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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Small Group Discussion (SGD) di Fakultas Kedokteran Universitas 

Udayana 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah salah satu dari banyak 

fakultas kedokteran di dunia yang menerapkan SGD sebagai salah satu bagian dari 

proses pembelajarannya. SGD ini dimasukkan dalam proses belajar mengajar agar 

bisa menunjang sistem pendidikan yang berpusat pada mahasiswa (student 

centered) yang diaplikasikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. SGD 

dilakukan oleh lima dari enam program studi yang ada, yaitu Pendidikan Dokter, 

Ilmu Keperawatan, Psikologi, Fisioterapi, dan Kedokteran Gigi. Tiap prodi 

memiliki intensitas SGD yang berbeda-beda. Program studi Pendidikan Dokter 

misalnya, hampir pada setiap hari proses pembelajaran SGD dilakukan, sedangkan 

pada program studi lain tidak. 

Pada saat melakukan SGD, mahasiswa akan berdiskusi  selama kurang lebih 

satu setengah jam bersama beberapa 10-12 orang anggota SGD lainnya 

memecahkan masalah-masalah mengenai materi kuliah yang diberikan oleh dosen 

pengajar. Sistem ini dinamakan Problem-Based Learning atau pembelajaran 

berdasarkan masalah. Setiap kelompok SGD didampingi oleh satu orang 

fasilitator untuk memfasilitasi diskusi mereka jika diskusi mengalami kebuntuan. 

Diharapkan dengan adanya sistem SGD ini, mahasiswa menjadi lebih terpacu 

mencari materi, membaca lebih banyak, memahami lebih luas, dan sebagainya. 
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2.2 Ruang SGD Sekat 

SGD di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dilakukan di ruang SGD 

khusus yang sudah dipersiapkan oleh pihak fakultas. Ruangan dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu ruang SGD sekat dan permanen. Ruang SGD permanen berisi 10 

sampai 15 kursi untuk duduk dan meja kaca untuk melakukan aktivitas baca tulis. 

Setiap ruangan SGD permanen mendapatkan pencahayaan yang cukup dan udara 

yang cukup sejuk dari Air Conditioner yang sudah disediakan fakultas. Sedangkan 

ruang SGD sekat merupakan satu ruangan besar yang diberikan sekat agar bisa 

menjadi ruangan-ruangan yang lebih kecil. Setiap ruangan yang disekat terdapat 

10 sampai 15 kursi lipat langsung meja (biasanya bermerk Chitose) seperti yang 

digunakan saat lecture pagi di kelas. Dibanding SGD permanen, ruangan SGD 

sekat memiliki lebih banyak kekurangan. Temperatur ruangan yang kurang sejuk 

karena air conditioner diatur untuk banyak ruangan, tingkat kebisingan yang lebih 

tinggi karena suara-suara ruangan sekat lain masih terdengar jelas antar ruangan 

diakibatkan karena adanya celah di penyekat yang ada, pencahayaan yang kurang 

bagus dibanding ruang SGD permanen, ruang gerak yang lebih sempit karena 

kursi meja yang disediakan dan sebagainya. 

 

2.3 Sikap Kerja  

Sikap kerja adalah sikap tubuh (posture)  manusia pada saat berinteraksi 

denggan alat/peralatan kerja. Sikap kerja yang baik adalah sikap kerja yang 

memungkinkan melakukan pekerjaan tenaga dengan efektif dan dengan usaha otot 

yang sesedikit mungkin. Sikap kerja yang bervariasi lebih baik daripada sikap 
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kerja tetap. Menurut Pheasant, (1991) ada tujuh petunjuk dasar yang berhubungan 

dengan sikap tubuh selama bekerja. 

a. Dihindari inklinasi ke depan pada kepala dan leher, 

b. Dihindari inklinasi ke depan pada tubuh, 

c. Dihindari penggunaan anggota badan bagian atas dalam posisi 

terangkat, 

d. Dihindari puntiran atau sikap asimetris, 

e. Bila mungkin, persendian hendaknya di dalam jangkauan sepertiga dari 

gerakan maksimum, 

f. Dilengkapi sandaran punggung pada semua tempat duduk, dan 

g. Bila menggunakan tenaga otot, hendaknya anggota badan dalam posisi 

menghasilkan kekuatan maksimum. 

