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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1     Latar Belakang 

Menurut The International Association for the Study of Pain (IASP) nyeri 

leher merupakan rasa sakit yang dirasakan di mana saja di daerah punggung tulang 

belakang leher, dari garis superiornuchal ke proses spinosus toraks pertama (Pt, 

Malliou, Beneka, Pt, & Godolias, 2010). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keluhan nyeri leher pada anak sekolah 

umumnya terdapat banyak, salah satunya ialah penggunaan berat beban tas ransel. 

Pada penelitian Consumer Product Safety Commision (1996), dikatakan bahwa 

sekitar 33% anak yang menggunakan tas tidak sesuai dapat menimbulkan cedera. 

Lalu, pada penelitian di india juga dijelaskan bahwa aterdapat 40% anak yang 

mengalami nyeri punggung, 27% nyeri leher, 20% nyeri bahu, 7% nyeri 

pergelangan tangan dan 6% nyeri punggung bagian bawah (Legiran, Suciati, & 

Pratiwi, 2018). 

Menurut rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia, berat tas sekolah tidak 

boleh melebihi 10% dari massa tubuh anak. Tas sekolah dengan beban melebihi 

10% dari massa tubuh dapat meningkatkan konsumsi energi, membuat leher dan 

trunk condong ke depan, dan menghasilkan penurunan volume paru serta 

peningkatan parameter kardiorespirasi (Hadžiomerović et al., 2018). 

Beberapa kelainan postur yang dapat terjadi diantaranya yaitu lordosis, 

kifosis dan skoliosis. Kondisi-kondisi ini akan lebih mudah terjadi apabila sejak 

usia pertumbuhan tulang belakang sudah sering mendapatkan beban berat. Faktor 

keluhan muskuloskelatal juga dipengaruhi oleh karakteristik dari individu yang 

meliputi umur, jenis kelamin dan Index Masa Tubuh (IMT). Hal ini menunjukan 

adanya masalah karena keluhan muskuloskeletal biasanya terjadi pada orang 

dewasa, namun kali ini terjadi pada anak-anak. 

Jadi, berhubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik meneliti 

mengenai “Gambaran Keluhan Nyeri Leher pada Siswa Sekolah Dasar” 
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I.2     Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang didapat 

diantaranya adalah : 

a. Nyeri leher tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga pada anak    

sekolah.  

b. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keluhan nyeri leher 

pada anak sekolah. 

c. Belum diketahui bagaimana gambaran keluhan nyeri leher pada siswa 

sekolah dasar. 

 

I.3     Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu “Bagaimana Gambaran 

Keluhan Nyeri Leher pada Siswa Sekolah Dasar?”. 

 

I.4     Tujuan Penelitian 

I.4.1  Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji gambaran keluhan nyeri 

leher pada siswa sekolah dasar. 

 

I.4.2   Tujuan Khusus Penulisan 

 Untuk mengkaji karakteristik siswa yang mengalami keluhan nyeri leher. 

 

I.5    Manfaat Penelitian 

I.5.1  Bagi Peneliti 

a. Mengkaji bagaimana gambaran keluhan nyeri leher pada siswa sekolah 

dasar. 

b. Mengkaji faktor yang mempengaruhi keluhan nyeri leher pada siswa 

sekolah dasar. 

c. Sebagai bahan penelitian menggunakan metode Cross Sectional dalam 

mengetahui bagaimana gabaran keluhan nyeri leher pada siswa sekolah 

dasar. 
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d. Sebagai penelitian untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan di 

fakultas Ilmu Kesehatan jurusan D-III Fisioterapi. 

 

I.5.2   Bagi Institusi 

a. Mendapat informasi mengenai gambaran keluhan nyeri leher pada siswa 

sekolah dasar. 

b. Mendapat informasi mengenai faktor yang mempengaruhi keluhan nyeri 

leher pada siswa sekolah dasar. 

 

I.5.3   Bagi Masyarakat 

a. Menjadikan informasi kepada masyarakat mengenai gambaran keluhan 

nyeri leher pada siswa sekolah dasar. 

b. Menjadikan informasi kepada masyarakat mengenai faktor yang 

mempengaruhi keluhan nyeri leher pada siswa sekolah dasar.  

 

UPN "VETERAN" JAKARTA


