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ABSTRAK 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

SKRIPSI, 8  JANUARI  2014 

 

HUSNUL HASANAH 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN 

FASCIITIS PLANTARIS  PADA POLISI WANITA (POLWAN) DI POLDA 

KALIMANTAN BARAT 

 

xiv + 82 Halaman + 20 Tabel + 2 Gambar + 8 Lampiran 

 

Fasciitis Plantaris merupakan nyeri tumit disebabkan oleh peradangan dari 

Plantar Fascia suatu jaringan  disepanjang bagian bawah kaki yang 

menghubungkan tulang tumit dengan ibu jari kaki. Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan pada  20 orang anggota Polwan yang bertugas mengatur lalu lintas 

di jalan raya, didapatkan 45% dengan IMT berlebih dengan rata-rata diatas 25 

kg/m
2
 dan menggunakan sepatu PDH menderita Fasciitis Plantaris..  

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kejadian Fasciitis Plantaris pada Polwan di Polda Kalimantan Barat 

Penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan Cross Sectional. 

Besar sampel penelitian sebanyak 111 responden. Analisis Uji statistik yang 

digunakanadalah uji statistik Chi square. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ada hubungan antara pengetahuan       

(p = 0,000),  sikap (p = 0,013), kondisi sepatu dengan perilaku penggunaan sepatu 

(p = 0,004), ada hubungan antara perilaku penggunaan sepatu (p = 0,000) waktu 

(lama) kerja (p = 0,007)  posisi berdiri yang lama (p  = 0,028) pada polisi wanita 

di Polda Kalimantan Barat dan  tidak ada hubungan antara IMT (p= 0,245) dengan 

kejadian Fasciitis Plantaris pada Polisi Wanita di Polda Kalimantan Barat . 

Saran diharapkan kepada polwan agar menggunaan sepatu PDH sesuai dengan 

kondisi kaki dan sesering mungkin untuk selalu merilekkaan kaki saat bekerja dan 

memilih sepatu yang ringan dan tinggi haknya maksimal 3–4cm. 

 

Kata Kunci    : Fasciitis   Plantaris, Polwan, Polda 

Pustaka          : 20  (2006-2012) 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

FACULTY OF HEALTH SCIENCES 

THESIS,  8  JANUARY 2014 

 

HUSNUL HASANAH 

 

ACTORS RELATED TO THE INCIDENT AT THE POLICE WOMEN 

PLANTAR FASCIITIS ( POLICEWOMAN ) IN WEST KALIMANTAN 

REGIONAL POLICE 

 

xiv + 82 pages + 20 tables + 2 figures + 8 appendixes 

 

Plantaris fasciitis is a pain caused by inflammation of the plantar fascia a tissue 

along the bottom of the foot that connects the heel bone with the big toe. Based on 

observations made on 20 Polwan members who wake up traffic on the highway, 

get 45% with excess BMI with an average above 25 kg / m2 and use PDH shoes 

suffering from Fasciitis Plantaris. 

The purpose of this research is to know factors related to Plantaris Fasciitis 

incident in Polwan in Polda West Kalimantan. 

This research is analytic observational with Cross Sectional command. The 

sample size is 111 respondents. The statistical test used is a statistical test. 

The result of research can be concluded There is a relation between knowledge (p 

= 0,000), attitude (p = 0,013), condition of shoes with shoe use (p = 0,004), there 

is relation between shoe usage (p = 0,000) (P = 0.028) in female police in West 

Kalimantan Police and there is no relation between IMT (p = 0,245) with Plantaris 

Fasciitis incident on Police of Women in Police of West Kalimantan. 

Suggestions are expected for policewomen to use PDH shoes according to the 

condition of the foot and as often as possible to always shuffle the feet while 

working and choose shoes that are light and high right 3-4cm maximum. 

 

Keywords : Plantaris Fasciitis, Polwan, Polda 

Bibliography   : 20 (2006-2012 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Visi pembangunan kesehatan Indonesia tahun 2015 adalah masyarakat 

mandiri dan berkeadilan. Dalam upaya menuju Indonesia Sehat 2015, maka 

pengembangan pelayanan kesehatan di Indonesia berorientasi kepada 

paradigma sehat. Paradigma sehat merupakan cara pandang atau pola pikir 

pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif, antisipatif dengan 

melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak 

faktor secara dinamis dengan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif 

dan rehabilitatif (Suiraoka, 2012). 

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 

pelayanan anggota Polri, diharapkan anggota Polri dapat berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggota Polri dapat 

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

negeri (Perkap No 6 tahun 2011). Polri yang kesehariannya bertugas dalam 

bentuk pengamanan, baik terhadap pengamanan seperti tempat ibadah, pusat 

keramaian, maupun menjaga keamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas. 

Untuk menciptakan situasi yang aman dan lancar dituntut mampu bertugas 8 

jam perhari atau 40 jam dalam satu minggu dengan mengenakan pakaian 

seragam atau uniform, yang mana salah satu kelengkapan dari seragam 

1 



tersebut harus menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) yang sudah diatur 

dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan sebutan penggunaan pakaian 

dinas seragam Polri dan PNS Polri. (Skep Kapolri, 2005) 

Didalam melaksanakan tugas hariannya, anggota Polri baik wanita 

danpria diharuskan melakukan aktivitas dengan menggunakan sepatu PDH 

dalam intensitas waktu yang cukup lama dan kondisi kaki yang tidak rileks. 

Sebagai contoh anggota Polri yang bertugas mengatur jalan raya dan berdiri 

selama 3 sampai 4 jam perhari untuk menjaga keamanan dan kelancaran 

kendaraan di jalan raya. Kaki merupakan penopang berat badan dan beban 

yang paling besar baik sewaktu berdiri, berjalan ataupun berlari, dan 

menjadi alat transportasi yang penting dalam aktivitas keseharian kita. Oleh 

sebab itu tumit dan telapak kaki berikut jari-jari kaki dilengkapi dengan 

jaringan-jaringan lunak yang merupakan bantalan penahan beban yang 

menekan pada landasan. Karena pemusatan beban pada kaki ini, maka 

bagian kaki cenderung mudah mengalami gangguan dan defomitas. Jika ada 

bagian kaki yang mengalami gangguan, maka mobilitas akan terganggu 

sehingga aktivitas keseharian akan terganggu. Salah satu gangguan pada 

kaki yang sering terjadi pada anggota Polri yang dapat menyebabkan kaki 

terasa pegal dan nyeri pada tumit bahkan dapat mengakibatkan peradangan 

pada tumit adalah Fasciitis Plantaris (Victorio, 2011). 

Fasciitis Plantaris termasuk golongan rematik non artikular, dimana 

akibat keluhan ini dapat mengganggu mobilitas dan aktifitas kehidupan 

sehari-hari penderitanya. Posisi berdiri statis dalam waktu yang lama 



menyebabkan fascia plantaris dan otot-otot disekitar telapak kaki 

dipaksakan untuk berkontraksi. Ketika mulai melangkah otomatis fascia 

plantar mulai tertarik dan mempengaruhi arcus longitudinal. Prevalensi 

yang terjadi pada penekanan bagian sepanjang ligament plantar fascia biasa 

disebut fasciitis plantaris dan dapat dilakukan pemeriksaan spesifik 

fisioterapi yaitu plantar fasciitis test dengan posisi pasien tidur terlentang 

atau dalam posisi relax, terapis menggerakkan ankle ke arah dorsi flexi 

secara pasif dan ekstensi pasif jari-jari kaki, kemudian palpasi 

pada perbatasan medial fascia plantar. Jika pasien mengalami nyeri maka 

positif terkena fasciitis plantaris (Cohen, 2011) 

Nyeri tumit (fasciitis plantaris) merupakan kondisi umum di 

masyarakat pada semua lapisan umur dan pada tingkat aktivitas yang 

bervariasi. Biasanya, sindroma nyeri tumit berhubungan dengan 

peradangan atau iritasi pada fascia plantaris. Fascia plantaris adalah 

bentuk jaringan ikat di bawah kaki yang membentuk lengkungan 

(arcus). Berorigo pada tulang calcaneus, dan berinsersio pada caput 

metatarsal I-V jari kaki. Sehingga pengetahuan masih dirasakan kurang 

terutama pada penderita Fasciitis Plantaris, hal ini dikarenakan kurangnya 

pemahaman mengenai kondisi sepatu yang digunakan dalam bertugas harus 

sesuai dengan kondisi kaki. Masyarakat pada umumnya dan anggota Polwan 

khususnya masih banyak yang beranggapan bahwa nyeri tumit adalah hal 

yang biasa, dengan mengabaikan rasa nyeri yang timbul pada tumit dan 

menderita penyakit Fasciitis Plantaris tanpa diobati (Sugiri, 2008). 



