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ABSTRAK 

STUDY DESKRIPTIF PREVALENSI NYERI PUNGGUNG PADA SISWA 
SEKOLAH DASAR YANG MENGGUNAKAN BACKPACK DI KOTA 

NEGARA KABUPATEN JEMBRANA 

Nyeri punggung adalah nyeri yang disebabkan karena berbagai macam 
sebab (multifactorial) dan merupakan salah satu jenis nyeri yang paling banyak 
diderita oleh pekerja industri. Siswa sekolah dasar rentan untuk terkena nyeri 
punggung karena menggunakan backpack melebihi 10% berat badan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak siswa sekolah dasar di Kota 
Negara Kabupaten Jembrana yang menggunaka backpack melebihi 10% berat 
badan dan mengalami nyeri punggung karena hal tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi deskriptif cross-
sectional (studi prevalensi) dengan menggunakan siswa sekolah dasar di Negara 
sebagai subjek dengan mengukur berat badan, berat backpack, dan keadaan nyeri 
punggung menggunakan quisioner. 

Dari Penelitian ini didapatkan bahwa siswa sekolah dasar di Kota Negara 
Kabupaten Jembrana yang menggunakan backpack sebanyak 77,4% mengeluhkan 
nyeri punggung dengan tiga kategori variasi. Sisanya sebanyak 22,6% tidak 
mengeluhkan nyeri punggung. 

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata siswa sekolah dasar di Kota Negara 
Kabupaten Jembrana membawa backpack dalam batas normal, yaitu hanya 9,3% 
dari berat tubuh. Namun perlu diperhatikan karena ada siswa yang membawa 
backpack hingga 27% dari berat tubuh. Data menunjukan 112 (39%) orang subjek 
menggunakan backpack melebihi 10% berat badan dan dari 39% tersebut 75,9% 
diantaranya mengeluhkan nyeri punggung dengan tiga kategori nyeri. 
Kata kunci : Nyeri punggung, backpack, masa relative 
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ABSTRACT 

DESCRIPTIVE STUDY OF BACKPAIN PREVALENCE AMONG 
ELEMENTARY SCHOOL STUDENT IN NEGARA, JEMBRANA  

 
Backpain is multifactorial pain and the most pain suffered among 

industrial worker. Elementary school students have more risk to feel backpain 
because they are used to using backpack more than 10% of their weight (relative 
mass). The aim of this study is to know how many elementary school students in 
Negara, Regency of Jembrana who are suffering backpain because of their habit 
of using backpack. 

This study used descriptive cross-sectional method (prevalence study) with 
elementary school student in Negara, as the subject, by measuring weight, 
backpack weight and backpain score from quissionaire. 

From this study we know that as many as 77,4% elementary school student 
in Negara are suffering from backpain at three categories, whileas many as 22,6% 
are not suffering backpain. 

From this study we conclude that in average elementary school students in 
Negara using backpack at normal limit. That is 9,3% from their body weight. 
However, we need to highlight that there are school students who use backpack 
untul 27% of their weight. From the data below, 112 (39%) subject using 
backpack more than 10% body weight. From that 112 subject, 75,9% suffering 
backpain in three categories. 

Keyword: Backpain, Backpack, Relative Mass 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Tas punggung (backpack) merupakan alat yang sangat praktis digunakan 

untuk menampung berbagai keperluan saat bepergian. Tidak saja untuk 

menampung buku-buku yang digunakan untuk bersekolah namun backpack juga 

digunakan sebagian besar orang untuk keperluan lainnya seperti bekerja dan 

bepergian untuk jalan-jalan oleh wisatawan. 

Dibalik kegunaannya yang praktis tersebut, backpack bisa menjadi silent 

killer apabila tidak digunakan dengan tepat. Back Pain (BP) merupakan jenis 

nyeri yang seringkali terjadi akibat penggunaan backpack, terlebih apabila 

digunakan dengan beban melebihi 10% berat badan (Legiran,2010). 

Back pain (BP) merupakan masalah kesehatan yang seringkali terjadi pada 

berbagai umur namun 75% diantaranya terjadi pada usia 30 tahun hingga 59 tahun 

(Ciezza, 2004) (Legiran, 2010). BP merupakan suatu nyeri yang disebabkan oleh 

berbagai macam faktor (multifactorial) (Ciezza, 2004) (Kerr, 2001). Faktor 

biochemical dan psikososial merupakan faktor yang sering ditemukan pada pasien 

BP, penggunaan tas punggung yang  bebannya melebihi 10% berat badan 

termasuk di dalamnya (Kerr, 2001). 

