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BAB I 

PENDAHULUAN 

Sebagaimana diketahui jumlah penduduk di Indonesia adalah yang kelima 

terbesar di dunia. Ini merupakan suatu potensi nasional yang besar bila dapat dibina 

kualitas insaninya. Pada dasarya kualitas manusia ditentukan oleh derajat 

kesehatannya. Seperti yang dicanangkan oleh WHO (badan kesehatan sedunia) 

adalah “Health for all by the year 2010”. Untuk itu harus dimengerti masalah 

kesehatan di negara berkembang pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. 

Hal ini sangat terkait dengan pola kependudukan serta lingkungan yang 

mempengaruhinya.Sebagaimana dilihat, piramida kependudukan di Indonesia pada 

saat ini menunjukkan besarnya jumlah anak-anak umur 0 – 15 tahun yaitu 38,6% dari 

jumlah seluruh penduduk (Rilantono, 2001). 

Dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan derajat kesehatan hal ini akan 

bergeser, karena semakin banyak penduduk usia dewasa muda dan orang-orang yang 

menjadi tua. Dalam tahun 2010 diperkirakan bahwa umur harapan hidup akan 

meningkat menjadi 66 tahun sebelumnya yaitu 60 – 62 tahun pada tahun 1990 

(Rilantono, 2001).  

Perkembangan teknologi dan pendidikan pada sekolah-sekolah menengah 

yang terus bergerak maju semakin menuntut siswa untuk aktif. Di mana sering kali 

keaktifan ini dapat berakibat buruk terjadinya kesalahan pada tulang tubuh yang 

dapat menimbulkan cidera pada jaringan lunak, tulang maupun saraf. Cidera yang 
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terjadi akibat kesalahan postur dan sikap antara lain menyebabkan trauma pada tulang 

belakang, seperti terjadinya deformitas misalnya skoliosis, kiposis maupun lordosi  ( 

Luthfi, 2008 ). 

Skoliosis merupakan pembengkokan kearah samping dari tulang belakang 

yang merupakan suatu deformitas (kelainan) daripada suatu penyakit yang dapat 

disebabkan karena dua hal yaitu : a) nonstruktural, skoliosis tipe ini bersifat 

reversibel (dapat dikembalikan ke bentuk semula), dan tanpa perputaran (rotasi) dari 

tulang punggung, b) Sruktural, skoliosis tipe ini bersifat irreversibel dan dengan 

rotasi dari tulang punggung ( Anonim, 2008). 

Ada beberapa perbedaan teori yang menunjukkan penyebab terjadinya skolisis 

seperti faktor genetik, hormonal, abnormalitas pertumbuhan, gangguan biomekanik 

dan neuromuskular tulang, otot dan jaringan fibrosa. 

A. Latar Belakang Masalah. 

 Skoliosis adalah suatu kelainan bentuk pada tulang belakang dimana terjadi 

pembengkokan tulang belakang ke arah samping kiri atau kanan. Kelainan skoliosis 

ini sepintas terlihat sangat sederhana. Namun apabila diamati lebih jauh 

sesungguhnya terjadi perubahan yang luar biasa pada tulang belakang akibat 

perubahan bentuk tulang belakang secara tiga dimensi, yaitu perubahan struktur 

penyokong tulang belakang seperti jaringan lunak sekitarnya dan struktur lainnya 

(Rahayussalim, 2007).  
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Skoliosis tidak menyebabkan kesakitan, masalah ini jarang diberi perhatian 

dan perawatan hingga postur badan berubah. Kebanyakan dari orang tua tidak sadar 

kemunculan awal penyakit ini. Dalam kebanyakan kasus, skoliosis hanya diberi 

perhatian apabila sudah menampakkan masalah pada penampilan diri. Walaupun 

tidak mendatangkan rasa sakit, rata-rata penderita merasa malu, rendah diri dan ini 

mempengaruhi rasa percaya diri terhadap diri sendiri. Tanpa perawatan, tulang 

belakang menjadi semakin bengkok dan menimbulkan berbagai komplikasi ( 

Jamaluddin, 2007). Rata rata tulang berhenti tumbuh pada saat usia 19 tahun. 

Skoliosis terlihat nyata untuk pertama kalinya di masa remaja (saat percepatan 

pertumbuhan). Pertumbuhan merupakan faktor resiko terbesar terhadap 

memburuknya pembengkokan tulang punggung ( Anonim, 2007). 

Disamping juga dapat menimbulkan gangguan sistem kardiovaskuler atau 

jantung atau pernapasan, bengkoknya tulang belakang juga bisa mengakibatkan 

volume paru paru ataupun rongga dada jadi berkurang karena sebagian bengkoknya 

tulang mengambil ruang atau tempat paru paru. (Ketut, 2007).  

