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PENGARUH GRASTON TECHNIQUE DENGAN ACTIVE  STRETCHING 

TERHADAP NYERI PLANTAR FASCIITIS PADA SALES PROMOTION 

GIRLS (SPG) 

 

Abstrak 

Fasciitis plantaris merupakan kondisi peradangan plantar fasia di penyisipan 

pada tuberkulum calcanealis medial yang terjadi sebagai akibat dari overstressing 

plantar fasia, akibat dari peradangan tersebut biasanya akan menimbulnya rasa 

tidak nyaman atau nyeri di telapak kaki. Penyebab utama plantar fasciitis 

dinyakini multifaktoral meliputi biomekanika abnormal kaki, atau pun penangan 

nyeri pada kaki yang telat diobati. Rasa nyeri pada plantar fasciitis biasanya 

terjadi secara tiba-tiba, akan sangat terasa setelah bangun pada pagi hari atau 

setelah duduk terlalu lama dan akan hilang setalah digerakkan. Teknik graston dan 

active stretching diberikan untuk menurunkan nyeri plantar fasciitis pada SPG. 

Dosis pemberian graston technique selama 5 menit, dan active stretching selama 

10 detik latihan, 3 detik jeda, dengan 10 kali pengulangan, penelitian ini 

dilakukan selama 2 minggi dengan 3 kali pertemuan. Penentuan penjaringan 

responden berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi, serta kuisioner yang diberikan 

kepada karyawati. Metode dengan dua kelompok yang masing-masing kelompok 

sempel berjumlah 10 orang yang ditentukan secara acak. Didapatkan hasil graston 

technique dengan active stretching lebih signifikan memberi pengaruh penurunan 

nyeri pada plantar fasciitis. 

 

Kata kunci : Plantar fasciitis, mobilisasi ankle, graston, plantar fasciitis pain 

scale, active stretching. 

 

Abstract 

Plantar fasciitis is an inflammatory condition of the plantar fascia inserted into the 

medial calcaneal tubercle that occurs as a result of plantar fascial overstressing, 

the result of which usually causes discomfort or pain in the soles of the feet. The 

main causes of plantar fasciitis are believed to be multifactoral including 

abnormal biomechanics of the foot, or even pain management in the leg that is 

late treated. Pain in plantar fasciitis usually occurs suddenly, it will be felt after 

waking up in the morning or after sitting too long and will disappear after being 

moved. Graston technique and active stretching are given to reduce plantar 

fasciitis pain in SPG. The dose of graston technique for 5 minutes, and active 

stretching for 10 seconds of exercise, 3 seconds pause, with 10 repetitions, this 

study was conducted for 2 weeks with 3 meetings. Selection of respondents based 

on inclusion and exclusion criteria, and questionnaires given to employees. 

Methods with two groups of each sample group consisting of 10 people randomly 

determined. Obtained the results of the graston technique with active stretching 

more significantly influence the decrease in pain in plantar fasciitis. 

 

Keywords : Plantar fasciitis, ankle mobilization, graston, plantar fasciitis pain 

scale, active stretching. 
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1. PENDAHULUAN 

Kaki merupakan salah satu bagian tubuh terpenting, hal ini dikarena kaki yang 

sangat berperan dalam aktivitas sehari-hari, apabila kaki mengalami gangguan 

atau kelainan, maka aktivitas sehari-hari pastinya akan terganggu. Melindungi 

kaki dapat menggunakan alas kaki berupa sandal ataupun sepatu, namun 

sayangnya seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini fungsi sepatu yang 

semestinya sebagai pelindung kaki menjadi berubah. Khususnya pada karyawati 

yang bekerja di toko ataupun mall-mall besar yang cenderung lebih memilih 

menggunakan sepatu hak tinggi (high heels) agar tampil lebih cantik yang 

bertujuan untuk menarik perhatian pelanggan, high heels juga dinilai sebagai 

simbol kuat seksualitas wanita modern untuk meningkatkan daya tarik wanita 

terhadap pria. 

