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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Obesitas merupakan masalah kesehatan global. Obesitas dapat meningkatkan risiko

munculnya penyakit medis dan kematian dini (Vilareal et al., 2005). Kegemukan dan

obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara pola makan, perilaku makan dan

aktivitas fisik. Hal ini terutama berkaitan dengan perubahan gaya hidup yang mengarah

pada sedentary life style (Kemenkes, 2012). Beberapa tahun terakhir terjadi

kecenderungan peningkatan populasi obesitas dari tahun ke tahun. Di Indonesia,

peningkatan proporsi obesitas pada orang dewasa sejak tahun 2007 sebagai berikut

10,5% (Riskesdas 2007), 14,8% (Riskesdas 2013) dan 21,8% (Riskesdas 2018). Skrining

yang dilakukan pada populasi peserta PPDS Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

(IKFR) dengan jumlah 82 orang didapatkan proporsi obesitas sebesar 35% dan

overweight sebesar 28%, bila dijumlahkan keduanya mencapai lebih dari 50% dari total

peserta PPDS.

Obesitas berkaitan dengan komplikasi medis yang serius dan mempengaruhi kualitas

hidup. Obesitas juga memodifikasi geometri tubuh, meningkatkan massa pada segmen

tubuh dan mengakibatkan limitasi pada biomekanik dari aktivitas sehari-hari yang bisa

menyebabkan limitasi fungsional. Obesitas dapat menyebabkan penurunan fungsi

kontraksi otot, sehingga mengurangi mobilitas dan meningkatkan risiko kesehatan yang

berhubungan dengan obesitas. Obesitas juga dapat menyebabkan penurunan massa otot

dan kualitas otot. Secara keseluruhan, obesitas cenderung mengurangi kekuatan otot

untuk mempertahankan kinerja alat gerak, yang mengarah pada penurunan kualitas otot

(Hue et al., 2006; Tallis et al., 2018).
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Virtual reality exergames telah banyak diteliti penggunaannya untuk

meningkatkan aktivitas fisik dan mencegah obesitas, mengurangi nyeri, reedukasi

motorik, perbaikan fungsi kognitif, kontrol postural, keseimbangan dan gait, pada

berbagai kelompok umur dan berbagai kondisi pasien. Exergames dapat digunakan di

berbagai tempat (rumah sakit, rumah tinggal, sekolah, institusi perawatan lansia), untuk

berbagai kelompok usia dan tujuan yang berbeda. Teknologi yang diperlukan relatif

mudah diakses dan dengan biaya terjangkau melalui alat komersial populer serta dapat

digunakan di rumah. Virtual reality exergames dapat meningkatkan kepatuhan

sehingga meningkatkan kemungkinan tercapainya manfaat kesehatan secara umum

(Massetti et al., 2018; Costa et al., 2019). Program Wii Fit exergames ini berkontribusi

terhadap perbaikan stabilitas sendi pergelangan kaki. Latihan keseimbangan

menggunakan virtual reality mengubah pergerakan COP anteroposterior dan

mediolateral, tibialis anterior dan medial gastroknemius merupakan otot primer yang

digunakan untuk keseimbangan (Park et al., 2013).

Surface electromyography merupakan alat yang dapat mengukur aktivitas listrik di

permukaan kulit akibat adanya kontraksi otot. Surface electromyography ini dapat

dipergunakan untuk mengukur arus listrik yang terdapat pada otot, menganalisis dan

menampilkan hasilnya (Cram et al., 2011). Pemahaman mengenai aktivitas otot yang

terlibat setelah melakukan latihan dengan Virtual Reality Exergames penting untuk

menilai potensi manfaatnya pada otot (Irwin, 2011). Saat ini masih terbatas penelitian

yang mengeksplorasi aktivitas otot pergelangan kaki setelah melakukan latihan

menggunakan Virtual Reality Exergames.

Berdasarkan fenomena diatas, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh

program virtual reality exergames menggunakan Nintendo WiiTM dengan balance board
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terhadap aktivitas otot gastroknemius dan tibialis anterior pada laki-laki usia muda

dengan obesitas.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah terdapat pengaruh program virtual reality exergames menggunakan Nintendo

Wii TM dengan balance board terhadap aktivitas otot gastroknemius dan tibialis anterior

pada laki-laki usia muda dengan obesitas ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh program virtual

reality exergames menggunakan Nintendo WiiTM dengan balance board terhadap

aktivitas otot pergelangan kaki pada laki-laki usia muda dengan obesitas.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Membuktikan pengaruh program virtual reality exergames menggunakan

Nintendo WiiTM dengan balance board terhadap aktivitas otot gastroknemius pada

subyek laki-laki usia muda dengan obesitas.

2 Membuktikan pengaruh program virtual reality exergames menggunakan

Nintendo WiiTM dengan balance board terhadap aktivitas otot tibialis anterior pada

subyek laki-laki usia muda dengan obesitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Untuk Ilmu Pengetahuan
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Mendapatkan informasi tentang pengaruh program virtual reality exergames

menggunakan Nintendo Wii TM dengan balance board terhadap peningkatan aktivitas

otot gastroknemius dan tibialis anterior pada laki-laki usia muda dengan obesitas.

Memberikan tambahan pengetahuan terhadap perkembangan ilmu dan teknologi

kedokteran.

1.4.2 Untuk Pelayanan

Data peningkatan aktivasi otot sebagai bahan pertimbangan penggunaan konsol video

games komersial popular yang relatif murah, terjangkau, mudah dalam pengoperasian,

sebagai tambahan dalam program rehabilitasi di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr.

Soetomo.

1.4.3 Untuk Subyek Penelitian

Mendapatkan alternatif pilihan modalitas terapi baru yang diharapkan meningkatkan k

epatuhan dan motivasi, sehingga mencapai manfaat kesehatan yang diharapkan.

1.5 Risiko Penelitian

Risiko dari penelitian adalah keadaan yang tidak diinginkan sebagai dampak dari

perlakuan penelitian. Risiko yang mungkin terjadi pada penelitian ini adalah pusing,

berdebar-debar, jatuh dan cidera muskuloskeletal. Risiko ini dapat dicegah dengan

dilakukan kriteria inklusi dan eksklusi, pemeriksaan fisik sebelum dilakukan penelitian

dan pemantauan selama latihan serta melakukan pemanasan sebelum program latihan

dan pendinginan sesudah program latihan. Untuk mencegah terjadinya jatuh disediakan

satu orang yang mengawasi pada sisi belakang subyek penelitian dan satu walker pada

sisi depan subyek peneliti. Bila terjadi risiko penelitian yang disebutkan, peneliti akan

melakukan penanganan sesuai dengan  lampiran 14,15,16.
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