Fasciitis Plantaris biasanya muncul secara berangsur-angsur, akan 

tetapi pada beberapa orang rasa nyeri dapat muncul secara tiba-tiba. Rasa 

nyeri tersebut biasanya muncul dari sikap berdiri dengan penggunaan sepatu 

sebagai alat pelindung kaki yang disertai dengan kondisi sepatu yang tidak 

sesuai dimana beban tubuh bertumpu pada metatarsal, pronasi kaki yang 

berlebihan dan ketinggian lengkungan pada telapak kaki. Rasa nyeri dapat 

semakin memburuk jika kita melanjutkan aktivitas secara berlebihan. 

Penderita Fasciitis Plantaris sendiri akan bersikap kurang mendukung 

dalam hal penggunaan sepatu dimana posisi kaki dengan posisi “enquine” 

pada kaki yang sakit dengan tujuan menghindari tekanan pada tumit yang 

nyeri. 

Nyeri  biasanya menurun jika jaringan sudah lentur, tapi dengan 

mudah dapat terjadi peradangan kembali pada daerah fascia plantaris kaki 

setelah banyak berdiri atau aktifitas fisik. Biasanya disebabkan karena 

pekerjaan seseorang yang banyak menggunakan aktifitas kaki, misalnya 

pekerja kantoran dimana pemakaian sepatu yang tidak nyaman, bantalan 

sepatu tidak mendukung sehingga distribusi berat menjadi terganggu, 

misalnya  kondisi sepatu menggunakan sepatu hak tinggi, dan perilaku 

penggunaan sepatu yang tidak mendukung kaki dengan tepat disekitar tumit, 

dengan mudah dapat menyebabkan peradangan pada fascia plantaris kaki 

dari waktu ke waktu.  

Selain itu berat badan seseorang (IMT) dapat mengakibatkan 

terjadinya fasciitis plantaris, dimana fascia plantaris merupakan jaringan 



fibrous yang terbentang dari tulang tumit sampai tulang jari kaki, yang 

berfungsi sebagai penyangga bagian lengkung kaki agar bagian kaki dapat 

disanggah, ketika berjalan atau berlari kaki mendarat ditumit, dan terjadi 

peningkatan diri pada jari-jari kaki, pada saat memindahkan berat badan 

kekaki lain, berat badan akan menumpu pada fascia plantaris, gerakan 

semacam ini dapat menarik fascia dari lampiran pada tumit dan 

menyebabkan kerusakan pada jaringan fascia. 

Penyakit ini lebih banyak diderita oleh anggota Polri dan lebih banyak 

berumur 30 tahun ke atas hal ini dikarenakan perilaku penggunaan sepatu 

yang tidak sesuai, sepatu yang tidak didukung untuk lengkung kaki atau 

tidak ada kemampuan untuk menyerap hentakan akan menyebabkan resiko 

terkena Fasciitis Plantaris semakin tinggi. Jika sering memakai sepatu yang 

tidak sesuai dengan kondisi kakimaka tendon Achilles yakni tendon yang 

melekat pada tumit kita dapat berkontraksi/tegang dan memendek, 

menyebabkan strain pada jaringan disekitar tumit yang juga akan 

menyebabkan resiko terkena Fasciitis Plantaris semakin tinggi. Efek yang 

ditimbulkan dari Fasciitis Plantaris dalam jangka panjang akan berakibat 

timbulnya Heel Spur. Heel Spur merupakan timbulnya atau tumbuhnya 

penonjolan pada tulang kalkaneus seperti jalu ayam tulang pada plantar kaki 

dibagian area tumit. Kalkaneus spur bisa disembuhkan dengan tindakan 

operasi (Victorio, 2011). 

 Menurut Centers for Disease Control and Prevention’s National 

Center for Health statistics, di Amerika setiap tahunnya tidak kurang dari 



dua juta pasien mengalami penyakit ini dan 10% warga Amerika pernah 

mengalami penyakit ini selama hidupnya. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ownes BD seorang dokter bedah tulang yang berdinas di 

Keller Army Hospital in West Point, New York yang menyatakan bahwa di 

lingkungan militer Amerika di dapatkan data bahwa angka kejadian 

Fasciitis Plantarisdi lingkungan Angkatan Darat adalah 14,8% per 1000 

orang pertahun, dan pada Angkatan laut ditemukan 7,8% per 1000 orang per 

tahun, dan pada Angkatan udara ditemukan 8,3% per 1000 orang per 

tahun(Victorio, 2011). Fasciitis Plantaris merupakan penyakit yang banyak 

ditemukan dan sangat menganggu dalam melaksankan kegiatan dan 

aktivitas sehari-hari. Angka kejadian Fasciitis Plantaris terbanyak didapat 

pada usia 30-55 tahun, perempuan paling sering terkena dibandingkan pria 

(Mujianto, 2012) 

Kasus Fasciitis Plantaris berdasarkan data kunjungan pasien umum 

yang berobat ke Poliklinik Fisioterapi Rumah Sakit Umum Dokter Soedarso 

Pontianak tahun 2010 sebanyak 2,01%, pada tahun 2011 sebanyak 2,38% 

dan pada tahun 2012 sebanyak 2,69% (RSUD Dr Soedarso Pontianak). 

Sedangkan kunjungan pasien yang berobat ke Poliklinik Fisioterapi RS 

Bhayangkara TK. IV Pontianak pada tahun 2011 sebanyak 3.548 

kunjungan. Kasus Fasciitis Plantaris pada pasien anggota Polri sebanyak 

17,58%, dimana terdapat 63,47% terjadi padaanggota Polantas, 20,19% 

terjadi pada polisi umum dan 16,34% terjadi pada anggota 

Brimob.Karakteristik Fasciitis Plantaris disebabkan oleh aktivitas yang 



berlebihan dengan penggunaan sepatu PDH sebanyak 71,47%. Fasciitis 

Plantaris yang dialami oleh Polisi Wanita (Polwan) sebanyak 63,14%. Pada 

tahun 2012 kunjungan pasien yang berobat ke Poliklinik Fisioterapi RS 

Bhayangkara TK. IV Pontianak sebanyak 5.373 kunjungan, dengan 

kasusFasciitis Plantarissebanyak 34% yang dialami oleh anggota Polri (RS. 

Bhayangkara Pontianak, 2011). 

