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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Hidup sehat adalah salah satu keinginan dari manusia. Hidup sehat 

secara fisik maupun mental menjadi harapan dari setiap manusia. Gaya 

hidup sehat di jaman sekarang sangat berbeda dengan jaman dulu. Manusia 

semakin bertambah banyak, diikuti dengan meningkatnya kebutuhan yang 

harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut menuntut manusia untuk 

terus maju dan bergerak, sehingga tak jarang pula yang justru melupakan 

waktu untuk beristirahat, rekreasi atau sekadar melepaskan kepenatan. 

Kegiatan manusia sehari-harinya tidak bisa terlepas dari barang/ 

beban yang dibawanya. Barang tersebut dapat berupa buku, alat-alat 

elektronik atau benda lain yang membantu manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya. Penggunaan tas memjadi salah satu alternatif cara untuk 

membawa beban tersebut supaya dapat lebih mudah membawanya. 

Bayangkan jika seorang mahasiswa harus membawa beberapa buku dan 

laptop untuk mengerjakan tugas di perpustakaan. Dia pasti akan 

memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas agar mudah dibawa. 

Berbagai jenis macam tas memang banyak disediakan, namun dalam hal 

ini tas ransel masih sering digunakan karena dirasa lebih mudah dan 

praktis.  
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Tas ransel memanfaatkan otot pundak sekaligus juga otot punggung 

sebagai penyangganya sehingga akan mempengaruhi ketegangan otot pada 

bagian pundak dan punggung. Intensitas pemakaian dan berat yang dibawa 

akan mempengaruhi reaksi dan kinerja dari otot bagian pundak. Penelitian 

yang dilakukan oleh Stefany, dkk (2015) menjelaskan bahwa kebanyakan 

pelajar membawa ransel melebihi berat yang direkomendasikan. Berat 

ransel yang disarankan adalah 10% sampai 15% dari berat badan anak. 

Jika pemakaian dan berat tas ransel berlebihan dengan kekuatan dari 

tubuh, akan timbul beberapa penyakit seperti nyeri. 

Nyeri merupakan rasa sakit yang sangat pribadi karena hanya orang 

yang mengalaminya saja yang dapat menggambarkan dan merespon rasa 

sakit tersebut. Beberapa orang mengartikan nyeri sebagai penyakit yang 

baru, fatal, atau yang berulang yang sifatnya berbahaya dan membutuhkan 

penyembuhan. Bagi beberapa orang lainnya percaya bahwa nyeri adalah 

hukuman bagi orang berdosa, menjadi tua, atau tantangan yang harus 

dihadapi. Persepsi dari nyeri tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti tingkat pengetahuan, pengalaman sebelumnya, dan juga sosial 

budaya.  

The International Associaton for The Study of Pain (1986) 

memberikan definisi nyeri berdasarkan faktor yang berkaitan dengan 

waktu serta kesesuaian dengan penyakit. Nyeri adalah sensasi yang unik, 

rumit, serta universal (Intan, 2016). Menurut Asmadi (Nunung, 2014), 

menambahkan dari definisi sebelumnya nyeri merupakan sensasi yang 
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unik, rumit, universal, individual, dan yang tidak menyenangkan baik 

secara sensori maupun secara emosional yang berkaitan dengan adanya 

kerusakan suatu jaringan atau faktor lain, sehingga individu merasa 

tersiksa, menderita yang akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari, psikis 

dan lain-lain. 

 Seseorang jika mengalami nyeri dapat digambarkan akan sering 

mengaduh pada bagian tertentu yang terasa sakit bahkan bisa sampai 

menangis. Raut muka akan meringis dan mungkin juga menggigit bibir. 

Perilakunya pun akan menunjukkan sikap gelisah, mengurangi pergerakan, 

serta adanya otot yang terasa tegang. Jika semakin parah, hal ini akan 

berpengaruh juga dengan interaksi sosialnya sehingga memilih untuk 

menghindari percakapan, kurang konsentrasi/ perhatian, dan fokus pada 

aktivitas menghilangkan nyeri. 

