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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional Indonesia selain bergantung pada kualitas sumber 

daya alam, juga tak kalah pentingnya menuntut kualitas sumber daya manusia 

yang unggul. Dalam hal ini peran pelajar sangat besar sebagai calon-calon penerus 

bangsa, oleh sebab itu fase sekolah merupakan fase penentu untuk mencetak 

kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan negara. 

Kualitas disini tidak hanya meliputi kecerdasan atau intelektualitas belaka tapi 

juga termasuk di dalamnya perilaku sosial, agama dan tingkat kesehatan. 

Pemerintah negeri Indonesia telah mengkampanyekan program wajib 

belajar 9 tahun meliputi Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Tetapi dilihat dari perkembangan zaman saat ini lowongan pekerjaan yang 

banyak beredar di berbagai media menuntut minimal lulusan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) sebagai persyaratan bagi pelamar pekerjaan. Otomatis pelajar juga 

dituntut untuk minimal menempuh jenjang sekolah selama 12 tahun. Lamanya 

waktu yang dihabiskan pelajar di bangku sekolah tentunya berpengaruh besar 

terhadap kebiasaan, pertumbuhan dan kualitas kesehatan yang dimiliki. 

Pelajar menghabiskan sekitar seperempat dari keseluruhan hari di sekolah, 

dan 80% dari waktu itu dilakukan dalam posisi duduk untuk melakukan aktifitas 

sekolah. Banyaknya waktu yang dihabiskan dalam posisi duduk ini, tentu sekolah 

perlu untuk menyediakan peralatan sekolah, terutama meja dan kursi, yang 

mempertimbangkan postur duduk yang baik (Yanto et al., 2017) 

Maka dari itu dibutuhkan peralatan sekolah yang ergonomis bagi para 

pelajar. Peralatan sekolah yang tidak ergonomis dapat menyebabkan rasa nyeri, 

perasaan tidak nyaman, kuangnya konsentrasi serta menyebabkan masalah postur 

lainnya (Souza et al., 2015) 

Souza pada tahun 2015 menyebutkan bahwa masalah postur secara 

langsung berefek terhadap tulang punggung yang berhubungan dengan fase 

pertumbuhan dan perkembangan tubuh, yang bertepatan dengan fase sekolah para 
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pelajar. Pelajar yang memiliki kebiasaan buruk, terutama dalam posisi duduk, 

selama bertahun-tahun di lingkungan sekolah memiliki beresiko besar untuk 

mengalami gangguan struktural tulang belakang. 

Di Indonesia meja dan kursi yang digunakan merupakan tipe yang tidak 

dapat diatur ketinggian dan kerendahannya. Satu ukuran meja dan kursi 

digunakan untuk semua murid dengan beraneka bentuk tubuh. Hal ini 

menyebabkan ada beberapa pelajar harus duduk di kursi yang terlalu tinggi atau 

terlalu rendah dengan tinggi duduknya, hal yang sama juga berlaku untuk meja. 

Perlatan sekolah yang bersifat tetap ini menyebabkan pelajar lebih banyak duduk 

dalam posisi flexi daripada posisi tegak (Saarni et al., 2007) 

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh Saarni et al. (2007) pada 

101 pelajar di Finland dengan rentang usia 12 – 14 tahun menyebutkan bahwa 

design kursi yang salah dan tidak tepat menyebabkan ketidakseimbangan dan 

postur yang dominan ke arah kifosis dan membutuhkan lebih banyak otot yang 

bekerja untuk menjaga stabilitas ketika posisi duduk. Pelajar duduk dengan 

punggung dan leher fleksi dan atau rotasi dengan angka rata-rata 41% dari total 

waktu di kelas.  

Koskelo et al. pada tahun 2007 juga melakukan penelitian pada 30 pelajar 

sekolah menengah atas di Finland guna membandingkan efek yang dihasilkan 

pada pelajar yang menggunakan kursi yang tepat (ergonomis) dan kurang 

ergonomis. Setelah dilakukan pengamatan selama satu tahun didapatkan hasil 

bahwa pelajar yang menggunakan kursi ergonomis menunjukkan kekuatan otot – 

otot trunk meningkat sedangkan tekanan pada otot trapezius dan lumbal turun 

significant. Selain itu juga hasil untuk kifosis, skoliosis dan lordosis menjadi lebih 

baik dan juga terlihat significant.  

JDG Troup dalam penelitiannya pada tahun 1978 juga menyebutkan 

bahwa seseorang yang menghabiskan lebih banyak waktunya dalam posisi duduk 

statis adalah tiga kali lebih mudah terjadinya bagian yang bengkok atau turun. 

Selain itu resiko terjadinya kelelahan juga besar (Nurmianto, 2008). 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan peneliti di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Batik 1 Surakarta kelas XII Teknik Komputer 
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Jaringan (TKJ) 2, dari 16 responden yang diajukan angket Nordic Body Map 

sebanyak 5 responden mengeluh nyeri dan atau kekakuan di punggung, 4 

responden mengeluh nyeri dan atau kekakuan di pinggang bawah dan sisanya 

mengeluh myeri dan atau kekakuan di pundak, bahu, kaki ataupun kombinasi dari 

beberapa bagian tubuh tersebut. Saat dilakukan pengukuran dimensi tubuh 

terdapat 8 responden yang memiliki ketidaksesuaian ukuran tubuh dengan ukuran 

kursi atau dengan kata lain menggunakan kursi yang tidak ergonomis dengan 

tubuhnya. Secara inspeksi terdapat 6 responden yang terlihat memiliki postur 

buruk membungkuk saat duduk maupun berdiri. Dan sampai saat ini belum diteliti 

apakah rasa nyeri dan atau kekakuan maupun postur buruk membungkuk yang 

dialami responden dikarenakan oleh kursi yang digunakan. 

Melihat uraian permasalahan di atas maka penulis ingin mengajukan judul 

“Analisis Ergonomi Kursi serta Hubungannya terhadap Alignment Vertebra pada 

Pelajar Kelas XII” 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara ergonomi kursi dengan miss alignment 

vertebra pada pelajar kelas XII? 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis ergonomi kursi 

serta hubungannya terhadap alignment vertebra pada pelajar kelas XII. 

 

D. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan referensi 

di bidang fisioterapi mengenai analisis ergonomi kursi dengan alignment 

vertebra 
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2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi penulis 

Pembelajaran untuk melakukan penelitian dan menambah 

pengetahuan tentang analisis ergonomi kursi serta hubungannya 

dengan alignment vertebra pada pelajar kelas XII 

b. Bagi fisioterapi 

Menjadi bahan referensi mengenai analisis ergonomi kursi 

serta hubungannya dengan alignment vertebra pada pelajar kelas 

XII 

c. Bagi masyarakat 

Menambah wawasan dan informasi tentang analisis 

ergonomi kursi sehingga kedepannya dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam perancangan desain kursi.   