Dari hasil observasi yang dilakukan pada  20 orang anggota Polisi 

Wanita (Polwan) yang bertugas mengatur lalu lintas di jalan raya, 

didapatkan 45% dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) berlebih dengan rata-

rata diatas 25 kg/m
2
 dan menggunakan sepatu PDH menderita Fasciitis 

Plantaris, 30% dengan IMT ideal dan menggunakan sepatu PDH menderita 

Fasciitis Plantaris, dan 5% disebabkan oleh faktor lain (trauma jaringan) 

menderita Fasciitis Plantaris, dan 20% tidak ditemukan keluhan Fasciitis 

Plantaris. Selain itu penyebab timbulnya keluhan Fasciitis Plantaris 

dikarenakan pengetahuan dan sikap Polwan yang masih kurang dalam hal 

penggunaan sepatu yang sesuai dengan kondisi kaki sehingga dapat 

menimbulkan gejala/keluhan Fasciitis Plantaris yang di dukung dengan 

posisi berdiri yang cukup lama dengan menggunakan sepatu PDH yang 

biasanya lebih dari 3 jam perhari. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permata (2012) bahwa 

terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku 

penggunaan sepatu serta faktor risiko fasciits plantaris yaitu kondisi sepatu, 

kelebihan berat badan, berkaitan dengan perubahan usia degeneratif, 



pekerjaan ataukegiatan yang membutuhkan berdiri terlalu lama.   Hasil 

penelitian  yang dilakukanoleh Suryakencanawati (2015) bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara kondisi sepatu dan perilaku penggunaan 

sepatu terhadap kasus nyeri plantaris. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Madium (2012) secara deskriptif dari 53 sampel terdapat 83,02 % yang 

beresiko terjadi fasciitis plantaris dan secara analisis berdasar pada hasil 

analisis data diperoleh bahwa terdapat hubungan antara lama pemakaian  

sepatu dan lama berdiri dengan resiko  fasciitis plantaris pada sales 

promotion girls (SPG).  Serta penelitian yang dilakukan oleh Pascual (2008) 

bahwa ada hubungan indeks massa tubuh, dengan fasciits plantaris. Tinggi 

rata-rata IMT secara teoritis meningkatkan gaya vertikal selama kontak 

tumit, dengan peningkatan simultan dalam stres jaringan 

Berdasarkan data kejadian Fasciitis Plantaris diatas, yang 

menyebabkan Fasciitis Plantaris disebabkan oleh beberapa faktor antara 

lain pengetahuan dan sikap mengenai penggunaan sepatu yang tidak sesuai 

dimana kondisi pada metatarsal dan pronasi kaki yang berlebihan yang 

ditunjang dengan indeks massa tubuh yang berlebih dapat menimbulkan 

kerusakan jaringan lemak dibawah tumit sehingga mengakibatkan nyeri 

tumit dan dapat menimbulkan Fasciitis Plantaris, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai kejadian Fasciitis Plantaris dengan 

melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Fasciitis Plantaris 

pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan Barat. 

 



1.2 Rumusan masalah   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian yaitu, “Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan 

kejadian Fasciitis Plantaris pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda 

Kalimantan Barat?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum pada penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor-

faktor yang berhubungan dengan kejadian Fasciitis Plantaris pada Polisi 

Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan Barat. 

I.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah : 

1. Mendapatkan informasi kejadian Fasciitis Plantaris pada anggota Polisi 

Wanita (Polwan) Polda Kalimantan Barat. 

2. Mendapatkan informasi gambaran pengetahuan anggota Polisi Wanita 

(Polwan) Polda Kalimantan Barat. 

3. Mendapatkan informasi gambaran sikap anggota Polisi Wanita 

(Polwan) Polda Kalimantan Barat. 

4. Mendapatkan informasi gambaran kondisi sepatu pada anggota Polisi 

Wanita (Polwan) Polda Kalimantan Barat. 

5. Mendapatkan informasi gambaran perilaku penggunaan sepatu pada 

anggota Polisi Wanita (Polwan)  Polda Kalimantan Barat. 



6. Mendapatkan informasi lama memakai sepatu kerja anggota Polisi 

Wanita (Polwan)  Polda Kalimantan Barat. 

7. Mendapatkan informasi gambaran IMT anggota Polisi Wanita (Polwan) 

Polda Kalimantan Barat. 

8. Mendapatkan informasi gambaran lama berdiri yang lama anggota 

Polisi Wanita (Polwan)  Polda Kalimantan Barat. 

9. Mendapatkan informasi hubungan antara pengetahuan anggota Polisi 

Wanita (Polwan) dengan perilaku penggunaan sepatu pada anggota 

Polisi Wanita (Polwan)  Polda Kalimantan Barat. 

10. Mendapatkan informasi hubungan antara sikap anggota Polisi Wanita 

(Polwan) dengan perilaku penggunaan sepatu pada anggota Polisi 

Wanita (Polwan)  Polda Kalimantan Barat. 

11. Mendapatkan informasi hubungan antara kondisi sepatu dengan 

perilaku penggunaan sepatu pada anggota Polisi Wanita (Polwan) Polda 

Kalimantan Barat. 

12. Mendapatkan informasi hubungan antara perilaku penggunaan sepatu 

dengan kejadian Fasciitis Plantaris pada anggota Polisi Wanita 

(Polwan)  Polda Kalimantan Barat. 

13. Mendapatkan informasi hubungan antara lama memakai sepatu kerja 

Polisi Wanita (Polwan) dengankejadian Fasciitis Plantaris pada 

anggota Polisi Wanita (Polwan) Polda Kalimantan Barat. 



14. Mendapatkan informasi hubungan antara IMT anggota Polisi Wanita 

(Polwan) dengan kejadian Fasciitis Plantarispada anggota Polisi 

Wanita (Polwan)  Polda Kalimantan Barat. 

15. Mendapatkan informasi hubungan antara lama berdiri yang lama pada 

Polisi Wanita (Polwan) dengankejadian Fasciitis Plantaris pada 

anggota Polisi Wanita (Polwan) Polda Kalimantan Barat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan  

Memberikan manfaat bagi Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) 

Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk menambah literatur 

kepustakaan yang dapat menjadi suatu bahan bacaan bagi mahasiswa 

dalam menambah pengetahuan kejadian Fasciitis Plantaris yang 

terjadi pada anggota Polisi Wanita (Polwan) Polda Kalimantan 

Barat. 

I.4.2Manfaat bagi Peneliti 

Merupakan pengalaman berharga bagi peneliti dalam 

memperluas pengetahuan melalui penelitian lapangan. 

I.4.3Manfaat bagi Masyarakat  

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya 

kejadianFasciitis Plantaris yang terjadi pada anggota Polisi Wanita 

(Polwan) Polda Kalimantan Barat. 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penyakit Fasciitis Plantaris 

2.1.1 Pengertian Fasciitis Plantaris 

Fasciitis Plantaris berasal dari kata “Plantar” adalah  

telapak kaki. “Fascia” adalah jaringan pita yang sangat tebal (fibrosa) 

yang membentang dibawah kulit dan membentuk pembungkus bagi 

otot dan berbagai organ tubuh, “Itis” adalah peradangan. Fasciitis 

Plantaris adalah penyakit yang mengenai sistem muskulus skeletal 

yang terjadi di telapak kaki dan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain : umur, berat badan, aktivitas  (Mujianto, 2012) 

Fasciitis Plantaris adalah suatu penyakit akibat radang pada 

jaringan lunak yang terdapat di bawah tulang-tulang kaki di daerah  

telapak kaki. Radang ini dapat terjadi akibat adanya iritasi kronis dan 

dalam jangka waktu lama terhadap jaringan telapak kaki tersebut, 

biasanya dirasakan pada waktu berdiri  (Victorio, 2011) 

2.1.2 Penyebab 

Pada waktu  kita berjalan, semua berat badan kita bertumpu 

pada tumit yang kemudian tekanan ini akan disebarkan ke plantar 

fascia. Sehingga ligamen plantar fascia tertarik ketika kaki 

melangkah. Apabila kaki berada dalam posisi baik maka tegangan 

yang ada tidak menyebabkan masalah, tetapi apabila kaki berada pada 
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posisi yang salah atau adanya tekanan yang berlebih maka plantar 

fascia  akan tertarik secara berlebihan, menjadi tegang dan terasa sakit 

ringan yang akhirnya inflamasi (Fasciitis Plantaris). Tegang yang 

berulang juga dapat menyebabkan nyeri ringan dan inflamasi dalam 

ligamen (Mujianto, 2012) 

Faktor –faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya 

Fasciitis Plantaris (Victorio, 2011) adalah sebagai berikut : 

1. Aktivitas fisik yang berlebihan dan pada pekerjaan yang 

memerlukan banyak berdiri atau berjalan berlebihan seperti pada 

anggota Polri, TNI, Perawat, Guru, dll. 

