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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Data Medis yang di review oleh dr. Tania Safitri, Tulang belakang merupakan 

bagian yang sangat penting bagi manusia, untuk menopang tubuh manusia. Tidak 

hanya itu, tulang belakang memiliki fungsi menjaga tubuh tetap tegak, membantu 

sel saraf merespon rangsangan pada manusia. Namun sayangnya, ada 3 penyakit 

tulang belakang yang sangat banyak terjadi yaitu Skoliosis, Lordosis, dan Kifosis. 

Skoliosis adalah tulang belakang yang berbentuk huruf S,  Lordosis adalah tulang 

belakang bagian bawah yang terlalu maju kedepan dan mempengaruhi leher, 

sedangkan Kifosis adalah tulang belakang atas yang melengkung lebih dari 50 

derajat sehingga terlihat membungkuk.  ( https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-

sehat/berbagai-kelainan-tulang-belakang/ , diakses pada 20 Februari 2018) 

 Lordosis merupakan salah satu yang paling banyak terjadi di Indonesia 

setelah skoliosis. Menurut Rumah Sakit Mitra Keluarga yang memiliki fasilitas 

dalam Kesehatan Tulang Belakang mengatakan bahwa kurang lebih 150.000 kasus 

Lordosis per tahun terjadi di Indonesia. Lordosis banyak terjadi dikalangan usia 40 

hingga 60 tahun dikarenakan menopause yang menyebabkan melemahnya kekuatan 

tulang dan otot sehingga adanya pergeseran antar tulang belakang sehingga 

membentuk tulang belakang yang abnormal. Namun lordosis tersebut dapat dicegah 

sebelum usia tua dari usia anak – anak hingga dewasa muda. 
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(http://mitrakeluarga.com/kemayoran/kesehatan-tulang-belakang/, diakses pada 20 

Februari 2018 ) 

Di Indonesia, diperkirakan jumlah lebih banyak mengalami nyeri punggung 

bagian bawah dan 90 % kasus nyeri punggung bagian bawah bukan disebabkan 

oleh kesalahan postur tubuh dalam beraktivitas (Putranto, 2014, hlm. 2) . Low Back 

Pain merupakan salah satu gejala dari lordosis, dimana adanya rasa nyeri dibagian 

punggung bawah, penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2010, hlm. 6), hal tersebut 

terjadi karena terlalu sering duduk terlalu lama dengan sikap duduk yang salah dan 

aktivitas yang berlebihan. 

 Menurut penelitian yang dilakukan Ketut (2008, hlm. 3) sekitar 4,1 persen 

dari 2000 anak SMP, setelah diteliti mengalami tulang bengkok yang 

kebengkokannya mencapai 10 derajat. Kebengkokanya terjadi dikarenakan posisi 

duduk, berdiri dan cara membawa tas. Menurut Team Dokter di Doktersehat.com 

yang diakses pada 19 April 2018, bahwa 50% anak sekolah SMP modern memicu 

keluhan sakit punggung bagian bawah pada siswa dan siswinya, dikarenakan postur 

yang salah saat belajar dan melakukan aktivitas.  

 Penelitiaan yang dilakukan oleh Luh Ita Mahendrayani, Susy Purnawati dan 

Nopi Andayani ( 2010, hlm. 12 -13 ) mengenai aktivitas yang mempengaruhi tulang 

punggung pada anak usia 12 – 14 tahun, menyatakan bahwa sekolah menghabiskan 

30% jam sekolah untuk berada didalam kelas dan inilah yang mempengaruhi posisi 

duduk anak. Penelitian dilakukan pada 62 responden yang menghasilkan 37.1% 

usia 12 dan 13 tahun, 62.9% perempuan, yang menemukan bahwa prevalensi nyeri 
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punggung bawah dimana gejala lordosis pada anak sekolah adalah 58,1%, 46.8% 

merupakan kategori tas berat dan 59.7% dikarenakan posisi duduk yang tidak tepat. 

 Menurut hasil wawancara dengan dr. Dian Naka E. Sp.KFR., bahwa 

terdapat 5 hingga 10 pasien anak  berusia 10 – 15 tahun perminggu yang 

mengeluhkan adanya rasa nyeri dibagian tulang belakang bagian bawah, dan 

beberapa diantara mereka memiliki lordosis, hasil pengecekan yang dilakukan 

dokter penyebab pasien – pasien tersebut banyak disebabkan oleh postur yang 

kurang baik, sehingga penanganan utama yang disarankan dokter adalah merubah 

postur duduk dan membawa tas saat bersekolah dengan baik. 

