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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam sendiri menjadikan ilmu pengetahuan atau belajar sebagai sebuah 

kegiatan yang wajib dilakukan sebagaimana ayat Al-Quran tentang 

melakukam perjalanan. Sebab, baik belajar mengenai agama ataupun ilmu 

pengetahuan lain akan bisa membantu seseorang mudah dalam menentukan 

jalan hidup dan mendapatkan apa yang diinginkannya seperti manfaat ilmu 

dalam pandangan islam. Sebagaimana dalam Hadist berikut ini :     

Rasulullah SAW bersabda:  

  ٍمطَلَُب اْلِعْلِم فَِرْيَضةٌ َعلَى ُكلِّ ُمْسلِمٍ 

Artinya : “Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam” (Riwayat 

Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Abdil Barr, dan Ibnu Adi, dari Anas bin 

Malik). 

Sekolah merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mendidik anak-

anak dengan tujuan mengajarkan untuk memajukan bangsa dibawah 

pengawasan guru. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan serta 

pemantauan kesehatan pada siswa (Utomo, 2014). 

Anak-anak dan remaja menghabiskan sebagian besar waktunya di 

sekolah. Terutama anak yang bersekolah di pesantren memiliki aktivitas 

durasi lebih lama di bandingkan dengan anak di sekolah biasa. Proses 

mentoring setelah ashar dan magrib untuk lebih meningkatkan hafalan Al-

Qur’an atau pelajaran agama (Noor, 2016). Lamanya jam pelajaran di sekolah 

yang harus diikuti oleh siswa mengakibatkan aktivitas siswa lebih banyak 
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dihabiskan dengan duduk dibangku kelas saat mengikuti proses pembelajaran 

(Arya, 2014). 

Meja dan kursi adalah fasilitas sekolah yang berpengaruh terhadap postur 

tubuh siswa. Postur tubuh akan bekerja secara alami jika menggunakan meja 

dan kursi yang ergonomis. Sebaliknya, meja dan kursi yang tidak ergonomi 

cenderung akan menyebabkan keluhan muskuloskeletal (Harahap et al., 

2013). Kumalapatni et al (2020) menyebutkan bahwa sebanyak 86,7% 

mengalami keluhan muskuloskeletal dengan lokasi paling sering yaitu leher 

sebanyak 61,5%, punggung sebanyak 59,6%, dan pinggang sebanyak 57,6%. 

Untuk analisis postur tubuh didapatkan sebanyak 22,5% dengan risiko 

sedang, 56,7% dengan risiko tinggi, dan 20,8% dengan risiko sangat tinggi. 

Postur tubuh harus dijaga karena merupakan sebagian dari menjaga 

kesehatan. Orang-orang yang tidak menjaga kesehatan termasuk dalam 

golongan orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Sebab, tidak 

merawat apa yang telah diberikan oleh Allah. Sebagaimana dalam firman 

Allah SWT : 

ِ  َسبِْيلِ  فِيْ  َواَْنفِقُْوا
ۛ   التَّْهلَُكةِ  اِلَى بِاَْيِدْيُكمْ  تُْلقُْوا َوَل  للّاٰ ۛ   َواَْحِسنُْوا  َ  اِنَّ  

 اْلُمْحِسنِْينَ  يُِحب   للّاٰ

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Q.S 

Al-Baqarah : 195). 

Postur tubuh merupakan elemen penting dari keseimbangan normal, dan 

postur tubuh yang buruk adalah hal yang lumrah pada masa remaja. Berbagai 

faktor memicu tegang pada bahu dan otot punggung, mengurangi efektivitas 
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fungsi biomekanik, dan melemahkan jaringan lunak. Ini termasuk Forward 

Head Posture (FHP) , karena mempopulerkan komputer, duduk di depan 

meja atau komputer dalam waktu lama, penggunaan meja dan kursi yang 

tidak sesuai dengan fisik, tempat tidur yang tidak kondusif untuk postur tubuh 

yang baik, kurang olah raga, kegiatan belajar yang berlebihan, dan tas sekolah 

yang berat (Lee et al., 2013). 

Beberapa sumber  melaporkan bahwa anak-anak dan remaja 

menghabiskan sebagian besar waktu luang untuk melakukan kegiatan 

menetap (misalnya menonton televisi (TV) atau bermain video game). Anak-

anak dan remaja Kanada menghabiskan rata-rata 8,6 jam per hari, atau 62% 

dari jam bangun mereka tidak aktif. Tren serupa dilaporkan di Ameika 

Serikat di mana anak-anak dan remaja menghabiskan rata-rata 6-8 jam per 

hari untuk tidak bergerak (Tremblay et al., 2011). Forward Head Posture 

(FHP)  sering muncul pada pasien dengan gangguan leher. Sekitar 60% 

pasien nyeri leher dilaporkan memiliki Forward Head Posture (FHP) . 

Forward Head Posture (FHP)  yang terus menerus meningkatkan beban pada 

struktur serviks posterior seperti tulang, ligamen, kapsul sendi, dan otot, serta 

mengubah kinematika dan kinetika skapula (Fard et al., 2015). 

Forward Head Posture (FHP)  adalah posisi kepala ke depan relatif 

terhadap batang pada bidang sagital. Postur ini adalah salah satu postur tubuh 

yang buruk pada pasien dengan nyeri kepala dan leher (Bokaee et al., 2017). 

Forward Head Posture (FHP)  disebabkan karena mempertahankan postur 

tubuh yang tidak normal untuk waktu yang lama. Postur ini memperpendek 
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sternoclenoidomastoid (SCM) dan skalenus anterior tetapi memperpanjang 

skapula levator dan kapitis posterior mayor semispinalis (Lee et al., 2015). 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan sebelum nya penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian “Hubungan Antara Durasi dengan Posisi Duduk 

Terhadap Forward Head Posture (FHP)  Pada Santri Di Pondok Pesantren 

Al-Hariri Kecamatan Tebo Ilir”. 

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada hubungan antara durasi dengan posisi duduk terhadap Forward 

Head Posture (FHP)  pada santri di Pondok Pesantren Al-Hariri Kecamatan  

Tebo  Ilir ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara durasi dengan posisi duduk 

terhadap Forward Head Posture (FHP)  pada santri pondok pesantren? 

2. Tujuan Khusus  

a) Untuk menganalisis hubungan antara durasi duduk terhadap Forward 

Head Posture (FHP)  pada santri pondok pesantren 

b) Untuk menganalisis hubungan antara posisi duduk terhadap Forward 

Head Posture (FHP)  pada santri pondok pesantren  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Sebagai pengetahuan tentang hubungan antara durasi dengan posisi duduk 

terhadap Forward Head Posture (FHP) pada santri agar tidak menimbulkan 

masalah terhadap kualitas hidup dikemudian hari.  
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2. Manfaat Praktisi 

Sebagai tambahan referensi bahan kajian bagi tenaga kesehatan, terutama 

fisioterapi tentang peran fisioterapi pada durasi dengan posisi duduk 

terhadap Forward Head Posture (FHP)  pada santri dalam meningkatkan 

pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

 

 