2. Sepatu yang tidak Ergonomis. Sepatu yang solnya tipis, longgar 

atau tidak ada dukungan untuk lengkung kaki atau tidak ada 

kemampuan untuk menyerap hentakan  akan menyebabkan resiko 

terkena Fasciitis Plantaris semakin tinggi. Jika sering memakai 

sepatu dengan tumit tinggi (high heels) maka tendon Achilles 

yakni tendon yang melekat pada tumit dapat berkontraksi/tegang 

dan memendek, menyebabkan strain pada jaringan di sekitar 

tumit yang juga akan menyebabkan resiko terkena Plantar 

Fasciitis semakin tinggi. 

3. Arthritis. Beberapa tipe Arthritis dapat menyebabkan peradangan 

pada tendon dari telapak kaki, yang dapat menyebabkan  Fasciitis 

Plantaris. 



4. Diabetes. Gula darah pada penderita Diabetes akan mengendap 

pada ekstremitas tubuh bagian bawah/Plantar Fascia. Sehingga 

menyebabkan sirkulasi darah tidak lancar dan transfer 

metabolisme yang dibutuhkan untuk regenerasi sel pada 

ekstremitas bawah menjadi lambat dan menyebabkan jaringan di 

ekstremitas bawah mudah mengalami kerusakan. Fasciitis 

Plantaris  lebih sering terjadi pada orang yang menderita 

Diabetes. 

5. Berat badan berlebihan. Berjalan dengan berat badan yang 

berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan lemak di 

bawah tulang tumit dan menyebabkan nyeri tumit. Orang-orang 

yang berat badannya naik dengan cepat dapat menderita  Fasciitis 

Plantaris. 

6. Kehamilan. Berat badan yang bertambah dan pembengkakan yang 

dialami pada saat hamil dapat menyebabkan ligamen (jaringan 

pengikat) pada tubuh termasuk di kaki  mengendur. Ini dapat 

menyebabkan permasalahan mekanikal dan peradangan. 

7. Kelainan anatomis kaki seperti telapak kaki leper/ceper (tanpa 

lengkung) atau sebaliknya, lengkungan berlebihan. Orang-orang 

dengan kaki datar mempunyai penyerapan kejutan yang kurang, 

yang mana hal ini meningkatkan peregangan dan tegangan 

pada plantar fascia. Orang-orang dengan lengkung kaki yang 



tinggi mempunyai jaringan plantar yang lebih ketat, yang juga 

menyebabkan penyerapan kejutan yang kurang. 

8. Pertambahan usia.  Saat lengkungan mulai berkurang secara 

alamiah. Nyeri tumit cenderung lebih umum dijumpai oleh karena 

penuaan menyebabkan lengkung kaki mulai mendatar, 

menimbulkan stres pada plantar fascia. 

2.1.3 Epidemiologi 

Plantar Fascitis juga bisa tejadi pada pria maupun wanita, 

namun frekuensi yang besar terjadi adalah pada wanita umur 40-60 

tahun. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor seperti obesitas, 

hormon, dan kehamilan. Secara khas, gejala-gejala permulaaan 

munculnya nyeri terjadi pada tumit bagian bawah selama beberapa 

langkah pertama pada waktu pagi atau setelah duduk pada waktu yang 

lama. Dalam keadaan normal, plantar fascia kita bekerja seperti 

sebuah serabut-serabut penyerap kejutan, menyangga lengkung dalam 

kaki kita. Tetapi, jika tegangan pada serabut-serabut tersebut terlalu 

besar, maka dapat terjadi beberapa robekan kecil di serabut-serabut 

tersebut. Bila ini terjadi berulang-ulang maka fascia akan menjadi 

teriritasi atau meradang (Sugiri, 2008) 

2.1.4 Efek dan Diagnosis Fasciitis Plantaris 

Efek yang ditimbulkan dari Fasciitis Plantaris dalam jangka 

panjang akan berakibat timbulnya Heel Spur. Heel Spur merupakan 



timbulnya atau tumbuhnya penonjolan pada tulang Kalkaneus seperti 

jalu tulang ayam pada plantar kaki dibagian area tumit. 

Diagnosa Fasciitis Plantaris sendiri didasarkan pada riwayat 

keluhan pasien dan hasil pemeriksaan fisik terdapat nyeri tumit 

inferior yang menumpu berat badan dan nyeri terjadi persisten dalam 

beberapa bulan atau tahun. Nyeri yang berhubungan dengan Fasciitis 

Plantaris dirasakan seperti berdenyut, membakar atau menusuk. 

Ketidaknyamana biasanya meningkat setelah istirahat panjang atau 

setelah aktivitas yang berlebihan dan biasanya pasien mengalami nyeri 

pada sekitar Tuberositas KalkaneusMedial pada Aponeurosis 

Plantaris. Dari pemeriksaan radiologi biasanya didapatkan klasifikasi 

pada jaringan lunak disekitar tumit atau osteofit pada Anterior 

Kalkaneus, dengan pemeriksaan scanning pada tulang menunjukkan 

peningkatan ketebalan Kalkaneus dan MRI menunjukan penebalan 

pada plantar fasciitis. 

2.1.5 Penatalaksanaan 

 Penatalaksanaan pada penyakit Fasciitis Plantaris dibagi menjadi 

2 tahap yakni Non operatif dan tindakan operatif (Victorio, 2011) 

1. Non Operatif 

Tindakan Non operatif sendiri dapat di lakukan dengan beberapa 

tahapan, diantaranya adalah : 

a. Kompres es batu yang dibungkus dengan kain di daerah nyeri 

atau bekukan sebotol air dan urutkan di atas daerah yang 



nyeri selama 20 sampai 30 menit, 3 atau 4 kali sehari atau 

setelah melaksanakan aktivitas.  

b. Apabila nyeri tidak berkurang dapat diberikan obat-obatan 

jenis NSAID  seperti Ibuprofen, Naproxen, Na Diclofenac, 

dll. Obat ini berfungsi untuk menghilangkan nyeri dan 

pembengkakan. Obat ini digunakan selama satu bulan dan 

setelah itu harus dikonsultasikan ulang ke dokter yang 

menanganinya. Selain menggunakan obat-obatan oral, 

apabila diperlukan dapat dilakukan penyuntikan dengan 

menggunakan Cortison injeksi  pada tempat yang mengalami 

sakit. 

c. Kurangi Aktifitas fisik yang berlebihan. Agar kaki dalam 

posisi rileks dan istirahat sehingga dapat mengurangi resiko 

terkena Fasciitis Plantaris. 

d. Latihan peregangan berkala. Lakukan peregangan pada saat 

bangun tidur. Sebelum turun dari tempat tidur di pagi hari 

regangkan otot-otot betis, lengkung kaki dan tendon Achilles 

dengan cara menyentuh ujung kaki dan secara perlahan-lahan 

melipat kaki. Hal ini dapat menolong untuk membalikkan 

kekencangan di plantar fascia yang terjadi sepanjang malam. 

Jenis peregangan yang sering dilakukan untuk Fasciitis 

Plantaris adalah dengan melakukan  Calf 

stretch  dan  Plantarfascia  stretch. 



e. Pemilihan sepatu atau sandal dapat membantu mengurangi 

rasa nyeri pada tumit sewaktu menapak atau berjalan. 

Penyangga lengkungan kaki (Arch Support) yang bisa 

dipakai/diletakkan dalam sepatu, ataupun gunakan silicon 

hell cup pada tumit kaki. 

f.  Ultrasound Diathermy (US). Untuk mengurangi nyeri pada 

Fasciitis Plantaris terapi Non Invasif yang sering digunakan 

adalah dengan modalitas Ultrasound Diathermy (US). US 

adalah diatermi berdasarkan konversi energi suara frekwensi 

tinggi, dengan daya tembus paling dalam (3-5 cm) diantara 

diatermi lainnya, gelombang suara memberikan efek 

panas/termal, juga efek non termal/mekanik yaitu 

Micromassage. Terapi ultrasound digunakan untuk kasus 

Fasciitis Plantaris karena efek panas dan efek mekanik pada 

gelombang ultrasound menyebabkan peningkatan sirkulasi 

darah ke jaringan setempat. Radang pada plantar fascia ini 

terjadi karena adanya trauma atau strain, sehingga terjadi 

perubahan pembuluh darah dan perubahan sel leukosit. 

