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HUBUNGAN FLAT FOOT TERHADAP KECEPATAN BERJALAN PADA 

ANAK USIA 10-12 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Abstrak 

Flat foot adalah salah satu masalah orthopedic yang umum pada kasus pediatric. 

Hampir semua anak dilahirkan dengan posisi telapak kaki yang datar dan postur kaki 

yang normal akan berkembang pada dekade awal kehidupan. Namun, beberapa anak 

memiliki kaki dengan arkus pedis yang datar setelah 10 tahun pula. Jika kondisi 

tersebut terus berlanjut menuju tahap yang lebih buruk, maka dapat menimbulkan 

berpengaruh pada fungsi kaki penderitanya. angka kejadian flat floot yang diperoleh 

sebanyak 299 responden atau 27,5% yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan 

yang terjadi di kota Surakarta. Flat foot sendiri disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti faktor bawaan, neurologis, kondisi bawaan, dan struktural anatomi. Flat foot 

juga dapat ditemukan pada individu yang sehat tanpa cedera, hal tersebut di sebabkan 

oleh masalah struktural seperti ketegangan ligamen dan kekuatan otot. Pada anak usia 

dini, otot kaki intrinsik dan entrinsik biasanya diperkuat dengan berjalan dan berlari. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan flat foot terhadap kecepatan 

berjalan pada anak usia 10-12 tahun. Jenis Penelitian ini adalah korelasional dengan 

pendekatan cross sectional dengan desain penelitian berupa Sperman Rho. Tehnik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Simple Random Sampling. Jumlah 

sampel sebanyak 36 orang. Dari hasil rank sperman didapatkan hasil ρhitung sebesar 

-0.481 dengan nilai p-value sebesar 0.003 < 0.05 terdapat hubungan yang signifikan 

antara flat foot terhadap kecepatan berjalan pada anak usia 10-12 tahun. 

 

Kata Kunci: flat foot, kecepatan berjalan, anak-anak 

 

Abstract 

Flat foot is an orthopedic problem that is common in pediatric cases. Almost all 

children are born with flat feet and normal foot posture will develop in the early 

decades of life. However some children have legs with flat arches after 10 years. If 

the condition will be continou to be a worse stage it have an effect on the function of 

the foot of the sufferer. Flat foot incidence obtained by 299 respondents or 27.5% 

consisting of men and woman occured in Surakarta city. The flat foot is caused by 

several factors such as conginetal factors, neurology, conginetal, contditions, and 

structural anatomy. Flat foot can also be found in healthy without injury, this is 

caused by structural problems such as ligament tension and muscle strength. In early 

childhood, intrinsic and entrinsic leg muscle are usually strengthened by walking and 

running. This study aims to determine the relationship of flat foot to walking speed in 

children aged 10-12 years. this type of research is correlational with cross sectional 

approach with research design in the form of spearman Rho. The sampling technique 

used is the simple random sampling technique. The number of samples is 36 people. 

From the Sperman rank results, the results of ρcount are -0.481 with p-value of 0.003 
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<0.05 there is a significant relationship between flat foot to walking speed in children 

aged 10-12 years. 

 

Key words: flat foot, walking speed, children 

 

1. PENDAHULUAN 

Kaki merupakan dasar pendukung tubuh yang sangat penting untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari bagi manusia. Kaki di butuhkan setiap hari untuk dapat berjalan. 

Anatomi kaki biasanya terdiri dari 26 tulang, 33 sendi dan ratusan tendon, ligamen, 

dan otot-otot yang saling berhubungan satu sama lain (Pourghasem et al., 2016).  

Berjalan melibatkan gerakan yang beradaptasi terhadap perubahan kondisi 

lokal. Demikian pula pada anak-anak yang memodifikasi gaya berjalan mereka untuk 

bernavigasi pada jalan yang menanjak, datar atau jalan turun. Perubahan dalam 

kondisi lokal memberikan faktor, misalnya di lingkungan eksternal untuk individu 

masing-masing. Namun, berjalan juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti 

morfologi pada tubuh. Pertumbuhan fisik selama masa kanak-kanak dapat 

mempengaruhi kinematika dan kinetika berjalan. Salah satu aspek morfologi tubuh 

dipusat untuk berjalan telah dikaikan perbedaan dalam kinematika dan kinetika 

berjalan yaitu lengkungan kaki. Anatomi kaki mempunyai peranan penting untuk 

beberapa gerakan seperti gerakan dorsi fleksi-plantar fleksi serta elevasi-inversi (Gill 

et al., 2016). 

