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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Manusia terlahir dengan dibekali empat anggota gerak, dua anggota gerak 

atas terdiri  dari tangan kanan dan kiri, dua anggota gerak bawah terdiri dari kaki 

kanan dan kiri. Kombinasi dari gerakan ektremitas tersebut membuat seseorang 

dapat melakukan salah satu aktifitas dasar manusia yaitu berjalan.  

 Menurut Watt (2009), anak-anak yang berusia diatas 8 tahun di United 

Kingdom menempuh berjalan sejauh 3 miles (1 mile = 1,6 kilometer) setiap 

harinya. Pada tahun 2011, anak-anak yang duduk di primary school (usia 5-10 

tahun) 49% pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Sedangkan pada anak-anak 

yang duduk di secondary school (usia 11-16 tahun) 38% pergi ke sekolah dengan 

berjalan kaki. Terdapat 84-89% anak yang tinggal dengan radius kurang dari 1 

mile lebih memilih berjalan kaki untuk pergi ke sekolah (Melbourne, 2011).    

 Dari fakta diatas dapat dilihat bahwa aktifitas berjalan dapat dinilai sebagai 

aktifitas dasar yang dilakukan oleh manusia. Kaki bertanggung jawab penuh pada 

aktifitas berjalan tersebut. Kaki juga berfungsi sebagai penopang tubuh dalam 

melakukan aktifitas sehari hari. Tanpa kaki aktifitas sehari hari manusia akan 

mengalami hambatan dan keterbatasan. Pada kaki terdapat komponen penting  

yang disebut arkus kaki (Idris, 2005). 

Arkus kaki berperan penting mendukung aktifitas berdiri, berjalan, 

melompat dan berlari. Untuk mendukung aktifitas tersebut arkus kaki harus 
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terbentuk dalam keadaan baik. Arkus kaki yang tidak berkembang dengan baik 

dapat menyebabkan gangguan keseimbangan, gangguan stabilitas, nyeri, 

kelelahan, cidera, dan kecacatan berlanjut, yang mana akan berdampak pada 

keterbatasan aktifitas sehari hari, prestasi dalam olahraga dan pekerjaan terutama 

dalam bidang militer (Idris, 2005). Kelainan akibat tidak berkembangnya arkus 

kaki salah satu nya adalah flat foot. 

Flat foot dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori flexible flat foot 

dan rigid flat foot. Flexible flat foot memiliki karakteristik arkus kaki terlihat 

ketika kaki tidak menumpu dan arkus menghilang ketika menumpu. Rigid flat foot 

memiliki karakteristik kaki kaku, saat menumpu dan saat tidak menumpu tidak 

terlihat adanya arkus kaki. Kebanyakan kondisi rigid flat foot dihubungkan 

dengan kondisi patologis yang membutuhkan penanganan khusus (Halabchi, 

2013).  

Penelitian yang dilakukan di Taipe, Taiwan, prevalensi dari flexible flat 

foot  pada anak-anak umur 2-6 tahun  telah dilaporkan sebesar  21 % -57 % dan 

presentase menurun menjadi 13,4 % - 7,6 % pada anak-anak sekolah dasar (SD). 

Secara umum bayi lahir dengan kondisi flexible flat foot. Arkus kaki berkembang 

pesat antara umur 2-6 tahun dan menjadi sruktur yang matur sekitar umur 11-13 

tahun (Shih et al, 2012).  

Anak usia sekitar 11-13 tahun yang masih memiliki arkus kaki rata perlu 

mendapat perhatian, karena kondisi tersebut akan berlanjut dan menetap hingga 

dewasa. Ditandai hilangnya sebagian atau seluruh arkus longitudinal medial kaki. 

Kondisi flat foot yang berlanjut hingga dewasa akan menimbulkan nyeri dan 
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menimbulkan keterbatasan dalam melakukan aktifitas sehari-hari (Lee et al, 

2005). Oleh karena itu penulis melakukan penelitian pada anak flexible flat foot 

usia 11-13 tahun untuk melihat perubahan yang terjadi dibandingkan anak arkus 

kaki normal. Sehingga bisa dilakukan penanganan lebih lanjut untuk mencegah 

keluhan diusia dewasa. 