Keluhan adanya nyeri sering menjadi alasan seseorang untuk 

mendapatkan perawatan medis. Menurut American Pain Society (APS) 50 

juta penduduk Amerika lumpuh sebagian atau total karena nyeri dan 45% 

penduduknya membutuhkan perawatan nyeri yang intens seumur hidup 

mereka. Kira-kira 50-80% pasien di rumah sakit mengeluhkan nyeri di 

samping keluhan penyakit lain yang dialami yang menyebabkannya masuk 

rumah sakit (Intan, 2016).   

Meski terlihat tidak terlalu parah, namun hal ini tidak dapat 

dikesampingkan begitu saja. Beberapa orang pernah memiliki keluhan 

seperti nyeri di punggung, pundak dan leher yang disebabkan karena 
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membawa beban yang berlebihan. Nyeri di pundak akan mengganggu 

kegiatan sehingga berpotensi akan timbul rasa malas, tidak nyaman, 

produktivitas menurun dan menaikkan tingkat stres. Salah satu sumber 

stres adalah akibat fisiologis (Siswanto 2007, hal 51), yaitu akibat-akibat 

yang berhubungan dengan fungsi atau kinerja alat-alat tubuh.    

Ardani (Ambrosius, 2017) menjelaskan bahwa rasa nyeri yang 

muncul bisa berupa stres atau konflik atau dapat pula terjadi agar individu 

dapat terhindar dari kegiatan yang tidak menyenangkan dan untuk 

mendapatkan perhatian serta simpati yang sebelumnya tidak didapat. 

Pengalaman nyeri bukan hanya akibat rangsangan yang mengganggu dari 

jaringan tubuh yang terkena saja, tetapi banyak hal lain yang ikut 

menentukan, salah satunya faktor psikologi (Siska, 2010). Berbeda dengan 

alinea sebelumnya, masalah fisiologi seperti nyeri juga sebaliknya dapat 

diakibatkan oleh masalah psikologi seperti stres. Dua hal ini saling 

berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi.  

Manusia sebenarnya memerlukan stres. Stres yang optimal akan 

membuat motivasi menjadi tinggi, orang menjadi lebih bergairah, daya 

tangkap dan persepsi menjadi tajam, menjadi tenang dan lain-lain. Adapun 

stres yang terlalu rendah akan mengakibatkan kebosanan, motivasi 

menjadi turun, sering bolos, dan mengalami kelesuan. Sebaliknya stres 

yang terlalu tinggi mengakibatkan insomnia, lekas marah, meningkatnya 

kesalahan, kebimbangan, dan lain-lain. (Siswanto, 2007, hal 50). Stres 

dapat optimal atau tidak tergantung pada kemampuan individu tersebut 
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dalam menyelesaikan masalah yang ada. Jika stres yang ada semakin 

menumpuk dan menekan maka hal tersebut dapat mempengaruhi 

kesehatan sehingga dapat terserang penyakit atau gangguan. 

Manusia di era modern sekarang ini diuntungkan dengan banyaknya 

teknologi yang terus berkembang cepat dan pesat di sekitarnya. Dulu 

seorang harus menuliskan surat untuk berkomunikasi dengan orang lain 

yang ada di tempat yang jauh, mengetik untuk menyelesaikan tugas-tugas 

perkuliahan atau menggunakan kertas corat-coret untuk menghitung suatu 

angka, dan masih banyak lagi kegiatan yang kurang efektif dan efisien. 

Sekarang dengan kemuculan komputer semua tugas-tugas tersebut dapat 

dikerjakan dengan sangat cepat dan mudah. Perkembangan teknologi yang 

begitu pesat membuat semakin banyaknya peralatan baru yang sangat 

meringankan tugas manusia. Teknologi terus diciptakan dan 

dikembangkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk juga 

bidang Ilmu Psikologi.  