Di Indonesia belum didapatkan data yang pasti berapa prevalensi BP pada 

berbagai umur terkait dengan pengguanan backpack. Namun terdapat beberapa 

penelitian yang menyatakan bahwa hampir 80% siswa sekolah dasar (usia 9-12 

tahun) menggunakan backpack untuk keperluan sekolahnya. Dan 43% dari siswa 

tersebut merasakan nyeri saat menggunakan backpack tanpa adanya trauma 
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sebelumnya (Legiran, 2010). Walaupun belum menyentuh angka 50% siswa yang 

merasakan nyeri saat membawa backpack, hal ini tetap perlu diwaspadai karena 

menurut data, dari 43% siswa sekolah dasar yang merasa nyeri, 19% diantaranya 

mengalami nyeri punggung (BP) sisanya mengalami nyeri leher, nyeri punggung 

bagian atas, dan nyeri pinggang (Legiran, 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian Legiran pada 2010 diketahui bahwa 20% 

siswa sekolah dasar membawa backpack dengan beban melebihi 10% berat badan. 

Hal ini wajar terjadi karena dalam kesehariannya kurikulum pendidikan 

mengedepankan agar siswa mampu mencapai target yang di harapkan dalam satu 

tahun pembelajaran, memaksa guru untuk memberikan tugas-tugas tambahan 

ditambah kegiatan ekstrakurikuler siswa. Hal ini tentu menambah beban tas yang 

harus dipakai siswa (Legiran, 2010). Hal ini berbanding terbalik dengan kesadaran 

orang tua siswa maupun guru akan adanya dampak negatif yang besar dibalik 

penggunaan tas punggung yang tidak semestinya (Legiran, 2010). 

Telah disebutkan pada penelitian Kerr tahun 2001 bahwa pengaruh BP 

pada remaja yang masih dalam tahap sekolah dapat meningkatkan ketidakhadiran 

di sekolah, ketergantungan obat, berkurangnya kemampuan remaja untuk 

menyalurkan hobi, dan mengurangi health related quality of life (HRQOL) 

termasuk didalamnya gangguan tidur, sulit makan, dan berkurangnya interaksi 

sosial. Pada studi ini didapat bahwa berkurangnya HRQOL secara signifikan pada 

usia 19 tahun berhubungan dengan nyeri pada region tubuh lain (O'Sullivan et al, 

2012). 

Hal-hal tersebut diatas tentunya tidak dapat disamakan dengan keadaan 

yang spesifik di Indonesia bahkan di Jembrana pada khususnya. Oleh karena 
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kurangnya data yang didapat mengenai bagaimana pengaruh penggunaan 

backpack yang melebihi 10% berat badan pada usia remaja dan di lingkungan 

Kabupaten Jembrana pada khususnya, penulis membuat sebuah penelitian yang 

berjudul “Study Deskriptif Prevalensi Nyeri Punggung pada Siswa Sekolah 

Dasar yang Menggunakan Backpack di Kota Negara Kabupaten Jembrana”. 

Dalam study ini penulis berupaya mengumpulkan informasi mengenai keluhan 

nyeri punggung dan prevalensi penggunaan backpack yang tidak ergonomis 

dengan harapan dijadikan acuan untuk study mengenai backpain dan backpack 

berikutnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa permasalahan 

dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Berapa prevalensi BP pada siswa sekolah dasar yang menggunakan 

backpack di kota Negara Kabupaten Jembrana pada tahun 2014 ? 

2. Berapa proporsi siswa dengan massa tas ransel relatif > 10% yang 

mengeluhkan nyeri punggung di Kota Negara Kabupaten Jembrana pada 

tahun 2014? 

3. Berapa proporsi siswa yang menggunakan backpack dan mengeluh nyeri 

punggung berdasarkan usia sekolah dasar di Kota Negara Kabupaten 

Jembrana pada tahun 2014? 

4. Berapa proporsi siswa yang menggunakan backpack dan mengeluh nyeri 

punggung berdasarkan jenis kelamin di Kota Negara Kabupaten Jembrana 

pada tahun 2014?  

1.3 Tujuan Penelitian 
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1. Mengetahui prevalensi BP pada siswa sekolah dasar yang menggunakan 

backpack di kota Negara Kabupaten Jembrana pada tahun 2014. 

2. Mengetahui proporsi siswa dengan massa tas ransel relatif > 10% yang 

mengeluhkan nyeri punggung di Kota Negara Kabupaten Jembrana pada 

tahun 2014 

3. Mengetahui proporsi siswa yang menggunakan backpack dan mengeluh 

nyeri punggung berdasarkan usia sekolah dasar di Kota Negara Kabupaten 

Jembrana pada tahun 2014 

4. Mengetahui proporsi siswa yang menggunakan backpack dan mengeluh 

nyeri punggung berdasarkan jenis kelamin di Kota Negara Kabupaten 

Jembrana pada tahun 2014 

1.4 Manfaat Pemelitian 

1.4.1 Manfaat Keilmuan 

 Penelitian ini sebagai pemenuhan tugas akhir Program Study 

Pendidikan Doktee Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. 

1.4.2 Manfaat Pelayanan 

 1.4.2.1 Memberikan data kepada pembaca terkait jumlah pengguna 

backpack dan angka kesakitan BP pada anak sekolah dasar 

di Kota Negara Kabupaten Jembrana. 

 

 

 

 


