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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nyeri Punggung Bawah (NPB) adalah kondisi yang tidak mengenakkan

di daerah punggung antara sudut bawah costa (tulang rusuk) sampai lumbosacral

disertai adanya keterbatasan aktivitas yang diakibatkan nyeri apabila melakukan

pergerakan atau mobilisasi (Helmi, 2012). Beberapa faktor yang juga berpotensi

menyebabkan terjadinya nyeri punggung bawah antara lain usia, jenis kelamin,

indeks massa tubuh, pekerjaan, merokok, angkat beban yang berat berulang-ulang,

membungkuk, duduk lama dan faktor psikologis (Sidharta, 2009).

Nyeri Punggung Bawah (NPB) yang terjadi pada anak akan sedikit lebih

beresiko dari nyeri punggung bawah pada orang dewasa. Nyeri punggung bawah

pada anak mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menderita penyakit yang

serius seperti jika anak tersebut sampai mengeluh adanya nyeri punggung bawah

yang disertai dengan penurunan berat badan, kelemahan, demam, masalah ketika

berjalan yang nyeri menyebar sampai tungkai bawah, dan nyeri yang mengganggu

tidur anak, hal ini mendasari gejala nyeri tersebut berbanding pada orang dewasa.

Banyak kasus yang serius dari nyeri punggung bawah memerlukan identifikasi

dan juga terapi awal agar kondisi mereka tidak akan menjadi lebih parah

(POSNA, 2015).

Anak sekolah seharusnya mulai memperhatikan berat beban yang

dipikulnya dalam aktivitas sehari-hari karena kerja berlebih pada otot anak usia

sekolah akan dapat menimbulkan cidera dan lebih bahaya lagi jika cara
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mengangkat beban dilakukan salah oleh anak sekolah yang ototnya masih belum

matang (Wilson, 2010).

Tas jenis ransel punggung sering dijumpai pada anak sekolah.

Banyaknya peminat yang menggunakan ransel punggung disebabkan karena tas

ini lebih praktis dan memiliki daya tampung yang lebih besar. Namun,

penggunaan ransel yang tidak sesuai dari segi desain, berat beban, maupun cara

pemakaiannya memiliki dampak negatif yang cukup besar bagi anak sekolah

karena dapat meningkatkan stres pada struktur tulang belakang anak yang sedang

dalam masa pertumbuhan (Stefany, 2015).

Selain buku penyebab utama adalah karena diiisi tambahan dengan

banyak benda mulai dari makan siang dan alat-alat olahraga sehingga

menyebabkan berat tas yang dibawa berada pada tahap yang mengkhawatirkan

(Swolensky, 2013). Sehingga, banyak anak sekolah membawa tas ransel melebihi

berat yang direkomendasikan (Rodríguez-Oviedo et al., 2012).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Legiran, bahwa penggunaan tas

punggung dan berat tas punggung lebih dari 10% berat badan pada anak sekolah

berhubungan dengan prevalensi nyeri punggung bawah yang dialami oleh siswa-

siswi sekolah (Legiran, 2012). Hasil Survei Archives of Disease in Childhood

terhadap 1.403 anak sekolah menunjukan nyeri punggung bawah (61,4%) dan

rata-rata pada anak berumur 12 hingga 17 tahun, hal tersebut menunjukan bahwa

nyeri punggung bawah rata-rata paling sering pada waktu pertumbuhan cepat

(rapid growth) diusia 12-17 tahun serta dikarenakan banyak murid membawa tas

ransel dengan muatan berlebih, anak-anak semestinya tidak membawa beban

melebihi 10% dari berat tubuh mereka sendiri (Rodríguez-Oviedo et al., 2012).
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Setelah dilakukan penelitian pendahuluan dengan membagikan

kuesioner oleh peneliti pada sampel sebesar 30 siswa-siswi di SMP Negeri 5

Malang maka didapatkan hasil 19 siswa-siswi (63%) mengeluhkan ada nyeri

punggung bawah karena pemakaian tas ransel punggung. Berdasarkan

pengamatan saat penelitian pendahuluan tersebut juga banyak terlihat siswa-siswi

SMP Negeri 5 memakai tas ransel punggung. Hasil tersebut dapat disimpulkan

bahwa hasil penelitian pendahuluan untuk mencari gambaran hubungan dari 2

variabel tersebut mendukung untuk dilakukan penelitian. Dari latar belakang

tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara pemakaian tas

ransel punggung terhadap nyeri punggung bawah pada anak SMP di SMP Negeri

5 Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan antara pemakaian tas ransel punggung

dengan nyeri punggung bawah pada anak SMP?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara pemakaian tas ransel punggung

dengan nyeri punggung bawah pada anak SMP.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui angka kejadian nyeri punggung bawah dikalangan

siswa-siswi SMP di SMP Negeri 5 Malang.

2. Untuk mengetahui jumlah pemakaian tas ransel punggung berat normal

dan tidak normal pada nyeri punggung bawah di SMP Negeri 5 Malang.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana ilmu pengetahuan yang

diperoleh selama menempuh pendidikan dokter terutama dalam bidang

ilmu penyakit saraf, khususnya nyeri punggung bawah.

2. Dapat juga digunakan sebagai sarana acuan dan memberikan informasi

penting untuk pengembangan peneliti lain yang akan melakukan

penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Klinis

Memberikan informasi sumbangan pemikiran kepada pengembangan

ilmu kedokteran untuk mengupayakan tindakan preventif dalam meminimalisir

dampak terjadi nyeri punggung bawah, sehingga dapat meningkatkan kualitas

kesehatan anak sekolah.

1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat

Memberikan saran kepada anak sekolah maupun pada orang tua untuk

memperhatikan berat tas punggung yang aman sebagai deteksi dini dan mencegah

resiko nyeri punggung bawah terhadap anak dengan penggunaan tas sekolah pada

aktivitas sehari-harinya.