Menurut American Pediatric Medical Association tahun 2014 tercatat 49% 

wanita menggunakan sepatu high heels, dan 77% mengeluh permasalahan pada 

kakinya, Pemakaian high heels diatas 5 cm biasanya akan memaksa kaki untuk 

jinjit terus-menerus dalam waktu yang lama akibatnya membuat otot 

gastrocnemius dan tendonachilles yang berada di tumit belakang menjadi 

memendek akibat tekanan yang ditimbulkan, hal inilah yang nantinya memicu 

timbunya rasa nyeri (Handayani, 2017). Dikarenanakan pemakaian sepatu hak 

tinggi selama lebih dari 5 tahun. Keluhan nyeri yang sering terjadi adalah di 

bagian bawah kaki (Debbita, 2018). Istilah Plantar fasciitis (PF) didefinisikan 

sebagai kondisi peradangan plantar fasia di penyisipan pada tuberkulum 

calcanealis medial yang terjadi sebagai akibat dari overstressing plantar fasia 

(Vinod Babu, Pereira, Sai Kumar, & Ayyappan, 2014). 

Graston merupakan jenis teknik mobilisasi jaringan lunak atau instrument 

assisted soft tissue mobilization (IASTM) yang melibatkan pengggunakan 

instrumen berupa stainless steel untuk mengatasi gangguan muskuloskeletal yang 

berhubungan dengan patologi dan membantu menyembuhkan cedera jaringan 

lunak (Kim, Sung, & Lee, 2017). Active stretching merupakan salah satu metode 

peregangan yang secara aktif dilakukan oleh klien atau pasien (Nelson & 

Kokkonen, 2007). 
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2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experimental dengan 

two group pretest and posttest design. Desain yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Two Group, Pretest-Posttest With Control Design. Dalam penelitian ini 

terdapat 2 kelompok. Kelompok perlakuan diberikan dengan teknik graston 

dengan active stretching, kelompok kontrol diberikan active stretching saja. 

penelitian ini dilakukan pada karyawan wanita di Toko Kosmetik Monita Solo , 

berjumlah 20 responden. 10 orang kelompok perlakuan, 10 orang kelompok 

kontrol, dengan dengan rentang usia rsponden 23-32 tahun. 

Variabel yang dianalisis adalah variabel bebas yaitu graston technique 

dengan active  stretching, dan variabel terikat pada penelitian ini penurunan nyeri 

plantar fasciitis. Kelompok perlakuan diberikan graston technique dengan active  

stretching dan kelompok kontrol diberiakan active  stretching. 

Tekik analisis data penelitian ini dengan uji normalitas Shapiro-Wilk, serta 

uji pengaruh dari tiap kelompok menggunakan Paired Sample t-test. Uji beda 

pengaruh pada 2 kelompok tersebut menggunakan uji Independent Sample t-tes. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karekteristik responden 

Tabel 1. Data Karakteristik Usia 

Karakteristik 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol P-

value N % N % 

Usia 

    

0.308 

23 - 25 4 40 % 3 30 % 

 26 - 28 3 30 % 2 20 % 

 29 - 32 3 30 % 4 40 % 

 Total 10 100 % 

 

100 % 

 Mean ± SD 26.60 ± 3.026 

 

27.70 ± 3.268 

  Minimal 23 

 

23 

  Maksimal 32 

 

32 

  Median 26.60 

 

27.70 

   

Berdasarkan Table 1 karakteristik responden menunjukan bahwa usia yang 

mengalami plantar fasciitis kelompok perlakuan adalah pada rentang usia 23-25 
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tahun sebanyak 40%, sedangkan pada kelompok kontrol berada pada rentang usia 

29-32 tahun sebanyak 40%. 

Tabel 2.  Data Karakteristik  Waktu Kerja Responden 

Karakteristik 

Kelompok 

Perlakuan Kelompok Kontrol P-value 

N 

 

N 

 Waktu Kerja 

    

0.388 

Mean ± SD 7.70 ± 0.483 

 

7.50 ± 0.527 

  Minimal 7 

 

7 

  Maksimal 8 

 

8 

  Median 7.7 

 

7.5 

   

Berdasarkan tabel 2 karakteristik responden berdasarkan waktu kerja 

menunjukan bahwa waktu kerja pada kelompok perlakuan memiliki rata-rata 

sebesar 7.70. Waktu kerja minimum pada kelompok perlakuan selama 7 jam dan 

waktu kerja maksimum sebesar 8 jam. Sedangkan waktu kerja pada kelompok 

kontrol memiliki rata-rata sebesar 7.50 dengan waktu kerja minimum selama 7 

jam dan waktu kerja maksimum sebesar 8 jam. 