Salah satu teknologi untuk menurunkan tingkat stres yang dimiliki 

oleh Ilmu Psikologi adalah terapi biofeedback. Terapi biofeedback adalah 

salah satu teknik untuk mengetahui bagian-bagian tubuh mana yang 

terkena stres dan kemudian belajar untuk menguasinya (Siswanto, 2007, 

hal 56). Terapi biofeedback pada dasarnya merupakan prosedur untuk 

memantau kondisi fisiologis tubuh sendiri dengan bantuan instrumen dan 

berdasarkan informasi yang didapatkan, digunakan untuk meningkatkan 
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kemampuan mengendalikan kondisi fisiologis tubuh sehingga diperoleh 

derajad kesehatan yang lebih baik.  

Terapi biofeedback dapat dibantu dengan menggunakan alat ukur 

ketegangan otot. Alat ini dapat mengukur ketegangan otot setiap saat 

(Siswanto & Florentinus, 2014, hal 1). Artinya, dengan menggunakan 

terapi biofeedback manusia dapat secara praktis mendeteksi dan secara 

mandiri melihat pengaruh stres terhadap kondisi fisiknya dan kemudian 

mengendalikannya.  

Sideroff (2004) dalam buku Biofeedback in Action (Widianarko, 

Utami, & Sulastri. 2011, hal 23), seorang ahli terapi biofeedback, 

mengungkapkan lebih dari 75% pasien yang mendatangi dokter di negara-

negara Barat memiliki masalah yang terkait dengan stres, baik gangguan 

psikologis maupun fisik. Meskipun ilmu dan teknologi kesehatan telah 

berkembang sedemikan pesat, ternyata sebagian besar dari pasien tadi 

tidak tersembuhkan. Dengan kata lain, hingga saat ini belum tersedia obat 

canggih yang dapat menjawab tantangan penyakit yang terkait dengan 

gaya hidup dan stres. Buku-buku kedokteran menyatakan bahwa 50%-70% 

penyakit fisik sebenarnya disebabkan oleh stres. Paling tidak, stres menjadi 

faktor yang membuat seseorang lebih mudah atau sebaliknya lebih sulit 

diserang penyakit (Siswanto 2007, hal 49). Jadi ada hubungan antara stes 

dengan kondisi fisik pada tubuh karena ada hormon yang bekerja dalam 

tubuh. 
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Pada dasarnya stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi berbahaya 

dari lingkungan sekitar. Pada saat stres terjadi, tubuh memproduksi 

hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Hormon 

adrenalin muncul pada saat pikiran tegang. Artinya stres dapat memacu 

seseorang untuk berpikir dan berusaha lebih cepat dan lebih keras agar 

masalah dapat terselesaikan (Siswanto dan Florentinus, 2014, hal 1).  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas penggunaan terapi 

biofeedback untuk menurunkan nyeri pundak karena membawa tas ransel. 

Pemilihan pengukuran ketegangan otot pada pundak dilakukan karena 

berdasarkan alat (prototype) dari terapi biofeedback sebelumnya sangat 

peka pada bagian tersebut, dengan demikian terapi biofeedback akan 

semakin lebih mendetail lagi dalam menguji ketegangan otot bagian 

pundak. 

 

B.  TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas terapi biofeedback 

otot terhadap nyeri pundak karena membawa tas ransel.  

 

C.  MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan lebih lanjut 

pengetahuan, terutama dalam Bidang Psikologi Kesehatan, yaitu 
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pengaruh terapi biofeedback otot terhadap nyeri pundak karena 

menggunakan tas ransel. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini bermaanfaat bagi perusahaan 

elektonika atau teknologi kesehatan alternatif modern agar alat untuk 

terapi biofeedback otot dapat dikembangkan lagi dan dapat digunakan 

bagi masyarakat.  

Penderita nyeri mendapatkan informasi mengenai pengobatan 

alternatif non-medis dengan menggunakan terapi biofeedback otot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