Sikap kerja yang dilakukan menurut Bridger (1995) dipengaruhi oleh 

beberapa faktor sebagai berikut. 

a. Faktor karakteristik pekerja (subjek) seperti umur, jenis kelamin, 

ukuran antropometri, berat badan, kesegaran jasmani, pergerakan sendi, 

penglihatan, sistem muskuloskeletal, dan lain-lain 

b. Faktor keperluan tugas seperti pekerjaan yang memerlukan ketelitian, 

kekuatan tangan, giliran tugas, waktu istirahat, dan lain-lain 

c. Faktor desain stasiun kerja seperti ukuran tempat duduk, ketinggian 

landasan kerja, kondisi permukaan atau bidang kerja, 

d. Faktor lingkungan seperti intensitas penerangan, suhu lingkungan, 

kelembaban udara, kecepatan udara, kebisingan, debu dan vibrasi. 
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Dilihat dari faktor di atas pengaruh faktor tersebut dengan sikap kerja 

sangatlah besar sehingga akan muncul bermacam-macam sikap kerja seperti sikap 

kerja duduk bersila di lantai, sikap kerja duduk di kursi, dan sebagainya.  

 

2.4 Keluhan Sistem Muskuloskeletal 

Sistem muskuloskeletal adalah sistem otot rangka atau otot yang melekat 

pada tulang yang terdiri atas otot-otot serat lintang yang sifat gerakannya dapat 

diatur (volunteir) yang secara umum berfungsi sebagai berikut :  

a. Menyelenggarakan gerakan yang meliputi bagian-bagian tubuh atau 

berjalan, 

b. Mempertahankan sikap tertentu, karena adanya kontraksi otot secara 

local yang memungkinkan seseorang mengambil sikap, berdiri, duduk, 

jongkok dan sikap-sikap lainnya, dan 

c. Menghasilkan panas, karena adanya reaksi-reaksi kimia dalam otot 

yang dapat digunakan untuk mempertahankan tubuh. 

Dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan, otot-otot memegang peranan 

penting yaitu menggerakkan tulang-tulang dengan melakukan proses kontraksi 

dan relaksasi secara bergantian, dimana kontraksi dan relaksasi terjadi saat otot 

mendapat impuls dari saraf pusat (Helander, 1995). Keluhan pada sistem 

muskuloskeletal dipengaruhi oleh adanya kerja otot yang bekerja secara tidak 

normal akibat dari sikap kerja yang tidak alamiah, dampaknya dapat menimbulkan 

kelelahan otot dan rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman ini bisa terjadi karena 

adanya tekanan pada jaringan yang lembut yang dapat menyebabkan 

terhambatnya aliran darah ke jaringan. 
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Secara garis besar keluhan otot dapat dibedakan menjadi 2 yaitu. 

a. Keluhan sementara (reversible) yaitu keluhan otot yang terjadi pada saat 

otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan 

segera hilang apabila pembebanan dihentikan, dan 

b. Keluhan menetap (persistent) yaitu keluhan otot yang bersifat menetap. 

Walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada 

otot masih terus berlanjut. 

Studi tentang MSD pada berbagai jenis industri telah banyak dilakukan dan 

hasil studi menunjukkan bahwa bagian otot yang sering dikeluhkan adalah otot 

rangka (skeletal) yang meliputi otot leher, bahu, lengan, tangan, jari, punggung, 

pinggang dan otot-otot bawah. Diantara keluhan otot skeletal tersebut, yang 

banyak dialami adalah otot bagian pinggang (low back pain). 

 

2.5 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keluhan Muskuloskeletal 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keluhan muskuloskeletal 

meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal penyebab keluhan 

otot-otot skeletal, yaitu: 

1) Umur, keluhan otot skeletal mulai dirasakan pada usia kerja, yaitu 25-55 

tahun. Keluhan pertama biasanya dirasakan pada umur 35 tahun dan 

tingkat keluhan akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya 

umur. Hal ini terjadi karena pada umur setengah baya, kekuatan dan 

ketahanan otot mulai menurun sehingga resiko terjadinya keluhan otot 

meningkat. 
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2) Jenis kelamin, laki-laki dan wanita berbeda dalam kemampuan fisiknya. 