Tabel 3. Data Karakteristik  Tinggi High Heel Responden 

Karakteristik 

Kelompok 

Perlakuan Kelompok Kontrol P-value 

N 

 

N 

 Tinggi High Heels 

    

0.628 

Mean ± SD 5.60 ± 0.966 

 

5.40 ± 0.843 

  Minimal 5 

 

5 

  Maksimal 7 

 

7 

  Median 5.6 

 

5.4 

   

Berdasarkan tabel 3 karakteristik responden berdasarkan tinggi high heel 

menunjukan bahwa tinggi high heel pada kelompok perlakuan memiliki rata-rata 

sebesar 5.60. tinggi high heel minimum pada kelompok perlakuan adalah 5 cm 

dan tinggi high heel maksimum adalah 7 cm. Sedangkan tinggi high heel pada 

kelompok kontrol memiliki rata-rata sebesar 5.40 dengan tinggi high heel 

minimum adalah 5cm dan tinggi high heel maksimum adalah 7 cm. 
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3.2 Pengaruh graston technique dengan active  stretching terhadap nyeri 

plantar fasciitis 

Tabel 4. Uji Pengaruh Penurunan Nyeri 

Kelompok 

Selisih Mean 

NDI (%) SD P-Value Kesimpulan 

Kelompok 

Perlakuan 22.400 1.802 0.000 Ha diterima 

Kelompok 

kontrol 5.100 1.016 0.001 Ha diterima 

 

Berdasarkan Table 4 diketahui bahwa hasil uji pengaruh dengan uji Paired t test 

diperoleh hasilnya p<0.05, sehingga dapat disimpulkan Ha diterima dan 

menunjukan adanya pengaruh sinifikan pada kelompok perlakuan diberikan 

graston technique dengan active stretching dan kelompok kontrol yang diberikan 

active stretching. 

Tabel 5. Uji Beda Pengaruh Penurunan Nyeri 

Kelompok  n 

Mean 

(%) SD Levene's test p-value 

Kelompok Perlakuan 1 10 22.40 5.700 0.41 0.000 

Kelompok Perlakuan 2 10 5.10 3.213 

 

0.000 

  

Berdasarkan Table 5 diketahui bahwa hasil uji beda pengaruh 

menggunakan uji Independent Sample t test didapatkan nilai p<0,05 menunjukan 

adanya perbedaan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan nyeri kasus 

plantar fasciitis pada Sales Promotion Girls (SPG) antara  kelompok perlakuan 

diberikan graston technique dengan active stretching dan kelompok kontrol yang 

diberikan active stretching. 

 

3.2 PEMBAHASAN 

3.2.1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan karakteristik usia subjek dalam penelitian didapatkan usia yang lebih 

banyak mengalami masalah plantar fasciitis pada kelompok perlakuan adalah 

pada usia 23-25 tahun yaitu sebanyak 40%, sedangkan pada kelompok kontrol 

berada pada rentang usia 29-32 tahun sebanyak 40%. Menurut Purvitagiri (2017) 

sebanyak 15% dari orang dewasa mengeluh nyeri plantar fasciiti, dan sebanyak 
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83% orang dewasa yang menderita plantar fasciitis adalah yang aktif bekerja pada 

usia 25-64 tahun.  

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa waktu jam kerja pada reponden 

adalah berkisar selama 7-8 jam perhari. Berdasarkan data tersebut, dapat 

disimpulkan dengan lama waktu kerja responden dapat menjadi faktor pemicu 

munculnya masalah plantar fasciitis. Pekerjaan Sales Promotion Girl (SPG) lebih 

sering dalam posisi berdiri dengan menggunakan alas kaki yang tidak sesuai 

dengan biomekanika kaki menyebabkan munculnya gejala nyeri pada sisi medial 

tumit, rasa sakit lama-kelamaan nantinya akan lebih terasa sehingga menyebabkan 

plantar fasciitis (Purvitagiri, 2017). 

Menurut Handayani (2017), nyeri plantar fasciitis terjadi pada pekerja 

dengan aktivitas berdiri lebih dari 6 jam, sebanyak 70% orang mengalami obesitas 

dan lebih dari 30% pada orang dengan rentang usia diatas 50 tahun. 

