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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Banyak studi menemukan nyeri punggung pada anak berhubungan dengan 

banyaknya frekuensi pemakaian tas ransel serta berat yang melebihi 10-20% berat 

badan (D’Ambra et al, 2006). 

Dibanding jenis tas yang lain, ransel paling banyak di gunakan untuk sekolah. 

Kelebihan ransel terletak pada dua tali yang didesain untuk mendistribusikan 

beban di pundak dengan lebih merata. Karena ditopang juga oleh punggung dan 

otot-otot di sekitarnya, tas ini dapat membuat pemakainya tidak cepat merasa 

lelah. Dalam jangka panjang, pertumbuhan anak bisa mengalami gangguan yang 

berdampak pada perubahan postur tubuh (Siambanes, 2004). 

Sebanyak 32,9% anak-anak dan remaja yang memakai tas ransel di negara 

Jerman mengeluh nyeri punggung setelah dilakukan penelitian selama 3 bulan 

dengan prevalensi 1077 pada anak-anak dan remaja yang berumur kurang lebih 3-

20 tahun (Tholen, et al 2004). 

Prevalensi dengan keluhan nyeri punggung karena tas ransel juga ditemukan 

sebanyak 24% pada anak-anak berumur kurang lebih 11-14 tahun pada barat laut 

Inggris (Watson,2002). 

Banyak studi menemukan nyeri punggung pada anak berhubungan dengan 

banyaknya frekuensi pemakaian tas ransel serta berat yang melebihi 10-20% berat 

badan (Ambra et al, 2006). 
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Semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan peningkatan jumlah anak-

anak dan remaja yang membawa tas ransel secara signifikan berdampak besar 

dengan efek yaitu memberikan sebuah keluhan berupa nyeri punggung serta 

cedera otot lainnya (Brackley et al, 2009). 

Perlengkapan sekolah dan buku-buku dalam tas ransel dapat memberikan 

dampak yang buruk seperti tekanan fisik pada anak, penelitian telah menemukan 

bahwa tas punggung yang awalnya mempunyai jumlah bobot sebesar 7,7-9,6% 

bisa meningkat drastis menjadi sebesar 12% dari berat badan anak tersebut seiring 

perkembangan sistem belajar di sekolah (Orsmond et al, 2006). 

Penelitian yang mengambil sampel populasi membuktikan bahwa nyeri 

punggung merupakan gejala yang umum pada anak-anak maupun remaja. Telah 

disebutkan juga bahwa mereka yang membawa tas ransel yang berat dapat 

menyebabkan nyeri punggung. Banyak sumber yang merekomendasikan bahwa 

tas ransel yang baik adalah yang beratnya tidak melebihi 10-20% dari berat badan 

anak (Bernstein et al, 2008). 

Sebagai tambahan pula apa yang biasanya kita lihat barangkali merupakan 

fenomena gunung es, hanya beberapa kasus yang dilaporkan, namun sebenarnya 

masih banyak anak-anak yang mengalami hal yang serupa, dan banyak juga para 

orang tua yang tidak menyadarinya karena mereka pikir hal ini merupakan 

masalah yang dianggap biasa (Miller, 2004).  

Pengguna tas ransel khususnya anak-anak yang berada di sekolah dasar 

semakin bertambah dilihat dari keefektifitasannya dan fungsi yang dapat 

membawa berbagai barang salah satunya buku, namun karena jadwal sekolah 

yang semakin padat mengakibatkan anak-anak juga diwajibkan membawa beban 
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seperti buku-buku tebal, hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan struktur serta 

perubahan anatomis yang tidak terlihat secara kasat mata, tapi jika dibiarkan 

terus-terusan akan terlihat secara jelas. Oleh karena itu, penulis mengambil judul, 

“Hubungan Antara Penggunaan Tas Ransel dengan Beban Berlebih dan Nyeri 

Punggung pada Siswa Kelas 5 dan 6 SD Muhammadiyah 1 periode 2011-2012”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara penggunaan tas ransel dengan beban berlebih dan 

nyeri punggung pada siswa kelas 5 dan 6 SD Muhammadiyah 1 periode 2011-

2012 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara penggunaan tas ransel dengan beban 

berlebih dan nyeri punggung pada siswa kelas 5 dan 6 SD Muhammadiyah 

Malang 1 periode 2011-2012. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah pemakai tas ransel pada siswa kelas 5 dan 6 SD 

Muhammadiyah 1 Malang periode 2011-2012. 

2. Mengetahui jumlah persentase tingkat keluhan nyeri punggung pada 

siswa kelas 5 dan 6 SD Muhammadiyah 1 Malang periode 2011-2012. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai masukkan kepada orang tua siswa, siswa, serta guru untuk lebih 

memperhatikan berapakah beban yang baik untuk mengurangi resiko nyeri 

punggung pada anak-anak.  
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2. Menambah pengetahuan tentang bahayanya penggunaan tas ransel yang 

lama dengan beban yang berlebih dapat mempengaruhi pertumbuhan anak-

anak. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup 

sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan 

meneliti tentang penggunaan tas ransel yang buruk dapat mempengaruhi 

pertumbuhan khususnya pada tulang belakang anak-anak. 