Pengaruh panas ultrasound juga dapat digunakan untuk 

mengurangi nyeri pada Fasciitis Plantaris karena gelombang 

pulsed yang rendah intensitasnya dapat memberikan efek 

sedative dan analgesik pada ujung-ujung saraf sensorik. US 

efektif dalam mempercepat proses pembuangan infiltrat hasil 



inflamasi dan mengurangi perlengketan yang terjadi. US 

merupakan pilihan dalam pengobatan reumatik non artikuler. 

Intensitas yang diapakai 0,5-2,5 watt/cm2. Lama pemberian 

5-10 menit, diberikan setiap hari atau 2 hari sekali.  

g. Extracorporeal Shockwave Therapy (ESWT) /terapi 

gelombang kejut. ESWT adalah gelombang kejut yang 

dipancarkan dari luar tubuh (extra corporeal). Manfaat ESWT 

pada nyeri tumit/telapak kaki bisa mengatasi rasa sakit pada 

tumit dan telapak kaki (fasciitis Plantaris), dan untuk 

menangani gangguan persendian. Gelombang kejut yang 

dihasilkan merangsang perbaikan aliran darah ke daerah 

persendian yang mengalami peradangan, sehingga membantu 

menghilangkan rasa sakit sendi. Gelombang kejut juga 

berfungsi menipiskan perkapuran yang menyebabkan rasa 

nyeri. Dengan ESWT, pasien bisa beraktivitas seusai terapi 

tanpa gangguan. Hasil terapi dapat bertahan selama beberapa 

tahun tanpa pengulangan dan prosedurnya tidak rumit, pasien 

akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu pada titik-titik 

sendi yang  nyeri. Terapi dimulai dengan intensitas paling 

rendah dan meningkat bertahap sampai tahapan yang 

ditargetkan. Waktu terapi sekitar 15-30 menit. Jumlah energi 

tergantung pada berat ringannya penyakit pasien serta lokasi 

dari nyeri. Rasa sakit yang dialami pasien berkurang dalam 3 



bulan setelah menjalani 3 kali ESWT dan perbaikan 

selanjutnya terus berlangsung. 

2. Tindakan Operatif 

Pembedahan untuk mengatasi Fasciitis Plantaris sangat jarang 

dilakukan, tindakan operasi pada Fasciitis Plantaris  dilakukan 

setelah 12 bulan dilakukan pengobatan non operatif dengan 

maksimal dan tidak didapatkan hasil yang diharapkan. Penanganan 

dengan cara operasi mempunyai keberhasilan 50%. Jenis Operasi 

yang biasa dilakukan untuk mengatasi Fasciitis Plantaris adalah 

dengan melakukan  Gastrocnemius recession atau plantar fascia 

release. Tindakan operatif disarankan apabila tindakan non operatif 

tidak memberikan hasil yang memuaskan. 

 

2.2 Perilaku 

Perilaku dari pandangan biologis adalah merupakan suatu kegiatan 

atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Jadi perilaku pada hakekatnya 

adalah suatu aktifitas dari manusia itu sendiri. (Notoatmodjo, 2003). 

Skinner seorang ahli prilaku mengemukakan bahwa perilaku adalah 

merupakan hasil hubungan antara perangsang (stimulus) dan tanggapan 

(respon). Respon ini terbentuk dua macam, yaitu : 

1. Bentuk pasif adalah respon internal, yaitu yang terjadi didalam diri  

manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain, 

misalnya berfikir, tanggapan atau sikap batin dan pengetahuan. 



2. Bentuk aktif, yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara 

langsung. 

Menurut Green dalam Notoatmodjo (2003), beberapa faktor yang 

mempengaruhi perilaku seseorang adalah : 

1. Faktor predisposisi (Predisposing factor), yang mencakup 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, norma-norma dan 

sebagainya. Contoh : seorang akan menjaga kebersihan karena mereka 

yakin bahwa menjaga kebersihan diri dapat mencegah penyakit. 

2. Faktor pendukung (Enabling factor) yaitu hal-hal yang mendorong 

individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan untuk  

berbuat. Umumnya faktor ini meliputi keterampilan petugas 

kesehatan, ketersediaan sumber daya dan komitmen masyarakat atau 

pemerintah terhadap kesehatan. Contoh petugas penyuluhan 

menyarankan agar masyarakat khususnya dapat menjaga kebersihan 

agar terhindar dari penyakit. 

3. Faktor pendorong (reinforcing factor) hal-hal yang mendorong 

individu, kelompok atau masyarakat dalam bersikap secara 

keseluruhan untuk melaksanakan hidup sehat, atau meneruskan 

kebiasaan hidup sehat. Seperti dukungan dan contoh positif dari 

petugas, pemuka masyarakat, orang-orang yang disegani. Contoh 

petugas kesehatan memberikan keteladan kepada petugas kebersihan 

dengan melakukan kebersihan, mandi, cuci tangan dan kaki setelah 

bekerja. 



Komponen dari faktor predisposisi dalam timbulnya penyakit 

Fasciitis Plantaris pada Polwan adalah lebih disebabkan kurang 

pengetahuan dan sikap mereka mengenai penyebab, gejala dan 

penatalaksanaanya penyakit itu sendiri. 

Komponen faktor enabling dalam penyakit ini Fasciitis Plantaris 

lebih mengarah kepada kondisi sepatu PDH. Dengan penggunaan sepatu 

yang tidak sesuai dengan kondisi kaki menjadikan kaki sebagai tumpuan 

untuk menopang tubuh sehingga dapat menimbulkan rasa nyeri dibagian 

tumit. 

Komponen dari faktor reinforcing adalah dukungan manajemen 

terhadap penggunaan sepatu PDH. Aturan menggunakan sepatu dinas harian 

(PDH) sudah diatur dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : 

SKEP/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang sebutan penggunaan 

pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.  

2.3 Pengetahuan 

Pengetahuan (Knowledge) merupakan hasil tahu, dan ini terjadi 

setelah melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu, pengindraan 

terjadi melalui panca indra yakni indra penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain 

yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. (Notoatmodjo, 

2003). 



Menurut Gazalba, dalam Notoatmodjo (2005) pengetahuan adalah apa 

yang diketahui atau hasil dari pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah 

hasil dari pada : kenal, insaf, mengerti dan pandai. 

Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses 

pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif maka perilaku itu akan 

bersifat bertahan lama, namun sebaliknya apabila proses adopsi perilaku 

tidak disadari oleh pengetahuan dan kesadaraan maka tidak akan 

berlangsung lama. 

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam 

tingkatan, yaitu 

1. Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya, termasuk kedalam pengetahuan tingkat ilmu adalah 

mengingat kembali sesuatu spesifik dari seluruh badan yang dipelajari 

atau rangsangan yang telah diterima, oleh sebab itu tahu merupakan 

tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur 

bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain dengan 

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan 

sebagainya. 

2. Memahami (Comperehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah 



paham terhadap objek atau materi harus dapat dijelaskan dan 

menyebutkan sebagai contoh : menyimpulkan, meramalkan terhadap 

objek yang akan dipelajari dan sebagainya.  

3. Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi real. Aplikasi disini diartikan 

sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip 

dan sebagainya dalam konteks atau situasi lain. 

4. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek kedalam komponen-komponen, tapi masih didalam suatu struktur 

organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama yang lain. Kemampuan 

analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti 

menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, 

mengelompokkan dan sebagainya. 

5. Sintesis (Synthesis) 

Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun 

formulasi dari formulasi yang ada dan sebagainya. 

6. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu objek atau materi. Penilaian- penilaian itu didasarkan pada 



suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria 

yang telah ada. 