Kebiasaan sikap tubuh yang salah dapat menyebabkan perubahan kelengkungan  

tulang belakang. Kelainan itu berupa :  a). Tulang belakang yang melengkung atau 

membengkok ke arah depan disebut juga lordosis, b).Tulang belakang yang terlalu 

membengkok ke belakang atau disebut kifosis, c). Tulang belakang yang terlalu 

melengkung atau membengkok ke samping kanan atau samping kiri atau disebut 
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skoliosis karena itu, agar kita tidak mengalami kelainan seperti di atas, dianjurkan 

kita duduk pada posisi yang benar. ( Anonim, 2007 ) 

Sekitar 4,1 persen dari 2.000 anak SD hingga SMP di Surabaya, setelah 

diteliti ternyata mengalami tulang bengkok. Bahkan dari hasil rontgen sebagai bentuk 

pemeriksaan lanjutan diketahui yang kebengkokannya mencapai 10 derajat sebanyak 

1,8 persen, sedangkan yang lebih dari 10 derajat sebanyak 1 persen ( Ketut, 2007). 

Skoliosis ini biasanya membentuk kurva “C” atau kurva “S”.Hal ini yang 

akan mengkibatkan suatu mekanisme proteksi dari otot-otot tulang belakang untuk 

menjaga keseimbangan, manifestasi yang terjadi justru overuse pada salah satu sisi 

otot yang dalam waktu terus menerus dan hal yang sama yang terjadi adalah 

ketidakseimbangan postur tubuh ke salah satu sisi (Rahayussalim, 2007). 

Jika hal ini berlangsung terus menerus pada sistem muskulosketal tulang 

belakang akan mengalami bermacam-macam keluhan antara lain: nyeri otot, 

keterbatasan gerak (range of motion) dari tulang belakang atau back pain,  kontraktur 

otot, dan menumpukan problematik akan berakibat pada terganggunya aktivitas 

kehidupan sehari-hari bagi penderita, seperti halnya gangguan pada sistem 

pernapasan, sistem pencernaan, sistem saraf dan sistem kardiovaskuler ( Tan, 2008 ). 

Penyakit skoliosis ini lebih banyak menyerang remaja perempuan karena 

berhubungan dengan faktor genetik. Laki–laki dengan prosentase sekitar 40–60 

persen ( Ketut, 2006). Senada dengan hal tersebut, penyakit ini banyak diketemukan 

dalam usia remaja dimana saat remaja terjadi percepatan dari pertumbuhan. Biasanya 
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penyakit ini dirasakan pada umur sekitar 10 tahun sampai umur pertumbuhan tulang 

berhenti ( Soetjiningsih, 2004). 

Penanganan skoliosis secara dini diharapkan akan mampu meminimalisir 

deformitas atau kelainan bentuk pada tulang belakang sehingga skoliosis skala tinggi 

dapat dicegah sedini mungkin. Oleh kerena hal itulah observasi dalam penelitian 

skripsi ini adalah andolesen atau anak-anak. Mengadakan survei di sekolah tersebut, 

dimana pola kebiasaan atau sikap anak sudah dibentuk. Penulis mengamati dari segi 

inklusi di mana hal tersebut dilihat dari kebiasaan atau sikap seseorang, karena 

skoliosis itu sendiri terbentuk karena pola yang salah.  

Contoh yang mudah diamati ialah sikap duduk ataupun sikap berdiri 

seseorang, apabila terdapat gangguan deformitas maka dapat terlihat secara jelas, 

terutama skoliosis dengan curva besar. Dengan pemberian edukasi sedini mungkin 

pada sasaran andolesen dapat memberi informasi ke siswa sekolah tersebut dan 

apabila ditemukan deformitas setidaknya mungkin deformitas tidak menjadi lebih 

parah. 

Sikap duduk yang tidak benar saat belajar akan mempengaruhi tulang 

belakang anak terutama pada perkembangan otot dan tulang belakangnya. Sebab, 

otot-otot dan tulang belakang tersebut dipaksa bekerja ekstrakeras untuk melakukan 

penyesuaian dengan posisi tubuh. Akibatnya terjadilah ketegangan otot yang 

berpotensi menimbulkan beragam keluhan. Di antaranya nyeri bahu, nyeri leher, 

mudah lelah, sakit kepala, dan sebagainya. Kenyataan yang terlihat bahwa untuk 
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poster tubuh anak usia sekolah sekarang tampak lebih besar dibandingkan dengan 

anak terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tubuh anak usia sekolah 

sekarang meningkat seiring dengan kecukupan gizi yang baik.  

Penelitian terhadap kondisi kesehatan anak usia sekolah telah banyak 

dilakukan, ketidakserasian antara meja dan kursi antara ukuran tubuh anak sekolah 

merupakan kendala dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Akibatnya dari meja kursi yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh anak sekolah antara 

lain dapat mengakibatkan anak cepat mengalami kelelahan dan dapat mempengaruhi 

posisi tubuh anak sendiri. Bila posisi tubuh yang salah ini dibiarkan berlangsung 

terus-menerus, maka anak bisa berisiko mengalami kelainan postur. Inilah yang 

menjadi penyebab timbulnya skoliosis (Ketut, 2007 ). 