Kekuatan fisik tubuh wanita rata-rata sekitar 2/3 dari pria. Poltrast 

menyebutkan wanita mempunyai kekuatan 65% dalam mengangkat 

dibanding rata-rata pria. Sebab ini bisa dikarenakan para wanita 

mengalami siklus biologi seperti haid, kehamilan, nifas, menyusui dan 

lain-lain. Sebagai gambaran kekuatan wanita yang lebih jelas, wanita 

muda dan laki-laki tua kemungkinan dapat mempunyai kekuatan yang 

hampir sama (Budiono, 2002) 

3) Riwayat penyakit, sebelum bekerja pekerja tersebut sudah mempunyai 

penyakit yang berhubungan dengan keluhan otot-otot skeletal sehingga 

penyakit tersebut timbul bukan karena pekerjaannya. 

4) Obesitas, berat badan yang berlebihan akan menyebabkan tumpukan 

lemak yang lebih banyak sehingga tekanan pada tulang belakang 

menjadi lebih besar yang dapat meningkatkan resiko terjadinya keluhan 

otot-otot skeletal. 

5) Kesegaran jasmani. Bagi yang dalam kesehariannya melakukan 

pekerjaan yang memerlukan pengerahan tenaga yang besar, di sisi lain 

tidak mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat, hampir dapat 

dipastikan akan terjadinya keluhan otot. Tingkat kesegaran tubuh yang 

rendah akan mempertinggi risiko terjadinya keluhan otot. Keluhan otot 

akan meningkat sejalan dengan bertambahnya aktifitas fisik. 

6) Status gizi, status gizi merupakan salah satu penyebab kelelahan. 

Seorang tenaga kerja dengan keadaan gizi yang baik akan memiliki 
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kapasitas kerja dan ketahanan tubuh yang lebih baik, begitu juga 

sebaliknya (Budiono, 2002). 

7) Aktivitas di luar kerja, aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kerja 

sebelum atau sesudah mereka bekerja. Dapat dimungkinkan keluhan 

otot-otot tersebut akibat dari aktivitas di luar kerja bukan dari 

pekerjaannya. 

Faktor Eksternal (lingkungan) yang mempengaruhi terjadinya keluhan 

muskuloskeletal meliputi : 

1) Panas, suhu panas mengurangi kelincahan, memperpanjang waktu reaksi 

dan waktu pengambilan keputusan, mengganggu kecermatan kerja otak, 

mengganggu koordinasi syaraf perasa dan motoris (Suma’mur, 1996). 

2) Getaran, dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan kontraksi otot 

bertambah. Kontraksi statis ini menyebabkan peredaran darah tidak 

lancar, penimbunan asam laktat meningkat dan akhirnya timbul rasa 

nyeri otot. 

3) Kebisingan, kebisingan merupakan suara yang tidak diinginkan  

(Budiono, 2002). Kebisingan >85 dB bersifat mengganggu kenyamanan 

kerja, berpengaruh buruk terhadap komunikasi dan tidak menguntungkan 

terhadap efisiensi. Efeknya terhadap saraf otonom antara lain adalah 

menaikkan denyut jantung dan tekanan darah serta bertambahnya 

tegangan otot (Suma’mur, 1996) 

4) Stasiun Kerja, Jika terjadi sikap kerja yang tidak alamiah, berarti ada 

kekurangserasian antara manusia dan stasiun kerjanya, sehingga 
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menimbulkan banyak keluhan, kesalahan dan berkurangnya 

produktivitas (Helander, 1995) 

5) Peralatan Kerja, suatu peralatan kerja yang belum sesuai akan cepat 

menimbulkan kelelahan, perasaan kurang nyaman, termasuk didalamnya 

keluhan muskuloskeletal (Grandjean,1998) 

 

2.6 Hubungan Sikap Kerja dan Keluhan Muskuloskeletal 

Bentuk aktivitas dengan posisi kerja yang berbeda, jumlah otot yang 

dilibatkan dan tenaga yang diperlukan juga berbeda. Bekerja yang lebih banyak 

melibatkan intensitas kontraksi otot dan dalam keadaan anaerob akan lebih cepat 

menimbulkan keluhan muskuloskeletal, karena konsentrasi asam laktat meningkat 

dan glikogen sebagai salah satu sumber energi tubuh cepat berkurang. Dalam 

bekerja, harus dicari posisi alamiah atau posisi fisiologis agar tidak banyak 

melibatkan intensitas kontraksi otot, tidak mudah lelah dan produktivitas kerja 

dapat meningkat.  