2.3.1 Pengetahuan Yang Berhubungan Dengan Perilaku Penggunaan Sepatu  

  Pengetahuan merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu, pengindraan 

terjadi melalui panca indra yakni indra penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan peraba. Dimana dalam pengetahuan memerlukan 

pemahaman untuk mengenali suatu tindakan atau perilaku, tindakan 

tersebut diantara adalah perilaku penggunaan sepatu. Penggunaan 

sepatu didalam sebuah lingkungan pekerjaan sangat mutlak 

diperlukan, pemakaian sepatu yang tidak sesuai dengan kondisi kaki 

dapat menimbulkan nyeri pada area tumit dan jika dibiarkan terus 

menerus akan timbul penyakit Fasciitis Plantaris. Pemakaian sepatu 

yang baik adalah kita harus mengetahui jenis sepatu yang sesuai 

dengan kondisi kaki sehingga perlu adanya pengetahuan yang baik 

dalam hal pemilihan dan penggunaan sepatu.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2012) bahwa 

terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku penggunaan 

sepatu PDH dengan p value (0,039).  Meningkatkan  pemahaman 

mengenai jenis bahan yang digunakan untuk dibuat menjadi sepatu 

serta efek yang ditimbulkan perlunya adanya informasi yang diberikan 

atau diperoleh kepada responden  mencakup informasi tentang 

pemilihan sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki dan pemahaman 



efek yang ditimbulkan  dari penyakit Fasciitis Plantaris setiap kali 

responden melakukan fisioterapi sehingga perlu adanya pencegahan 

yang harus dilakukan 

2.4 Sikap 

2.4.1 Pengertian Sikap 

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap 

seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau 

memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak 

pada objek tersebut. (Berkowitz dalam Azwar,  2005). 

Thomas dan Znaniecki (1920) dalam Wawan (2011) 

menegaskan bahwa sikap adalah predisposisi untuk melakukan atau 

tidak melakukan suatu perilaku tertentu, sehingga sikap bukan hanya 

kondisi intenal psikologis untuk murni dari individu, tetapi sikap lebih 

merupakan proses kesadaran yang sifatnya individual. 

Dari batasan-batasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat 

ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang menutup. Sikap secara 

nyata menunjukan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap 

stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi 

yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. 

2.4.2 Komponen Sikap 

Azwar (2005) menyatakan struktur sikap terdiri atas 3 

komponen yang saling menunjang yaitu : 



1. Komponen kognitif merupakan representatif apa yang 

dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen kognitif 

berisi kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu mengenai 

suatu dapat disamakan penanganan (opini) terutama apabila 

menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial. 

2. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar 

paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek 

yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang 

mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen  afektif 

disamakan dengan perasaan  yang dimiliki seseorang terhadap 

sesuatu. 

3. Komponen konatif merupakan aspek kecendrungan berperilaku 

tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki seseorang. Dan berisi 

tendensi atau sesuatu dengan cara-cara tertentu.  

Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang 

utuh. Dalam penentuan sikap yang utuh ini pengetahuan, pikiran, 

keyakinan dan emosi memegang peranan penting. 

2.4.3 Tingkatan Sikap 

Sikap terdiri dari berbagai tingkatan (Notoatmojo, 2003), yaitu : 

1. Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan (objek). 



2. Merespon (responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap 

karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau 

mengerjakan tugas yang diberikan. 

3. Menghargai (valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan 

dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi 

sikap. 

4. Bertanggung Jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya 

dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi. 

2.4.4 Ciri-ciri Sikap 

 Menurut Heri Purwanto (1998) dalam Wawan (2011), yaitu: 

1. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau 

dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan 

objeknya. Sifat ini membedakannya dengan sifat motif-motif 

biogenesis seperti lapar, haus, kebutuhan akan istirahat. 

2. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan 

sikap dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-

keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap 

pada orang lain. 



3. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai 

hubungan tertentu terhadap suatu objek dengan kata lain. 

4. Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga 

merupakan kumpulan-kumpulan dari hal-hal tersebut. 

5. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat 

alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan yang dimiliki 

seseorang. 

2.4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap tehadap objek antara lain 

adalah : 

1. Pengalaman Pribadi 

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi 

haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan 

lebih mudah terbentuk apabila pengalamam pribadi tersebut terjadi 

dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. 

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang 

konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. 

Kecenderungan ini antara keinginan untuk menghindari konflik 

dengan orang yang dinggap penting. 

3. Pengaruh kebudayaan 

Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengarah 

sikap kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai 



sikap anggota masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang 

memberi corak pengalaman individu-individu masyarakat 

asuhannya. 

2.4.6 Sikap Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Sepatu  

Pengetahuan yang cederung baik diharapkan dapat 

membentuk suatu pola perilaku yang baik yang kemudian dapat 

didukung oleh  pembentukan sikap yang mendukung. Sikap yang 

kurang mendukung di karenakan penggunaan sepatu yang tidak sesuai 

dengan kondisi kaki akan dapat menyebabkan rasa nyeri dan ditambah 

dengan posisi kaki yang tidak rileks ketika melakukan 

aktivitas.Penderita Fasciitis Plantaris sendiri akan bersikap kurang 

mendukung dalam hal penggunaan sepatu dimana posisi kaki yang 

tidak rileks dengan posisi “enquine” pada kaki yang sakit dengan 

tujuan menghindari tekanan pada tumit yang nyeri. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2012) 

bahwa terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku penggunaan 

sepatu PDH dengan p value (0,022).  Sikap responden kurang 

memahami mengenai tentang perilaku penggunaan sepatu PDH yang 

dapat mengakibatkan penyakit Fasciitis Plantaris terutama pada aspek 

efek yang ditimbulkan, cara menghindari Fasciitis Plantaris, dan 

aktifitas berlebihan diharapkan responden dapat memahami mengenai 

hal-hal apa saja yang harus dihindari dan mencegah terjadi Fasciitis 

Plantaris 



2.5 Penyebab Lain Yang Dapat Menyebabkan Timbulnya Faciitis Plantaris 

 Menurut Mujianto (2012), banyak hal yang dapat menyebabkan 

timbulnya penyakit Fasciitis Plantaris diantaranya adalah diakibatkan oleh 

waktu kerja yang lama yang ditunjang dengan penggunaan sepatu, posisi 

kerja dengan posisi berdiri yang lama, dan indeks massa tubuh yang 

berlebih. 

2.5.1 Kondisi Sepatu 

Pemakaian sepatu terutama sepatu PDH dalam waktu yang 

relatif lama dapat menyebabkan seseorang beresiko terjadi fasciitis 

plantaris. Hal ini disebabkan karena seseorang yang menggunakan  

sepatu PDH memaksakan kaki menjadi tegang yang akhirnya 

membuat otot-otot disekitar telapak kaki menjadi stres. Pada waktu 

kita berjalan, semua berat badan bertumpu pada tumit yang kemudian 

tekanan akan disebarkan ke plantar fascia sehingga ligament plantar 

fascia tertarik dan mempengaruhi arcus longitudinal yang berada di 

telapak kaki sehingga keduanya tertarik berlebihan menjadi tegang 

dan akhirnya terjadi inflamasi.  

Sepatu PDH yang digunakan oleh anggota Polri tidak 

didukung untuk lengkung kaki atau tidak ada kemampuan untuk 

menyerap hentakan akan menyebabkan resiko terkena Fasciitis 

Plantarissemakin tinggi. Jika sering memakai sepatu yang tidak sesuai 

maka tendon Achilles yakni tendon yang melekat pada tumit dapat 

berkontraksi/tegang dan memendek, menyebabkan strain pada 



jaringan disekitar tumit yang juga akan menyebabkan resiko terkena 

Fasciitis Plantaris semakin tinggi. 

Ketika mulai melangkah otomatis fascia plantar mulai tertarik 

dan mempengaruhi arcus longitudinal. Keduanya saling kontraksi dan 

menegang sehingga terjadi peradangan. Ditambah tumit dengan base 

yang sempit dan kecil pada fascia plantar menambah stres mekanis 

pada jaringan miofascial dalam waktu yang lama. Prevalensi yang 

terjadi pada penekanan bagian sepanjang ligament plantar fascia biasa 

disebut fasciitis plantaris dan dapat dilakukan pemeriksaan spesifik 

fisioterapi yaitu plantar fasciitis test dengan posisi pasien tidur 

terlentang atau dalam posisi relax, terapis menggerakkan ankle ke arah 

dorsi flexi secara pasif dan ekstensipasif jari-jari kaki, kemudian 

palpasi pada perbatasan medial fascia plantar. Jika pasien mengalami 

nyeri maka positif terkena fasciitis plantaris (Cohen, 2011).  