Dalam penelitian ini responden yang menderita plantar fasciitis  mayoritas 

adalah karyawati/SPG  yang dalam bekerjanya menggunakan sepatu high heel 

dengan tinggi terendah 5 cm dan paling tinggi 7 cm. Menurut penelitian yang 

dilakukan herlina tahun 2012, pemakaian high heels terlalu lama dengan tinggi 

heel lebih dari 5 cm memiliki resiko munculnya fasciitis plantaris pada Sales 

Promotion Girls (SPG) PT. Sri Ratu Madiun (Mds, 2015). 

Penggunaan High heel dikatakan dapat mengubah bentuk biomekanika 

kaki, akibat dari perubahan tersebut menyebabkan kaki kesulitan untuk 

mempertahankan kestabilan saat berdiri  berkepanjangan akibat tekanan berat 

tubuh. Sepatu hak tinggi (high heel) dapat membatasi proprioception tumit saat 

berjalan, selain itu sepatu ber-hak tinggi (high heel) juga dapat membatasi gerak 

inversi/eversi kaki, yang dapat menyebabkan peningkatan lengkung sudut 

pronasi, karena itu menggunakan sepatu ber-hak tinggi (high heel) menimbulkan 

kekakuan kaki karena membatasi gerak alami kaki (Khodair, 2015). 
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3.2.2 Pemberian graston technique dengan active stretching terhadap penurunan 

nyeri platar fasciitis pada Sales Promotio Girls (SPG) 

Dari data hasil penelitian didapat ada pengaruh graston technique dengan active 

stretching terhadap penurunan nyeri pada penderita plantar fasciitis dengan 

signifikan. 

Pengaplikasian graston technique berupa gesekan pada jaringan lunak 

(fasia) yang cedera memunculkan respon panas, yang dapat meningkatkan 

ekstensibilitas jaringan lunak dengan mengatasi pembatasan/perlengketan yang 

terjadi, sehingga viskositas jaringan akan menurun dan membuatnya menjadi 

lebih lunak. Pendarahan mikrovaskuler dan kapiler akan muncul bersamaan 

dengan inflamasi lokal setelah pemberian graston technique karena adanya 

tekanan dari instrument/alat graston. Perdarahan (inflamasi) yang terjadi justru 

akan memberi dampak mempercepat proses proliferasi penyembuhan jaringan 

lunak tersebut. Inflamasi yang terjadi akan memberikan dampak positif kerena 

mempercepat proses penyembuhan pada jaringan lunak dengan cara 

menghilangkan jaringan parut dan pelepasan adhesi, sementara itu produksi suplai 

aliran darah dan nutrisi akan meningkat ke area yang mengalami inflamasi. 

Sehingga, kolagen baru akan teproduksi dan terbentuk kembali, sehingga terjadi 

proses regenerasi jaringan (Baker et al., 2013). 

Disamping itu active stretching  juga membantu dalam memberikan 

stimulasi berupa kontraksikan pada jaringan lunak yang menyebabkan terjadi 

pemanjang pada fascia plantaris dan tendon yang secara perlahan akan mengulur 

fascia plantaris dan tendon. Akibatnya terlepasnya perlengketan pada 

apponeurosis plantaris dan abnormal cross link, jaringan fibrous akan terlepas 

dan iritasi berkurang karena adanya nyeri inflamasi serta meningkatkan produksi 

sel darah merah, menyababkan peningkatan kadar hemoglobin darah yang 

membeikan fasilitasi  jumlah kapasitas darah dalam membawa oksigen dan 

peningkatan darah dalam metabolisme lokal. Peningkatan jumlah sel darah merah 

ini mempercepat proses perbaikan jaringan, sehingga nyeri dapat berkurang. 
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3.2.3 Pemberian active stretching terhadap penurunan nyeri plantar fasciitis 

pada Sales Promotio Girls (SPG)  

Dari data hasil penelitian didapat ada pengaruh active stretching dalam 

menurunan nyeri pada penderita plantar fasciitis tetapi tidak terlalu signifikan. 

Pada kasus plantar fasciitis terjadi perubahan berupa menurunnya elastisitas 

jaringan, tiimbulkan adesi otot, hilangnya fungsi jaringan lunak yang 

mengakibatkan timbulnya rasa nyeri, hal ini dikarenakan akibat adanya fibrosis 

dan jaringan parut (scar tissue) yang pada plantar fascia (Nishikawa et al., 2015). 