Data dari angka kejadian flexible flat foot masih jarang ditemukan di 

Indonesia. Di kota Surakarta sebanyak 1089 anak usia 6-12 tahun di dua sekolah 

dasar (SD), 299 anak atau 27,5 % mengalami flat foot (Wardani, 2013).  

Dari hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di 

Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, khususnya di Sekolah Dasar 

(SD) Negeri 3 Cepu, sebanyak 55 anak berumur 11-13 tahun, sebanyak 25 anak 

mengalami flexible flat foot. 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa fleksible flat 

foot adalah pemeriksaan inspeksi dari arkus kaki saat menumpu dan tidak 

menumpu, pemeriksaan ligamen, pemeriksaan nyeri tekan, pengukuran tulang 

navikular dan pemeriksaan cara jalan. Pemeriksaan penunjang seperti CT SCAN, 

Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan Foot Print dilakukan untuk mendapatkan 

hasil pemeriksaan yang lebih mendalam  (Halabchi, 2013 ). 

Selain dengan menggunakan pemeriksaan untuk penegakan diagnosa 

flexible flat foot, berbagai pendekatan juga perlu dilakukan untuk menilai 

perubahan yang terjadi pada tungkai bawah. Salah satu contohnya dengan 

mengukur perbedaan lingkup gerak sendi (range of motion) pada tungkai bawah 

anak flexible flat foot usia 7-10 tahun di Taipe, Taiwan. Hasil yang didapatkan 



4 

 

adalah ada perbedaan dari lingkup gerak sendi (range of motion) pada tungkai 

bawah antara anak flexible flat foot dan anak arkus kaki normal (Shih, 2012). 

  Dari penelitian tersebut penulis merasa perlu untuk melakukan pendekatan 

lain dengan pengukuran lain. Peneliti memilih menggunakan gait parameter. 

Pendekatan gait parameter relatif sederhana dalam penggunaan alat namun tetap 

bisa mendapatkan hasil yang objektif. Gait parameter meliputi cadence, cycle 

time, stride length, step length dan kecepatan jalan (speed) (Abbas, 2014). 

Dengan demikian peneliti melakukan penelitian dengan judul “Perbedaan   

Gait Parameter pada Kondisi Flexible Flat Foot dan Arkus Kaki Normal Anak 

Usia 11-13 Tahun di SD Negeri 3 Cepu” 

 

B.  Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan gait parameter pada kondisi flexible flat foot dan 

arkus kaki normal anak usia 11-13 tahun di SD Negeri 3 Cepu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan  gait parameter pada kondisi flexible 

flat foot dan arkus kaki normal anak usia 11-13 tahun. 

2. Tujuan Khusus 

a) Untuk mendeskripsikan  arkus kaki pada anak normal. 

b) Untuk mendeskripsikan  arkus kaki pada anak  flexible flat foot. 
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c) Untuk mendeskripsikan cadence, cycle time, stride length, step 

length  dan  kecepatan jalan (speed). 

d) Untuk menganalisa cadence, cycle time, stride length, step length 

dan  kecepatan jalan (speed) pada anak arkus kaki normal dan 

flexible flat foot 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi masyarakat 

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang flexible flat 

foot pada anak-anak. 

2. Manfaat bagi instansi (sekolah) 

Untuk memberikan informasi  tentang flexible flat foot pada anak-

anak dan mengetahui jumlah siswa yang mempunyai flexible flat foot 

di SD Negeri 3 Cepu. 

3. Manfaat bagi peneliti lain 

Untuk mendalami perbedaan  gait parameter pada kondisi flexible 

flat foot dan arkus kaki normal anak usia 11-13 tahun di SD Negeri 3 

Cepu. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian. 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi materi yang diteliti, waktu 

dan tempat. Materi yang diteliti adalah gait parameter yang terdiri dari cadence, 

cycle time, stride length, step length dan kecepatan jalan (speed) pada anak 
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flexible flat foot dan arkus kaki normal. Tempat penelitian di Sekolah Dasar (SD) 

Negeri 3 Cepu. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Oktober hingga 

bulan November 2015. 

 

  

 