Hasil penelitian  yang dilakukanoleh Suryakencanawati (2015) 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara kondisi sepatu dan 

perilaku penggunaan sepatu terhadap kasus nyeri plantaris 

2.5.2 Perilaku penggunaan sepatu 

Penggunaan sepatu yang benar akan membantu kesehatan dan 

kenyamanan kaki. Bila kondisi sepatu yang digunakan tidak sesuai, 

maka akan menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan bisa 

mengakibatkan cidera pada kaki. Seperti penggunaan sepatu PDH 

pada Polwan dengan penyangga tumit yang tinggi, dapat 



menyebabkan nyeri pada kaki. Penggunaan sepatu PDH yang tidak 

sesuai dengan kondisi kaki akan berdampak pada jaringan yang 

disebut plantar facia yang terletak sepanjang bagian bawah kaki, 

sehingga ligamen dapat berbentuk lengkungan akan menyebabkan 

nyeri.Hal ini dikarenakan dalam hal penggunaan sepatu dimana posisi 

kaki dengan posisi “enquine” pada kaki tidak sesuai kondisi sepatu 

sehingga akan timbul rasa  sakit dan nyeri pada bagian tumit.  

Salah satu penggunaan sepatu yang bisa menyebabkan kaki terasa 

nyeri  adalah sepatu hak tinggi atau high heels seperti sepatu PDH 

pada Polwan yang memiliki hak 5 cm. Sepatu PDHmemiliki alas kaki 

yang terlalu sempit, tumit sepatu terlalu tinggi atau sepatu yang lancip 

ujungnya, sepatu yang ukurannya kurang tepat juga bisa menimbulkan 

nyeri pada kaki.  

Hasil penelitian  yang dilakukan oleh Suryakencanawati (2015) 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara kondisi sepatu dan 

perilaku penggunaan sepatu terhadap kasus nyeri plantaris 

2.5.3 Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Massa Indeks (BMI) 

adalah suatu alat yang sederhana untuk memantau status gizi orang 

dewasa (Usia 18 tahun ke atas), khususnya yang berkaitan dengan 

kekurangan dan kelebihan berat badan. (Proverawati dan Wati, 2010). 

Masalah kekurangan dan kelebihan gizi pada orang dewasa 

(usia 18 tahun keatas) merupakan masalah penting, karena selain 



mempunyai resiko penyakit-penyakit tertentu, juga dapat 

mempengaruhi produktifitas kerja. Oleh karena itu, pemantauan 

keadaan tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan. Salah satu 

cara adalah dengan mempertahankan berat badan yang ideal atau 

normal. 

Penggunaan IMT hanya berlaku untuk orang dewasa berumur 

diatas 18 tahun. Adapun rumus perhitungan IMT pada orang dewasa 

dapat menggunakan rumus : 

 

  

 

Batas ambangIMT ditentukan dengan merujuk ketentuan 

FAO/WHO, yang membedakan batas ambang untuk laki-laki dan 

perempuan. Batas ambang normal laki-laki adalah 20,1 - 25,0 dan 

untuk perempuan 18,7-23,8. Untuk kepentingan pemantauan dan 

tingkat defisiensi energi ataupun tingkat kegemukan, lebih lanjut 

FAO/WHO menyarankan menggunakan satu batas ambang laki – laki 

dan perempuan. Ketentuan yang digunakan adalah menggunakan 

batas laki – laki untuk kategori kurus tingkat berat dan menggunakan 

ambang batas pada perempuan untuk kategori gemuk tingkat berat. 

 Untuk di Indonesia, batas ambang dimodifikasi lagi 

berdasarkan pengalaman klinis dan hasil penelitian di beberapa negara 

Rumus perhitungan IMT adalah sebagai berikut : 

 

Berat badan (kg) 

IMT = 

            Tinggi badan (m)
2
 

 



berkembang. Akhirnya diambil kesimpulan ambang batas IMT untuk 

indonesia adalah seperti Tabel 3-3. 

Tabel II.1.  

Klasifikasi BMI  yang di usulkan untuk Penduduk Asia Dewasa 

(IOTE, WHO 2000) 

Katagori BMI (kg/m
2
) Risk of Co-morbidities 

Underweight < 18,5 kg/m
2
 Rendah 

Normal 18,5-22,9 kg/m
2
 Rata-rata 

At Risk 23,0-24,9 kg/m
2
 Normal tinggi 

Obese I 25-29,9 kg/m
2
 Sedang 

 Obese II >30,0 kg/m2 Berbahaya 

 

Indeks Massa Tubuh (IMT) yang berhubungan dengan 

penyakit Fasciitis Plantaris merupakan nyeri tumit disebabkan oleh 

peradangan dari Plantar Fascia - suatu jaringan disepanjang bagian 

bawah kaki yang menghubungkan tulang tumit dengan ibu jari kaki. 

Fasciitis Plantarisdisebabkan oleh aktivitas fisik yang berlebihan 

pada waktu bekerja yang memerlukan banyak berdiri atau berjalan 

yang disertai dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) yang berlebih, 

dengan berat tubuh yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan 

jaringan lemak dibawah tulang tumit yang mengakibatkan nyeri 

tumit dan menderita  Fasciitis Plantaris. (Victorio, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Pascual (2008) bahwa ada 

hubungan indeks massa tubuh, dengan fasciits plantaris. Tinggi rata-

rata IMT secara teoritis meningkatkan gaya vertikal selama kontak 

tumit, dengan peningkatan simultan dalam stres jaringan. 

 

 



2.5.4 Lamanya Memakai Sepatu 

Penentuan jam kerja di lingkungan Polri diatur dalam 

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian 

Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, yang tercantum pada Bab III Pasal 11. 

Hari kerja di lingkungan Polri ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 

satu minggu, mulai hari Senin sampai hari Jum’at atau setara 40 

(empat puluh) jam. Jam kerja di lingkungan Polri ditentukan sebagai 

berikut : 

1. Hari Senin sampai dengan Kamis : 

07.00 - 12.00 

12.00 - 13.00 (waktu istirahat) 

13.00 – 15.00.  

2. Hari jum’at : 

07.00 - 11.30 

11.30 - 13.00 (waktu istirahat) 

13.00 – 15.30.  

Tujuan dari peraturan ini adalah : 

1. Sebagai pedoman dalam pemberian dan pengawasan 

Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Pada Polri. 

2. Terwujudnya tertib administrasi dalam pemberian 

Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri pada Polri dan 

pengawasannya. 



Waktu kerja yang cukup lama dapat menyebabkan keluhan 

pada anggota tubuh salah satunya pada bagian kaki, lamanya kerja 

dengan menggunakan sepatu PDH selama 3 jam tanpa membuka 

sepatu dan tanpa merilekskan kaki dapat menyebabkan stres pada kaki 

sehingga beresiko menimbulkan Fasciitis Plantaris (Mujianto, 2012). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Madium (2012) secara 

deskriptif dari 53 sampel terdapat 83,02 % yang beresiko terjadi 

fasciitis plantaris dan secara analisis berdasar pada hasil analisis data 

diperoleh bahwa terdapat hubungan antara lama pemakaian  sepatu 

dengan resiko  fasciitis plantaris pada sales promotion girls (SPG).   

2.5.5 Pekerjaan Dengan Posisi Berdiri Yang Lama 

Anggota Polri berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal ini diatur dalam 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat 

Kepolisian Daerah, peraturan ini bertujuan untuk dijadikan pedoman 

dalam pelaksanaan tugas guna menyamakan pola pikir dan pola tindak 

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi 

Polda. 

Selain melaksanakan tugas pokok Polri, Anggota Polri juga 

melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan 



peraturan perundang-undangan seperti pelaksanaan lalu lintas 

Kepolisian. Antara lain meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan, dan patroli lalu lintas dalam rangka penegakan hukum 

pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu 

lintas. 

