone dapat menggolongkan 

mereka sebagai adiksi/pecandu, dan sekitar 50% remaja menganggap diri 

mereka "kecanduan" smartphone karena penggunaan yang berlebihan. 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).  

Fakta bahwa remaja yang  menghabiskan lebih banyak waktu di 

smartphone menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan efek buruk 

bagi  kesehatan seperti perubahan postur tulang belakang, yang dapat 

menyebabkan gejala sakit leher. Seiring waktu, fleksi leher yang konstan 

https://www.statista.com/statistics/266729/smartphone-users-in-indonesia/
https://www.statista.com/statistics/266729/smartphone-users-in-indonesia/
https://www.statista.com/statistics/254456/number-of-internet-users-in-indonesia/


4 

 

 

 

dalam waktu lama saat melihat smartphone kemungkinan akan menyebabkan 

gangguan musculoskeletal. Ini karena sering menekuk leher ke bawah pada 

60 derajat dapat meningkatkan beban pada cervical discus dari 10 menjadi 60 

pounds (Alonazi et al., 2019). 

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 melalui Center of Gravity (COG) sementara lower 

cervical spine dilenturkan dan upper cervical spine diregangkan.   

Dalam penelitian Wiguna et al., (2019) membuktikan bahwa adiksi pada 

smartphone memiliki hubungan dengan Forward Head Posture (FHP) dan 

seseorang dengan adiksi terhadap smartphone empat kali lebih mungkin 

mengembangkan FHP. Dengan demikian, peneliti ingin melakukan penelitian 

kembali mengenai hubungan adiksi smartphone dengan Forward Head 

Posture (FHP) pada remaja.  

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan adiksi smartphone dengan Forward Head Posture 

pada remaja? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan adiksi smartphone dengan Forward Head 

Posture pada remaja.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mengetahui hubungan adiksi smartphone dengan Forward Head 

Posture pada remaja. 

b. Menambah pengetahuan fisioterapi mengenai hubungan adiksi  

smartphone dengan Forward Head Posture pada remaja. 

2. Manfaat Praktisi 

Sebagai acuan referensi dan untuk bahan perkembangan serta 

pertimbangan pada penelitian yang lebih lanjut. 

 


