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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini 

menyebabkan gaya hidup masyarakat indonesia menjadi bervariasi. Hal ini 

secara tidak langsung berdampak pada masyarakat yang sering 

mengesampingkan pentingnya kesehatan. 

Kesehatan merupakan salah satu yang amat penting dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga untuk menyelesaikan aktivitas 

sehari-hari maka diperlukan kesehatan yang mencakup fisik, mental, dan 

sosial. Dalam aspek fashion, memang menggunakan sepatu berhak tingi 

akan membuat seorang wanita kelihatan menarik. Bahkan, dalam dunia 

model sepatu berhak tinggi sering berkontribusi untuk menambah 

keindahan. Akan tetapi banyak orang diluar sana yang tidak menghiraukan 

kesehatannya walau hanya sekedar nyeri pada kaki. Mereka rela kakinya 

tersiksa agar terlihat lebih menarik. 

Maka dalam masalah ini, para ulama’ seperti Syaikh Abdul Aziz 

bin Baaz dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah 

berpendapat bahwa menggunakan sepatu berhak tinggi tidak 

diperkenankan karena wanita yang menggunakannya beresiko untuk 
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terjatuh dan membahayakan diri saat berjalan dengannya. Sedangkan 

agama kita memerintahkan untuk menjauhi bahaya (Fiqih, 2015). 

Dalil : 

                                                   

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” 

(Al-Baqarah: 195) 

Serta firman Allah Ta’ala, 

                               

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu.” (An-Nisa`: 29) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus menjauhkan diri dari 

sesuatu yang merugikan kita. Menggunakan sepatu berhak tinggi pun 

dapat meningkatkan resiko terhadap kesehatan kaki, Seperti terjadinya 

pembengkakan pembuluh darah di kaki, degenerasi persendian kaki, 

rusaknya tendon achilles, perubahan postur tulang belakang, dan 

sebagainya. Maka sesuatu yang sifatnya mencelakakan diri atau 

membahayakan diri sendiri itu hukumnya haram. Dan selain itu, 

menggunakan sepatu berhak tinggi itu umumnya membuat cara berjalan 

wanita menjadi berbeda, yaitu lebih berlenggak-lenggok atau menjadikan 

betis yang indah jadi terlihat dan menjadikan wanita nampak lebih tinggi. 

Maka ini termasuk dalam kategori tabarruj, sekaligus memiliki unsur 
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penipuan. Padahal, para wanita muslimah dilarang menampakkan 

perhiasannya kecuali pada mahram atau orang-orang yang berhak untuk 

melihat keindahan dirinya (Fiqih, 2015). 

Kaki merupakan bagian dari tubuh yang penting untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari contohnya berjalan, berlari, melompat. Bahkan bila 

salah satu kaki mengalami gangguan, tubuh kita bisa bisa kehilangan 

keseimbangan. Tumit dan telapak kaki berfungsi sebagai penerima 

tekanan saat berjalan maupun berlari dan dapat menyesuaikan diri dalam 

bermacam-macam posisi. 

Karena tumit dan telapak kaki merupakan tempat pusatnya 

tekanan, maka tumit dan telapak kaki sering mengalami gangguan gerak 

dan fungsi yang bermacam-macam. Salah satunya yang sering dijumpai  

adalah Fascitis Plantaris.  

Pemakaian sepatu high heel membuat tumpuan berat badan 

bertumpu pada tumit dan tekanan disalurkan ke plantar fascia. Karena 

tekanan yang berulang-ulang, plantar fascia terulur dan lama kelamaan 

terjadi peradangan dan robekan kecil pada plantar fascia.   

Oleh karena itu, penulis mengambil karya tulis ilmiah dengan judul 

“Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Fasciitis Plantaris Bilateral Di RST Dr. 

Soedjono Magelang”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana manfaat Ultrasounds untuk mengurangi nyeri pada kasus 

Fasciitis Plantaris 

2. Bagaimana manfaat Streching Exercise untuk mengurangi nyeri pada 

kasus Fasciitis Plantaris 

C. Tujuan 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui manfaat modalitas 

Ultrasounds (US) dan streching exercise dalam mengurangi nyeri pada 

Fascitis Plantaris. 

D. Manfaat 

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah 

1. Bagi penulis:  

a. Menambah wawasan penulis tentang kasus Fascisitis 

Plantaris yang ditulis dan dikaji penulis dalam karya tulis 

ini. 

b. Mengetahui pengaruh modalitas ultra sounds dan streching 

exercise dalam mengurangi nyeri dalam kasus Fascitis 

Plantaris. 

2. Bagi Pembaca:  

Dengan membaca makalah yang dibuat oleh penulis ini semoga 

dapat bermanfaat untuk menambah wawasan para pembaca tentang 

Fascitis Plantaris. 

3. Bagi masyarakat: 
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Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 

penyakit Fasciitis Plantaris, masyarakat luas dapat lebih 

memahami dan mengetahui gambaran klinis kasus tersebut dalam 

pendekatan fisioterapi. 