Manusia terlahir dengan kecepatan berjalan yang berbeda-beda. Hal tersebut 

disebabkan oleh faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan berjalan normal manusia 

yaitu, jenis kelamin, tingkat kebugaran tubuh, tinggi dan bentuk anatomi manusia itu 

sendiri (Sorongan et al., 2014). Begitupun dengan usia kanak-kanak. Setiap anak 

lahir dengan kondisi kaki datar dan lengkungan kaki yang mulai terbentuk saat anak 

menginjak umur 7 sampai 10 tahun. Ketika terjadi gangguan pada proses lengkungan 

kaki, sehingga dapat mengakibatkan deformitas pada kaki. Sebuah penelitian 

menunjukkan flat foot terjadi sebesar 45% pada anak-anak yang belum memasuki 
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usia 10 tahun (atau usia yang belum memasuki umur sekolah dan sebesarr 10% 

terjadi pada anak yang memasuki masa sekolah) (Nissa et al., 2016). 

Flat foot adalah salah satu masalah orthopedic yang umum pada kasus 

pediatric. Hampir semua anak dilahirkan dengan posisi telapak kaki yang datar dan 

postur kaki yang normal akan berkembang pada dekade awal kehidupan. Namun, 

beberapa anak memiliki kaki dengan arkus pedis yang datar setelah 10 tahun pula. 

Jika kondisi tersebut terus berlanjut menuju tahap yang lebih buruk, maka dapat 

menimbulkan berpengaruh pada fungsi kaki penderitanya (Nissa et al., 2016). 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional yang 

bersifat deskriptif analitik. Penelitian cross sectional merupakan suatu penelitian 

yang mempelajari hubungan antara faktor risiko (independen) dengan faktor efek 

(dependen), dimana melakukan observasi atau pengukuran variabel sekali dan 

sekaligus pada waktu waktu yg sama. Arti dari “suatu saat” bukan berarti semua 

responden diukur atau diamati pada saat yang bersamaan, tetapi artinya dalam 

penelitian cross sectional setiap responden hanya diobservasi satu kali saja dan 

pengukuran variabel responden dilakukan pada saat pemeriksaan tersebut (Riyanto, 

2017). Penelitian ini dilaksanakan di SDN Gonilan 01 Kartasura dan SDN 02 Gonilan 

Kartasura. Penelitian direncanakan akan berlangsung pada bulan Desember 2018 

sampai januari 2019. 

Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah teknik random sampling 

(sampel acak). Teknik random sampling merupakan pengambilan sampel dari 

populasi dimana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 

diambil sebagai sampel (Riyanto, 2017). Dengan teknik ini, maka terpilihnya anggota 

individu menjadi anggota sampel yang benar-benar terplilih sesuai kriteria yang telah 

di kehendaki. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

3.1.1 Karakteristik responden berdasarkan umur 

Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan umur 

Umur Frekuensi Presentase 

10 15 41.7 

11 17 47.2 

12 4 11.1 

Total 36 100 

 

3.1.2 Karakteristik berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 2. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-laki 20 55.6 

Perempuan 16 44.4 

Total 36 100 

 

3.1.3 Distribusi responden berdasarkan grade flat foot 

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan grade flat foot 

Grade Flat Foot Frekuensi Presentase 

Ringan 10 27.8 

Sedang 18 50.0 

Berat 8 22.2 

Total 36 100 

 

3.1.4 Distribusi responden berdasarkan Kecepatan berjalan 

Tabel 4. Distribusi responden berdasarkan Kecepatan berjalan 

Kecepatan Berjalan Frekuensi Presentase 

Lambat 32 88.9 

Sedang 2 5.6 

Cepat 2 5.6 

Total 36 100 

 

3.2 Analisis Data 

Uji analisa data atau yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

uji rank sperman. Uji ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 
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Tabel 5. Uji rank sperman 

  Kecepatan Berjalan 
ρhitung p-value 

Flat 

Foot 

 Lambat % Sedang % Cepat % Total % 

Ringan 6 2.16 2 0.72 2 0.72 10 3.6 

-0.481 0.003 
Sedang 18 6.48 0 0 0 0 18 6.48 

Berat 8 2.28 0 0 0 0 8 2.28 

Total 32 11.35 2 0.72 2 0.72 36 100 

Dari tabel 5 diketahui bahwa dari 36 responden, terdapat 32 (11.35%) 

responden yang kecepatan berjalannya lambat. Dari 32 responden tersebut, sebanyak 6 

(2.16%) responden yang flat footnya ringan, sebanyak 18 (6.48%) responden yang flat 

footnya sedang, dan sebanyak 8 (2.28%) responden yang flat footnya berat. Responden 

yang kecepatan berjalannya sedang sebanyak 2 (0.72%) responden dan semuanya flat 

footnya ringan. Responden yang kecepatan berjalannya cepat sebanyak 2 (0.72%) 

responden dan semuanya flat footnya ringan.  

