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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 (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 
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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 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). 

Menurut Wardani (2013), 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. Namun, jika 
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otot kaki intrinsik dan entrinsik tidak cukup digunakan pada anak usia dini, 

kaki mereka akan melemah (Tashiro et al., 2015). 

Flat foot dapat menyebabkan tekanan abnormal pada kaki dan 

ekstremitas bawah. Tekanan mekanis yang berubah pada struktur ini dapat 

memperburuk deformitas kaki (Sadeghi-demneh et al., 2015).  

Menurut Gill et al., (2016) kebanyakan studi meneliti tinggi 

lengkungan pada arcus kaki memiliki kaitan terhadap berjalan. Kecepatan 

berjalan merupakan indikator yang digunakan sebagai penanda kesehatan 

serta ukuran kapasitas dan fungsi yang spesifik. Kecepatan berjalan dapat 

diukur dengan 10 meter walk test (10 MWT). Pengukuran 10 MWT 

merupakan protokol yang bisa digunakan untuk menilai kecepatan berjalan 

yang normal pada anak. Pengukuran 10 MWT merupakan pengukuran 

kecepatan berjalan dengan berjalan sejauh 10 meter dengan satuan m / s. 

Pengukuran 10 MWT dapat dilakukan pada anak-anak maupun dewasa. 

berjalan dengan pengukuran 6-10 meter (20-33 ft) sangatlah memadai. 

Sebelum kecepatan berjalan dimulai, subjek harus terlebih dahulu di beri tahu 

untuk berjalan pada kecepatan alami mereka (Levine, Richards, & Whittle, 

2014). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul penelitian “hubungan flat foot terhadap kecepatan berjalan 

pada anak usia 10-12 tahun”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah penelitian 

yang dapat diambil adalah “ apakah ada hubungan antara flat foot terhadap 

kecepatan berjalan pada anak usia 10-12 tahun”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

    Untuk mengetahui hubungan flat foot terhadap kecepatan berjalan pada 

anak usia 10-12 tahun. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui flat foot serta mengetahui kecepatan berjalan pada 

anak usia 10-12 tahun di SDN Gonilan 01 Kartasura dan SDN Gonilan 

02 Kartasura.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai 

sumber informasi dalam memahami proses terjadinya flat foot serta 

menambah pemahaman mengenai kecepatan berjalan akibat flat foot 

terutama pada anak-anak usia 10-12 tahun. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat 

Menambah pengetahuan tentang pentingnya mengenali flat foot 

pada anak-anak. 

b. Bagi fisioterapi 

Menambah sumber referensi bagi kegiatan yang mempunyai kaitan 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada fisioterapi. 

c. Bagi peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan serta memahami dan mendalami 

dunia kesehatan khususnya fisioterapi. 

d. Bagi institusi 

Sebagai referensi tambahan dalam memahami flat foot dan 

kecepatan berjalan pada anak. 

  