Pemberian active stretching berguna dalam melepaskan adhesion serta 

meningkatkan elastisitas pada plantar fascia. Secara fisiologi pemberian active 

stretching pada fascia akan memberi stimulasi serta mengkontraksikan jaringan 

lunak, kontraksi ini menghasilkan tegangan memanjang pada fascia dan tendon 

yang nantinya secara perlahan akan fascia dan tendon akan terulur. Pemberian 

active stretching juga menghancurkan perlengketan otot dan gangguan pada 

jaringan lunak yang dapat menyebabkan inflamasi, memberikan efek neurologis 

yang dapat merangsang reseptor sendi yaitu mekanoreseptor yang dapat 

menginhibisi pengiriman stimulus nosiseptif pada medula spinalis melalui level 

modulasi level spinal sehingga nyeri dapat berkurang. 

Dengan adanya peningkatan elastisitas tendon maka pada fasciitis plantaris 

diharapkan fascia plantaris atau apponeurosis plantaris akan lebih elastis 

sehingga nyeri plantar fasciitis  akan berkurang.  

3.2.4 Perbedaan Pengaruh Pemberian Graston Technique Dengan Active 

Stretching Dan Active Stretching  

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa pemberian graston 

technique dengan active atretching lebih signifikan dalam menurunkan nyeri 

plantar fasciitis dibandingkan active stretching saja, hal ini dikarenakan 

pemberian active stretching lebih banyak berpengaruh untuk mengulur otot-otot 

intrinsik kaki (otot gastrognemius dan tendon achilles) karena hanya dapat 

membantu faktor risiko fungsionalnya saja, seperti pemendekan tendon achilles 

dan kelemahan otot intrinsik kaki. Efek active stretching biasanya hanya untuk 

menghilangkan stress yang terjadi pada plantar fasia baik karena plantar fasia itu 
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sendiri mengalami perlengketan atau karena fasia yang mengalami perlengketan 

akibat dari tendon achilles yang memendek, hal itu sangat berhubangan karena 

plantar fasia dan tendon achilles saling berhubungan dengan kalkaneus. 

Pemberin graston technique dengan active atretching membuat respon 

inflamasi lokal, yang memungkinkan untuk percepatan penyembuhan dan bekas 

luka remodeling jaringan. Renovasi kolagen meningkatkan elastisitas jaringan 

parut yang rusak, adhesi fibrotik dan meningkatkan kemampuan fungsional atau 

kelenturan dari jaringan. 

Tekanan yang mendalam yang diberikan secara graston technique pada 

daerah yang mengalami cedera jaringan lunak akan terstimulasi. Dimana aktivitas 

dan jumlah fibroblast akan meningkat dan menimbulkan fibronectin melalui 

lokalisasi inflamasi, yang hal ini nantinya dapat memfasilitasi sintesis dan 

pembentukan kembali kolagen yang merupakan salah satu protein pembentuk 

extracellular matrix serta dapat menghambat masuknya sensorik rasa nyeri, selain 

itu tekanan yang dihasilkan  juga dapat menyebabkan pelepasan pembunuh rasa 

sakit alami tubuh, yaitu hormon endorfin. Selain itu mengurangi tingkat rasa sakit 

sama seperti yang dijelaskan menurut “Gerbang Kontrol Teori” oleh Melzack dan 

Wall (1965), sedangkan active stretching lebih berfokus dalam melatih otot-otot 

intrinsik kaki, di mana ketika otot mengalami pemanjangan, serabut otot dan 

jaringan ikat juga akan memanjang karena adanya kekuatan eksternal yang dapat 

meningkatkan panjang tendon otot karena pengaruh dari sifat biomekanik otot itu 

sendiri. Latihan active stretching ini dilakukan untuk meningkatkan dukungan 

pada lengkungan longitudinal kaki (arcus) dan mengurangi stres pada plantar 

fasia karena dapat membantu memperbaiki masalah yang timbul dari risiko 

fungsional. 

 

4. PENUTUP 

Ada pengaruh graston technique dengan active stretching dan active stretching 

pada penurunan nyeri plantar fasciitis, tetapi graston technique dengan active 

stretching lebih signifikan dalam menurunkan nyeri plantar fasciitis dibandingkan 

active stretching saja. Adanya perbedaan pengaruh pemberian graston technique 
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dengan active stretching dan active stretching saja dalam menurunkan nyeri 

plantar fasciitis. 
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