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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

     Proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 

Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) diselenggarakan di sebuah ruang 

kuliah berukuran 17 x 8 meter, berkapasitas 150 kursi, penerangan berupa 

lampu listrik tanpa adanya sinar matahari, pendingin ruangan (AC) tanpa 

ventilasi, layar proyektor yang berukuran 3 x 3 meter dengan tinggi 0,5 meter 

dari lantai, pengeras suara, dan perlengkapan lainnya. Kuliah berlangsung 5 

kali dalam satu minggu selama 7 jam setiap hari, dan terbagi dalam 3 

kegiatan perkuliahan yaitu lecture, Small Group Discusstion (SGD), dan 

pleno. Dosen pengajar menggunakan perangkat komputer saat memberikan 

materi perkuliahan.  

     Mahasiswa wajib mengikuti dan dituntut memahami dengan baik materi 

perkuliahan yang diberikan para dosen pengajar yang telah disiapkan sesuai 

dengan disiplin ilmunya masing-masing. Kewajiban dan tuntutan tersebut 

harus dapat dipenuhi dengan baik sesuai dengan persyaratan mengikuti 

evaluasi dan kelulusan. Untuk itu diperlukan tingkat kecerdasan tertentu, 

motivasi, keuletan, dan kondisi kesehatan yang prima, sehingga tujuan akhir 

proses belajar mengajar dapat tercapai dengan optimal. Namun demikian 

gangguan, hambatan, dan menurunnya kondisi kesehatan mahasiswa tidak 

dapat dihindari karena kelelahan.   
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     Kelelahan atau stres fisik dari pengaruh fasilitas dan suasana belajar 

mengajar tersebut sering dialami oleh mahasiswa, berbagai keluhan seperti 

rasa sakit/nyeri pada beberapa bagian tubuh yang mengakibatkan 

ketidaknyamanan. Salah satu keluhan yang dialami oleh mahasiswa adalah 

keluhan pegal-pegal pada daerah pinggang atau nyeri pinggang bagian 

bawah. Setelah duduk selama 15–20 menit otot-otot punggung biasanya 

mulai letih, mulai dirasakan nyeri pinggang. Ketidaknyamanan akan 

berdampak buruk pada mahasiswa dan dosen pengajar dalam sebuah kegiatan 

perkuliahan. Kondisi tubuh akan menjadi tidak optimal, kurang efisien, dan 

dapat mengalami gangguan kesehatan seperti pusing, nyeri pada bagian tubuh 

tertentu, penurunan daya pengelihatan dan pendengaran, hingga gangguan 

pada muskuloskeletalnya (Santosa, 2004).  

     Nyeri muskuloskeletal yaitu nyeri yang berasal dari sistem 

muskuloskeletal, yang terdiri dari tulang, sendi dan jaringan lunak pendukung 

yaitu otot, ligamen, dan tendon. Keluhan yang berasal dari jaringan lunak 

khususnya otot paling sering terjadi dibandingkan dari tulang dan sendi. 

     Kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi tidak terlepas dari faktor 

pendukung berupa fasilitas dan faktor lingkungan belajar. Fasilitas 

perkuliahan yang memadai memiliki andil besar dalam membantu mahasiswa 

memahami dan menerima materi pelajaran dengan baik. Studi tentang aspek-

aspek manusia dalam lingkungan kerjanya ditinjau secara anatomi, fisiologi, 

psikologi, engineering, manajemen dan desain/perancangan disebut ilmu 

ergonomi, istilah tersebut berasal dari bahasa latin yaitu ”ergon” yang artinya 
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kerja dan ”nomos” yang artinya hukum (Nurmianto, 2008).  Lebih lanjut 

diuraikan bahwa penerapan ergonomi untuk  kesehatan dan keselamatan 

dalam kegiatan perkuliahan sangat diperlukan. Karenanya, penerapan 

ergonomi perlu dilakukan dengan lebih baik melalui penyesuaian fasilitas 

perkuliahan terhadap mahasiswa yang dapat mendukung kemudahan, 

efisiensi kegiatan, dan kenyamanan sehinga tujuan pembelajaran tercapai. 

     Salah satu aspek ergonomi adalah sikap duduk yang salah dalam kurun 

waktu yang lama dapat mengakibatkan pegal-pegal. Kesalahan-kesalahan 

yang mungkin terjadi pada posisi duduk antara lain seorang mahasiswa 

membungkukkan punggungnya waktu menulis, dan melakukan aktivitas 

duduk seperti ini monoton lebih dari 2 jam sehari. Adapun cara-cara duduk 

yang benar adalah duduk dengan punggung lurus, pinggang menyentuh 

bagian belakang dari kursi (sandaran), sandaran harus tegak lurus tidak boleh 

melengkung, kaki tidak menggantung dan duduk dengan posisi lutut setinggi 

panggul. Dan yang paling penting adalah hindari duduk dengan posisi sama 

dalam kurun waktu lebih dari 20-30 menit, setelah itu sebaiknya berdiri dan 

melakukan peregangan. Terkait dengan sikap/posisi duduk adalah tempat 

duduk yang kurang baik dapat menimbulkan kekelahan berupa nyeri gluteus, 

nyeri pinggang, dan nyeri punggung.  