Berdasarkan hasil uji rank sperman, jika p value < 0.05, maka Ho di tolak atau 

dapat diartikan terdapat hubungan yang signifikan antara flat foot terhadap kecepatan 

berjalan. Dari hasil uji rank sperman, didapatkan hasil ρhitung sebesar -0.481 dengan 

nilai p-value sebesar 0.003 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara flat foot dengan kecepatan berjalan pada anak usia 10-12 tahun. 

3.3 Pembahasan 

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh sabita (2017) tentang 

hubungan antara flat foot dengan gait parameter pada anak usia 7-9 tahun di SD 

Pabelan Kartasura. Yang menyatakan bahwa flat foot mempunyai pengaruh yang 

signifikan dengan gait parameter (cadane, cycle time, stride length, step length dan 

Speed). dengan Nilai p value (sig) dari cadance sebesar 0,001 dengan nilai r = -0,433 

menunjukan hubungan negatif dan kekuatan korelasi sedang, cycle time sebesar 0,001 

dengan nilai r = 0,406 menunjukan hubungan positif dan kekuatan korelasi sedang, 

stride length sebesar 0,005 dengan nilai r = -0,293 menunjukan hubungan negatif dan 
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kekuatan korelasi lemah, step length sebesar 0,001 dengan nilai r = 0,534 menunjukan 

hubungan positif dan kekuatan korelasi sedang dan speed sebesar 0,009 dengan nilai r 

= 0,259 menunjukan hubungan positif kekuatan korelasi lemah. Sedangkan pada 

penilitian kali ini, peneliti hanya fokus untuk mengobservasi pada kecepatannya 

(speed) saja. 

Flat foot (pes planus) adalah kondisi dimana kaki datar atau mengalami 

hilangnya pada lengkungan medial atau arcus longitudinal medial pada kaki. Kondisi 

ini lebih sering terjadi pada anak kecil. Menurut beberapa penelitian flat foot memiliki 

efek yang merugikan dalam berbagai komponen fisik manusia seperti yang terjadi 

anak-anak yaitu menurunnya performa produktivitas. Anak akan menjadi tidak 

bergairah, lesu, dan malas karena adanya hambatan berjalan yang menjadi lebih lambat 

(Rasheed & Pagare, 2015). Flat foot terjadi karena ligament yang lebih longgar atau 

lunak sehingga terbentuk lemak bayi antara tulang-tulang kaki. Hal ini menyebabkan 

lengkungan jatuh ketika anak berdiri. Flat foot yang sering disebut juga “lengkungan 

yang jatuh” dan kebanyakan anak-anak tidak memiliki gejala. Selain itu flat foot juga 

disebabkan oleh otot yang kencang sehingga kadang menimbulkan rasa nyeri 

(Association of Paediatric Chartered Physiotherapists, 2018). 

Menurut Erol et al., (2015), posterior tibial tendon (PTT) adalah penyebab 

utama terjadinya pes planus. Posterior tibialis tendon (PTT) berperan dalam dynamic 

stabilizer dari medial arcus kaki. Pada saat gerakan plantar flexi dan inversi kaki akan 

terjadi kontraksi pada PTT, dan arcus kaki menjadi elevasi ketika sendi midtarsal 

terkunci sehingga midfoot-hindfoot mengalami rigid. Demikian pula jika jika PTT 

tidak bekerja dengan baik, pada saat berjalan otot gastrocnomeus akan bekerja lebih 

ekstra. Sehingga, ligament dan capsule joint yang lain pada kaki akan semakin 

melemah dan terjadi pes planus. 

3.4 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian tidak didukung oleh pemeriksaan arkus pedis yang lebih spesifik 

dengan menggunakan radiografi. Keterbatasan penelitian untuk mencari subjek 
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penelitian dengan jenis arkus yang lebih banyak, sehingga membutuhkan waktu yag 

lama untuk menyelesaikan penyusunan skripsi. 

 

4. PENUTUP 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan hasil bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara flat foot terhadap kecepatan berjalan pada anak usia 10-12 tahun di 

SD Negeri Gonilan I dan SD Negeri Gonilan II.  
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