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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan menurut undang-undang RI no 36 tahun 2009 adalah 

keadaan sehat baik secara fisik, mental dan spiritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomi. Anak-anak sekolah khususnya Sekolah Dasar sangat menyukai 

berbagai macam ransel yang memiliki gambar sesuai dengan tokoh kartun 

yang mereka suka. Berbagai model serta ukuran ransel bisa kita temukan 

dengan mudah di pasaran. Warna, bahan, serta motifnya yang sangat 

beragam, selalu saja menarik perhatian mereka. 

Orang tua tentunya membelikan ransel yang anak-anaknya inginkan. 

Ransel sebenarnya baik buat anak-anak untuk membawa alat tulis dan 

buku-buku mereka ke sekolah, asal cara menggunakannya dengan baik dan 

benar, tidak berat hanya disatu sisi saja. Jika beban yang mereka bawa 

mengunakan ransel berat sebelah dalam waktu yang terus menerus atau 

dalam jangka waktu yang lama maka akan mengalami perubahan postur.  

Pemakaian tas yang beratnya hanya satu sisi saja dapat menyebabkan 

bentuk tubuh yang jelek. Anak-anak gadis dan anak-anak kecil lebih 

beresiko mengalami rasa sakit yang disebutkan di atas karena tubuh 

mereka yang kecil dan lemah dipaksa untuk membawa beban yang berat. 

Ransel dengan tali pengikat yang ketat dan sempit yang menarik bahu, 
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dapat mengganggu sirkulasi darah dan syaraf anak-anak. Jenis tali 

pengikat ini dapat menimbulkan rasa kaku dan lemas di bagian lengan dan 

tangan anak-anak. Ransel yang kebesaran dan berat tidak hanya 

merupakan penyebab sakit punggung, tetapi juga sakit di bagian tubuh 

yang lain (Wijana dan Mulyadiharja, 2013). 

Menurut Rosadi (2009), karena kebiasaan duduk yang miring dan 

membawa beban yang berat, membuat sebagian syaraf yang bekerja 

menjadi lemah. Bila ini terus berulang menjadi kebiasaan, maka syaraf itu 

bahkan akan mati. Ini berakibat pada ketidakseimbangan tarikan pada ruas 

tulang belakang. Oleh karena itu, tulang belakang yang menderita skoliosis 

itu bengkok atau seperti huruf S ataupun huruf  C. Dari 4% populasi 

terdapat 10-15 tahun yang kebanyakan perempuan bentuk normal dari 

tulang belakang dilihat dari belakang berbentuk lurus dari atas sampai os 

coccygeus. Bentuk skoliosis yang paling sering dijumpai adalah deformitas 

tripanal dengan komponen lateral, anterior posterior dan rotasional. 

Skoliosis berasal dari kata Yunani yang berarti lengkungan, 

mengandung arti kondisi patologik. Tanda umum skoliosis antara lain 

tulang bahu yang berbeda, tulang belikat yang menonjol, lengkungan 

tulang belakang yang nyata, panggul yang miring, perbedaan antara ruang 

lengan dan tubuh. Lengkungan skoliosis idiopatik kemungkinan akan 

berkembang seiring pertumbuhan. Biasanya, semakin muda waktu 

kejadian pada anak yang struktur lengkungannya sedang berkembang 

maka semakin serius porgnosisnya (Sari et al., 2013).  
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Menurut Rosadi (2009), 4,1% dari 2000 anak SD sampai SMP di 

Surabaya, setelah diteliti ternyata mengalami tulang belakang yang 

membengkok. Bahkan hasil rongten sebagai bentuk pemeriksaan lanjutan 

diketahui yang mengalami kebengkokan tulang belakang yang mencapai 

10 derajat sebanyak 1,8%, sedangkan yang tulang belakang nya 

mengalami kebengkokan lebih dari 10 derajat sebanyak 1%. 

Menurut Parera et al. (2016), skoliosis menyerang 2-3% penduduk di 

US atau sekitar 7 juta orang. Sebagian besar skoliosis terdiagnosis pada 

anak dengan rentang usia 10 hingga 15 tahun. Sedangkan ada tahun 2004, 

sekitar 1,26 juta pasien dengan masalah gangguan tulang belakang di 

layanan kesehatan, 93% diantaranya didiagnosis skoliosis. Delapan puluh 

lima persen pasien skoliosis merupakan skoliosis idiopatik. Enam puluh 

hingga 80% kasus skoliosis idiopatik terjadi pada perempuan.  

Menurut Sugijanto (2011) dalam Sari et al. (2013), stabilitas postural 

statis di anak usia sekolah dasar ditemukan akan terpengaruh oleh jenis 

kelamin dan usia, di mana oleh anak laki-laki ditampilkan postural lebih 

besar jauh daripada anak perempuan dan hasil kinerja meningkat dengan 

usia. skoliosis lebih banyak ditemukan pada perempuan dari pada laki – 

laki dengan usia dewasa dengan pravelensi delapan berbanding satu. 

Skoliosis lebih sering terjadi pada perempuan dan muncul pada usia 10 – 

11 tahun. Hal ini disebabkan tulang belakang perempuan lebih lentur 

daripada laki– laki. Sebaliknya, laki–laki memiliki tulang punggung yang 

lebih tebal.  
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Diagnosa sedini mungkin setidaknya dapat memberikan informasi 

kepada penderita dan keluarga bahwa terjadi pembengkokan tulang 

belakang sehingga dapat diberikan penanganan lebih lanjut untuk 

mencegah terjadinya pembengkokan tulang belakang yang lebih besar 

derajatnya sehingga tidak mengalami deformitas yang lebih parah. Oleh 

karena itu obervasi yang saya lakukan untuk penelitian skripsi ini adalah 

anak-anak, dengan usia 10-12 tahun. 

Hasil dari observasi pendahuluan yang saya dapatkan adalah di SD 

N 1 Wanakaya, SD N 2 Wanakaya dan SD N 1 Kalisapu, bahwa dari 

jumlah siswa kelas 4 sampai kelas 6 sebanyak 227 siswa, yang mengalami 

skoliosis postural akibat beban tas berlebih adalah sebanyak 57 siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan beban tas dengan terjadinya skoliosis postural 

pada anak sekolah dasar usia 10-12 tahun di Kecamatan Gunung Jati ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adanya hubungan beban tas dengan terjadinya 

skoliosis postural. 
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2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui adanya hubungan beban tas dengan terjadinya 

skoliosis postural pada anak sekolah dasar usia 10-12 tahun di 

Kecamatan Gunung Jati. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapakan dapat diambil dari penelitian ini 

yaitu menambah wawasan dalam penerapan ilmu fisioterapi khususnya 

gambaran mengenai beban tas yang berlebih pada anak sekolah dasar dan 

hubungannya terhadap skoliosis postural. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini 

yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam pencegahan terjadinya skoliosis 

postural pada anak sekolah dasar sehingga dapat meningkatkan kesehatan 

pada anak. 

 

 

 

 

 

 

 


