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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Kesehatan akan menghantarkan seseorang menuju kesuksesan. 

Kesehatan adalah faktor yang sangat mahal bagi kehidupan manusia. Oleh 

karena itu islam memandang, bahwa kesehatan merupakan nikmat dan karunia 

Allah SWT yang wajib disyukuri. Meskipun kesehatan merupakan kebutuhan 

fitrah manusia dan juga nikmat Allah,tetapi banyak yang mengabaikan nikmat 

sehat ini. Rasulullah  SAW bersabda: “Ada dua nikmat yang banyak dilupakan 

manusia, yaitu nikmat sehat dan peluang kesempatan” (HR Imam Bukhori). 

Skoliosis merupakan penyakit atau kelainan pada tulang belakang yang sering 

diabaikan oleh orang. 

Skoliosis adalah kelengkungan lateral tulang belakang disertai dengan 

rotasi trunk. Kurva harus setidaknya 10 derajat ketika diukur menggunakan 

radiografi tulang atau X ray tulang belakang melalui metode cobb untuk 

memenuhi diagnosa skoliosis ketika trunk mengalami asimetris pada 

pemeriksaan fisik (Gutknecht, 2009). Skoliosis kelainan tiga dimensi tulang 

belakang, dapat berupa : kurva primer (menyerupai huruf C), atau dua kurva 

(membentuk huruf S). Skoliosis biasanya dikategorikan menurut penyebabnya, 

skoliosis bawaan adalah anomali anatomi karena kegagalan pembentukan atau 

segmentasi column vertebra, dengan pertumbuhan dapat menyebabkan 

deformitas vertebra progresif (Hresko, 2013). 
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Skoliosis idiopatik merupakan yang paling banyak dari jenis skoliosis, 

tehitung 85% dari semua kasus skoliosis, 2-3% anak usia antara 10-15 tahun 

memiliki skoliosis. Prevalensi keseluruhan skoliosis idiopatik relatif sama untuk 

anak laki-laki maupun perempuan. Perempuan jauh lebih mungkin untuk 

memiliki kurva yang lebih besar atau kurva yang akan berkembang (Gutknecht, 

2009). Sedangkan pada usia 16 tahun skoliosis berkembang disekitar 3%, hanya 

0,3-0,5 % ,kurva progresif memerlukan terapi kurva (Weinstein, 2013). 

Dampak skoliosis pada muskuluskeletal berupa ketegangan otot dan 

ligamen,nyeri punggung dan kelainan bentuk pada tulang belakang. Skoliosis 

dengan derajat kelengkungan yang berat akan menyebabkan komplikasi pada 

sistem tubuh, termasuk paru-paru dan jantung (koumbourlis, 2006). Dari 

kelainan dan komplikasi diatas dapat diminimalkan dengan pemeriksaan yang 

dilakukan oleh fisioterapi. 

Fisioterapi berperan penting dalam memberikan edukasi untuk 

pengurangan laju pertumbuhan derajat kurva skoliosis. koreksi postur dalam 

aktivitas duduk dan berdiri dapat mengurangi laju pertumbuhan derajat kurva 

skoliosis. Latihan aktif dengan motor control untuk mengubah bentuk kurva, 

dengan pasien lebih aktif akan lebih efektif dalam menentukan perubahan 

deformitas tulang belakang (Romano, 2015) 

B. Rumusan Masalah 

Berapa prevalensi skoliosis pada tingkat pendidikan SD,SMP,dan SMA? 
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C. Tujuan 

Untuk mengetahui banyaknya penderita skoliosis pada setiap tingkat 

pendidikan. 

D. Manfaat 

1. Manfaat bagi penulis 

Tugas akhir atau skripsi ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran 

penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam penanganan dan 

pencegahan skoliosis pada masyarakat. 

2. Manfaat bagi tenaga kesehatan 

Dengan adanya tugas akhir atau skripsi ini diharapkan tenaga kesehatan 

bisa memberikan pencegahan, edukasi pada setiap lini tingkat pendidikan. 

3. Manfaat bagi masyarakat 

Dengan adanya tugas akhir atau skripsi ini diharapkan masyarakan sadar 

akan kesehatan mereka. 