Ketidaknormalan ini dapat terjadi pada segmen servikal, torakal maupun 

lumbal. Berdasarkan derajat kebengkokannya, skoliosis dibedakan menjadi skoliosis 

ringan atau skoliosis fungsional dengan derajat kebengkokan kurang dari 20 derajat. 

Skoliosis sedang dengan kebengkokan antara 20 sampai 40 derajat dan skoliosis berat 

dengan derajat kebengkokan lebih dari 40 derajat  (Luthfi, 2008). 

Mengacu pada data di atas diketahui bahwa sebagian besar anak mengalami 

skoliosis fungsional dimana kebengkokan tulang belakang hanya 10 derajat. Kondisi 

ini biasanya ditandai dengan adanya ketegangan otot. Kelainan tersebut dapat 

dikoreksi dengan sejumlah latihan dan melakukan senam khusus untuk memperbaiki 

postur tubuhnya ( Ketut, 2007 ). 
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B.  Identifikasi Masalah 

Skoliosis memang tidak menimbulkan rasa nyeri, namun dapat mengganggu 

rasa percaya diri anak. Skoliosis berbahaya bila terjadi dimasa pertumbuhan tulang, 

kerena akan semakin progresif, juga berpengaruh pada postur tubuh. Seperti jalan 

pincang karena pinggul tinggi sebelah atau bisa juga tubuhnya jadi membungkuk ke 

depan. Dari riwayat penyakitnya, pertama-tama tidak dikeluhkan adanya nyeri. 

Biasanya skoliosis baru disadari oleh orangtua ketika anak beranjak besar, yaitu 

terlihat keadaan bahu yang tidak sama tinggi, tonjolan skapula yang tidak sama, atau 

pinggul yang tidak sama. Pada keadaan ini, biasanya derajat pembengkokan kurva 

sudah lebih dari 30 derajat. 

Sekitar 10 persen kasus scoliosis pada anak membutuhkan terapi (operasi atau 

bracing), dan 90 persen lainnya tidak membutuhkan terapi. Pemantauan dilakukan 

jika derajat skoliosis tidak begitu berat, yaitu kurang 25 derajat pada tulang yang 

masih tumbuh atau kurang kurang 50 derajat pada tulang yang sudah berhenti 

pertumbuhannya.  

Deteksi dini sangat penting, agar penanganan bisa segera dimulai. Pada 

kondisi yang berat, bisa terjadi nyeri punggung, kesulitan bernapas, atau kelainan 

bentuk tubuh. Bisa jadi, anak perlu ‘brace’ (alat khusus) atau harus dioperasi. Tidak 

ada patokan baku untuk membantu membuat keputusan penanganan skoliosis, karena 

sangat dipengaruhi usia anak, derajat pembengkokan tulang punggung, serta prediksi 

tingkat keparahan sejalan dengan pertumbuhannya ( Anonim, 2007). 
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C. Pembatasan Masalah 

Dalam kasus ini peneliti memfokuskan terhadap sikap duduk salah dengan 

terjadinya skoliosis  pada siswa Sekolah Dasar Usia 10 – 12 tahun. 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penulisan 

makalah ini dirumuskan berupa: Apakah ada hubungan sikap duduk salah terhadap 

terjadinya skoliosis dini pada anak Sekolah Dasar Negeri 1 Jetis usia 10 – 12 tahun ? 

E. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 
 

Dalam penulisan makalah ini, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai 

yaitu: Untuk mengetahui hubungan sikap duduk salah terhadap terjadinya skoliosis 

dini pada anak Sekolah Dasar Negeri 1 Jetis usia 10 – 12 tahun.  

2. Tujuan Khusus  
 
a. Mengidentifikasi karakteristik responden (usia, jenis kelamin, berat 

badan). 

b. Mengetahui keluhan adanya scoliosis. 

c. Mengidentifikasi masalah yang dapat menimbulkan skoliosis. 

d. Mengidentifikasi sikap atau posisi duduk yang dilakukan saat belajar. 
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F.  Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Dapat lebih dalam mengenal tentang skoliosis, sehingga dapat menjadi bekal untuk 

penulis setelah lulus. 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat, keluarga sehingga lebih mengenal dan 

mengetahui tentang gambaran dari penyakit skoliosis baik mulai dari gejala dan tanda 

sampai pada tahap bagaimana cara memberikan penyelesaiannya. 

3. Bagi Pendidikan 

Memberikan informasi ilmiah bagi penelitian mengenai skoliosis selanjutnya. 

4. Bagi Institusi 

Dapat memberikan informasi yang obyektif mengenai skoliosis kepada tenaga medik, 

baik yang bekerja di rumah sakit, maupun di puskesmas. 

 

 

 

 

 

 

 