Sikap kerja tidak alamiah, yaitu sikap kerja yang menyebabkan posisi bagian-

bagian tubuh bergerak menjauhi pusat gravitasi tubuh, akan membuat resiko 

terjadinya keluhan muskuloskeletal semakin tinggi. Seseorang dapat saja 

berdaptasi pada kondisi kerja yang agak buruk, tetapi konsekuensinya menurut 

Santosa (2004) kondisi tubuh menjadi kurang optimal, tidak efesien, kualitas 

rendah, dan dapat mengalami gangguan kesehatan seperti salah satunya gangguan 

muskuloskeletal. 
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2.7 Ergonomi 

Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang secara sistematis memanfaatkan 

informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk 

merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem 

itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu 

dengan efektif, aman, dan nyaman. Untuk mencapai hasil yang optimal, perlu 

diperhatikan performansi pekerjanya. Salah satu faktor yang mempengaruhinya 

adalah postur dan sikap tubuh pada saat melakukan aktivitas tersebut. Hal tersebut 

sangat penting untuk diperhatikan karena hasil produksi sangat dipengaruhi oleh 

apa yang dilakukan pekerja. Bila postur kerja yang digunakan pekerja salah atau 

tidak ergonomis, pekerja akan cepat lelah sehingga konsentrasi dan tingkat 

ketelitiannya menurun. Pekerja menjadi lambat, akibatnya kualitas dan kuantitas 

hasil produksi menurun yang pada akhirnya menyebabkan turunnya produktivitas  

(Santosa, 2004). Pada saat melakukan SGD di SGD sekat, sikap yang dominan 

dilakukan oleh para mahasiswa adalah sikap kerja duduk. 

 

2.8 Sikap Duduk Ergonomis 

       Duduk memerlukan lebih sedikit energi dari pada berdiri, karena hal itu dapat 

mengurangi banyaknya beban otot statis pada kaki. Sikap dan sistem kerja yang 

ergonomis memungkinkan berkurangnya tingkat kelelahan tenaga kerja.   

Caranya, duduk diujung kursi dan bungkukkan badan seolah terbentuk huruf C. 

Setelah itu tegakkan badan buatlah lengkungan tubuh sebisa mungkin. Tahan 

untuk beberapa detik kemudian lepaskan posisi tersebut secara ringan (sekitar 10 

derajat). Posisi duduk seperti inilah yang terbaik. Duduklah dengan lutut tetap 
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setinggi atau sedikit lebih tinggi panggul (gunakan penyangga kaki) dan 

sebaiknya kedua tungkai tidak saling menyilang. Jaga agar kedua kaki tidak 

menggantung dan hindari duduk dengan posisi yang sama lebih dari 20-30 menit. 

Selama duduk, istirahatkan siku dan lengan pada kursi, jaga bahu tetap rileks  

(Nurmianto, 2003). 

 

2.9 Nordic Body Map 

Adanya keluhan otot skeletal yang terkait dengan ukuran tubuh manusia lebih 

disebabkan oleh tidak adanya kondisi keseimbangan struktur rangka di dalam 

menerima beban, baik beban berat tubuh maupun beban tambahan lainnya. 

Misalnya tubuh yang tinggi rentan terhadap beban tekan dan tekukan, oleh sebab 

itu mempunyai resiko yang lebih tinggi terhadap terjadinya keluhan otot skeletal. 

Melalui pendekatan Nordic Body Map dapat diketahui bagian-bagian otot yang 

mengalami keluhan dengan tingkat keluhan mulai dari rasa tidak nyaman (agak 

sakit) sampai sangat sakit  (Corlett, 1992). Dengan melihat dan menganalisis peta 

tubuh maka dapat diestimasi jenis dan tingkat keluhan otot skeletal yang dirasakan 

oleh pekerja. Untuk menekan bias yang mungkin terjadi, maka pengukuran 

dilakukan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas kerja (pre and post test). 