     Menurut penelitian oleh Patima Harahap dkk tahun 2013, angka keluhan 

muskuloskeletal pada siswa Sekolah Dasar bahwa keluhan sakit pada 

punggung memiliki angka keluhan terbanyak hingga 11,6 %, sakit pada 

pinggang dan siku kiri memiliki angka keluhan yang sama yaitu hingga 
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mencapai 10,1 %, pada lutut kanan memiliki angka keluhan hingga 9,4%, dan 

8,7% adalah angka keluhan pada siku kanan.   

     Selain sikap duduk dan tempat duduk yang tidak ergonomis, keluhan juga 

dapat disebabkan oleh letak layar proyektor yang terlalu dekat, terlalu jauh 

atau terlalu tinggi sehingga sebagian mahasiswa harus memaksakan agar 

dapat melihat tulisan di layar monitor.  

     Berdasarkan data keluhan mahasiswa yang terjadi sehari-hari dan 

kemungkinan penyebabnya yang diuraikan diatas, tampak ada sesuatu yang 

belum baik terhadap ruang, fasilitas, dan manajemen sistem perkuliahan yang 

ada di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana terutama dari segi 

ergonomi. Upaya meminimalisir hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

memperbaiki, namun perbaikan yang tepat pada sasaran diperlukan fakta dan 

data yang akurat melalui berbagai kajian ilmiah. Untuk itu peneliti 

memmandang perlu untuk melakukan penelitian tentang fenomena keluhan 

stres fisik terkait dengan muskuloskeletal yang terjadi pada mahasiswa 

semester VII Program Studi Pendidikan Dokter angkatan tahun 2011 Fakultas 

Kedokteran Universitas Udayana.                                                                                                                                                            

1.2 Rumusan Masalah 

     Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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a. Bagaimana keluhan muskuloskeletal pada mahasiswa semester VII 

Program Studi Pendidikan Dokter angkatan tahun 2011 Fakultas 

Kedokteran Universitas Udayana? 

b. Faktor apa saja yang terkait dengan keluhan muskuloskeletal pada 

mahasiswa semester VII Program Studi Pendidikan Dokter angkatan 

tahun 2011 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan umum: Memperoleh informasi/data yang akurat tentang 

fenomena keluhan muskuloskeletal pada mahasiswa semester VII 

Program Studi Pendidikan Dokter angkatan tahun 2011 Fakultas 

Kedokteran Universitas Udayana. 

b. Tujuan khusus: 

1. Mengetahui fenomena keluhan mahasiswa semester VII Program 

Studi Pendidikan Dokter angkatan tahun 2011 Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana. 

2. Mengetahui persepsi mahasiswa semester VII Program Studi 

Pendidikan Dokter angkatan tahun 2011 Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana tentang penyebab terjadinya keluhan 

muskuloskeletal tersebut selama proses perkuliahan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang ingin dicapai melalui penyusunan penelitian ini antara lain: 
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1. Manfaat Praktis: 

a) Dapat menjadi tolak ukur dalam menengakkan standar ruang 

kelas yang ergonomis.  

2. Manfaat Teoritis 

a) Dapat memberikan gambaran data keluhan muskuloskeletal 

yang dialami mahasiswa semester VII Program Studi 

Pendidikan Dokter angkatan tahun 2011 Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana. 

b) Sebagai bahan refrensi bagi peneliti lain dalam penelitian yang 

serupa. 
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ABSTRAK 

 

Nyeri muskuloskeletal yaitu nyeri yang berasal dari sistem 

muskuloskeletal, yang terdiri dari tulang, sendi dan jaringan lunak pendukung 

yaitu otot, ligamen, dan tendon. Studi tentang aspek-aspek manusia dalam 

lingkungan kerjanya ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, 

manajemen dan desain/perancangan disebut ilmu ergonomi, istilah tersebut 

berasal dari bahasa latin yaitu ”ergon” yang artinya kerja dan ”nomos” yang 

artinya hokum. Salah satu aspek ergonomi adalah sikap duduk yang salah dalam 

kurun waktu yang lama dapat mengakibatkan pegal-pegal. Populasi penelitian 

adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana Denpasar. Tujuan penelitian adalah memperoleh 

informasi/data yang akurat tentang fenomena keluhan muskuloskeletal dan 

persepsi mahasiswa semester VII Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas 

Kedokteran Universitas Udayana tentang penyebab terjadinya keluhan 

muskuloskeletal tersebut selama proses perkuliahan. Penelitian yang dilakukan 

adalah studi deskriptif observasional (non eksperimental) pengukuran variabel-

variabelnya dilakukan satu kali pada suatu saat, tidak ada perlakuan atau 

intervensi terhadap subyek dan tidak ada  follow-up, data yang diperoleh dianalisis 

secara deskriptif. Jadi rancangan penelitian ini termasuk studi deskriptif cross-

sectional. Kondisi Ruang kuliah yang digunakan, 0.9% sangat sesuai, 53,3% 

sesuai, 38,3% kurang sesuai, dan 7,5% tidak sesuai.. Persepsi faktor penyebab 

keluhan muskuloskeletal, kondisi layar proyektor secara umum 36,1% sudah 

sesuai, 63,9% belum sesuai. Persepsi faktor penyebab keluhan muskuloskeletal, 

untuk kursi kuliah secara umum 42,7% sudah sesuai, 57,3% belum sesuai. 

Sandaran kursi kuliah, 74,6% sudah sesuai , 25,4% belum sesuai. Hasil keluhan 

muskuloskeletal pada mahasiswa dengan jumlah keluhan terbanyak pada leher 

atas dengan 51,5% keluhan.  

Kata Kunci : Nyeri, Keluhan muskuloskeletal, Ergonomi 

 