 Kasus – kasus lordosis, terjadi karena kurangnya pengetahuan anak dan 

orang tua akan cara menjaga tulang yang baik untuk menghindari penyakit lordosis, 

pencegahan dini bisa dilakukan melalui pengetahuan dasar tentang postur yang baik 

pada anak, melalui makanan yang dikonsumsi dan olahraga yang tepat untuk 

menjaga tulang yang baik pada anak. Karena kurangnya pengetahuan tersebut, anak 

menjadi tidak mengetahui dan melakukan kesalahan – kesalahan pada saat dewasa 

seperti duduk ketika menggunakan alas kaki ketika bekerja, bepergian, dan yang 

lainnya, yang membuat tulang belakang mereka terkena lordosis. 

(Solusisehatku.com, diakses pada 18 April 2018 ) 

 Dengan demikian, perlu dibuatnya sebuah kampanye sosial untuk 

memberikan pengetahuan pada anak usia 11 – 14 tahun . Dengan begitu, wanita 

mengetahui akan bahaya lordosis, dapat mencegah dan mulai peduli dengan postur 

saat beraktivitas. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Uraian di atas dapat dinyatakan rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana perancangan visual kampanye sosial bahaya lordosis pada anak 

perempuan pada usia 11 - 14 tahun? 

1.3. Batasan Masalah 

Berikut batasan masalah dalam tugas akhir perancangan kampanye sosial akan 

bahaya lordosis pada  : 

1) Segmentasi Demografis 

- Dalam kampanye sosial ini, penulis menetapkan sasaran 

utama di daerah Tangerang Selatan dengan anak usia 11-14 

tahun dan jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan jenis 

kelamin perempuan, dimana pada usia anak memerlukan 

pengetahuan dan informasi untuk mengetahui akan bersikap 

dan menjaga postur yang baik dan benar untuk menghindari 

lordosis. 

2) Segmentasi Psikografis 

- Strata Ekonomi :  Masyarakat Menengah  

- Gaya Hidup  : Membawa tas yang melebihi bobot , 

duduk dan berdiri dengan postur yang salah 

3) Segmentasi Perilaku 
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- Dalam Penelitian ini, penulis mengutamakan perilaku anak 

sebagai berikut : 

x Kurangnya Olahraga 

x Tidak menjaga kesehatan 

x Tidak menjaga postur tubuh dengan baik dan 

sudah melakukan postur yang tidak baik. 

x Tidak sadar akan kesahatan  

4) Media 

Dalam perancangan kampanye sosial akan bahaya lordosis pada 

anak usia 11 -14 tahun, akan menggunakan media utama dan media 

pendukung di sesuaikan dengan target. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Merancang Visual Kampanye Sosial akan Bahaya Lordosis pada anak usia 11 – 

14 tahun. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Tugas akhir perancangan kampanye sosial ini juga bermanfaat sebagai berikut : 

a. Untuk Penulis 

Dengan merancang tugas akhir ini, penulis dapat lebih banyak 

belajar lagi dalam merancang visual kampanye sosial. Tidak hanya 

itu penulis juga dapat banyak pengetahuan akan bahaya tulang 

belakang yang lebih banyak menyerang perempuan, sehingga 
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penulis juga dapat berhati – hati dan dapat membantu dalam 

mengurangi masalah lordosis dengan kampanye sosial ini. 

 

b. Untuk Akademisi 

Perancangan kampanye sosial ini dapat menjadi pembelajaran 

kembali bagi para mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas 

Multimedia Nusantara, agar ilmu ini tidak berhenti hanya disini saja, 

namun berkembang dan menjadi lebih baik. 

 

c.  Untuk Masyarakat 

Begitu banyaknya masalah Lordosis yang terjadi di masyarakat 

karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, maka 

melalui “Perancangan Kampanye Sosial akan Bahaya Lordosis” 

dapat mengedukasi masyarakat terutama anak perempuan, agar 

dapat mengetahui postur yang baik untuk menghindari lordosis pada 

saat dewasa nanti. 

Perancangan Kampanye Sosial..., Kristine Dwiutami Pratiwi, FSD UMN, 2018