Posisi berdiri yang lama yang ditunjang dengan indeks massa 

tubuh yang berlebih dapat menimbulkan keluhan pada nyeri tumit hal 

ini dikarenakan kondisi sepatu yang menggunakanhigh heels seperti 

sepatu PDH pada Polwan yang memiliki hak 5 cm sehingga jika 

dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan keluhan nyeri pada 

tumit  yaitu timbulnya Faciitis Plantaris. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Madium (2012) secara 

deskriptif dari 53 sampel terdapat 83,02 % yang beresiko terjadi 

fasciitis plantaris dan secara analisis berdasar pada hasil analisis data 

diperoleh bahwa terdapat hubungan antara lama berdiri dengan resiko  

fasciitis plantaris pada sales promotion girls (SPG).   

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Kerangka Teori 

Faktor- Faktor yang berhubungan dengan kejadian Fasciitis Plantaris pada Polisi 

Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan Barat 

sumber : modifikasi teori Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2003) dan 

Mujianto (2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predisposing Factor 

- Pengetahuan tentang 

Faciitis Plantaris 

- Sikap yang kurang 

tentang Faciitis 

Plantaris  

Enabling Factor 

- Kondisi Sepatu dan 

penggunaan sepatu 

PDH  

Reinforcing factor 
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penggunaan sepatu 

PDH 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

3.1 Kerangka Konsep 

Variabel Bebas              Varibel Perantara         Variabel Terikat 

 

 

 

 

   

 

   

Gambar 3.1 

Kerangka Konsep 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Varibel Bebas  

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, 

kondisi sepatu, lama memakai sepatu pada jam kerja, indeks massa 

tubuh (IMT), dan lama berdiri. 

3.2.2 Variabel Perantara 

Variabel perantara dalam penelitian ini adalah variabel perilaku 

penggunaan sepatu. 

3.2.3 Variabel Terikat  

Variabel terikat pada penelitian ini adalah penyakit Fasciitis 

Plantaris pada Polisi Wanita (Polwan). 
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- Pengetahuan 

- Sikap 

- Kondisi Sepatu 

 

Perilaku 

Penggunaan 

sepatu 

- Lama memakai sepatu 
pada jam kerja 

- Indeks Massa  tubuh 

- Lama berdiri 

Fasciitis 

Plantaris 

 



3.3 Definisi Operasional 

 Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Ukur 

Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Terikat 

1 Fasciitis 

Plantaris 

Suatu keadaan 

akibat radang 

pada jaringan 

lunak yang 

terdapat dibawah 

tulang-tulang 

kaki dibawah 

daerah telapak 

kaki dan terdapat 

nyeri tekan pada 

tumit pada saat 

dilakukan 

pemeriksaan 

Pengukuran  Pemeriksaan 

tumit dengan 

cara ditekan 

oleh 

fisioterapi 

1. Dikatakan sakit 

jika pada saat 

pemerikasaan di 

plantar facia 

terdapat nyeri 

tekan 

2. Dikatakan tidak 

sakit jika pada 

saat 

pemerikasaan di 

plantar facia 

tidak terdapat 

nyeri tekan 

Nominal 

Variabel Perantara 

1 Perilaku 

penggunaa

n sepatu 

Tindakan nyata 

responden dalam 

melakukan 

aktifitas dengan  

menggunakan 

sepatu PDH 

Wawancara  Kuesioner 1. Baik jika nilai ≥ 

2,41 

2. Kurang jika 

nilai <2,41 

Ordinal 

Variabel Bebas 

1 Pengetahuan Pemahaman 

responden 

tentang  penyakit 

Fasciitis 

Plantaris 

mengenai 

pengertian, 

penyebab, 

dampak, efek  

dan 

penatalaksanaan 

Wawancara Kuesioner 1. Baik jika nilai ≥ 

6,61 

2. Kurang jika 

nilai <6,61 

Ordinal 

2 Sikap Pernyataan 

responden  

tentang  penyakit 

Fasciitis 
Plantaris 

Wawancara 

 

 

Kuesioner 1. Mendukung jika 

nilai ≥ 30,92 

2. Tidak 

mendukung jika 
nilai < 30,92 

Ordinal 



mengenai 

pengertian, 

penyebab, 

dampak, efek  

dan 

penatalaksanaan 

3 Kondisi 

Sepatu  

Kondisi sepatu 

PDH yang di 

gunakan dalam 

keseharian 

untuk 

beraktifitas/ 

bekerja  

Wawancara  Kuesioner 1. Baik jika 

merasa nyaman 

dan ukuran 

sepatu PDH pas 

di kaki 

2. Tidak baik jika    

merasa tidak 

nyaman dan 

ukuran sepatu 

PDH tidak pas 

di kaki 

Ordinal 

4 Lama 

memakai 

sepatu 

pada jam 

kerja 

Lamanya bekerja 

dengan sepatu 

PDH dalam satu 

hari saat di 

lapangan dan 

dikantor sehingga 

beresiko 

timbulnya 

Fasciitis 

Plantaris 

wawancara Kuesioner 1. Baik jika nilai 

< 3 jam 

2. Tidak baik jika 

nilai ≥ 3 jam 

Ordinal 

5 IMT Suatu cara 

pengukuran untuk 

memantau status 

gizi orang dewasa 

berkaitan dengan 

kekurangan dan 

kelebihan berat 

badan 

Pengukuran   Kuesioner, 

microtoice 

dan 

timbangan 

BB 

1. Normal 18,5-

22,9 

2. At Risk 23,0-

24,9 

 

Ordinal 

6 Lama 

berdiri  

Lamanya berdiri 

dengan posisi   

siap dan  rileks 

dalam satu hari 

saat menjaga 

jalan.  

wawancara Kuesioner 1. Baik jika nilai 

lama berdiri 

dengan posisi 

siap   < 31,4 

menit 

2. Tidak baik jika 

nilai lama 

berdiri dengan 

posisi siap   ≥ 

31,4 menit 

Ordinal 



3.4  Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian 

(Notoatmodjo, 2003). Adapun hasil hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah hipotesis alternatif (Ha), yaitu : 

1. Ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku penggunaan sepatu 

pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan Barat. 

2. Ada hubungan antara sikap dengan perilaku penggunaan sepatu pada 

Polisi Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan Barat. 

3. Ada hubungan antara kondisi sepatu dengan perilaku penggunaan sepatu 

pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan Barat. 

4. Ada hubungan antara perilaku penggunaan sepatu dengan kejadian 

Fasciitis Plantaris pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan 

Barat. 

5. Ada hubungan antara lama memakai sepatu pada jam kerja dengan 

kejadian Fasciitis Plantaris pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda 

Kalimantan Barat. 

6. Ada hubungan antara indeks massa tubuh (IMT) dengan kejadian 

Fasciitis Plantaris pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan 

Barat. 

7. Ada hubungan antara lama berdiri dengan kejadian Fasciitis Plantaris 

pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan Barat. 

 

 



BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

IV.1 Desain Penelitian 

 Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

observasional analitik dengan rancangan Cross Sectional yaitu suatu 

penelitian yang memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang 

sebenarnya dari objek yang diteliti disertai penjelasan hubungan antara satu 

variabel dengan variabel lainya dengan mempengaruhi terjadinya masalah 

kesehatan dalam waktu yang bersamaan. (Praktiknya, 2010) 

IV.2 Waktu dan lokasi/tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2013 – Juli 2013 yang 

bertempat di Polda Kalimantan Barat. 

IV.3 Populasi dan Sampel 

IV.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Polisi Wanita 

(Polwan) yang ada di Polda Kalimantan Barat dengan jumlah 153 

orang. 

IV.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili dari keseluruhan objek yang diteliti 
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dan dianggap mewakili dari seluruh populasi yang ada  (Sugiyono, 

2011) 

1. Besaran Sampel 

Sampel pada penelitian ini diambil dari jumlah populasi 

Polisi Wanita (Polwan) yang bekerja di Polda Kalimantan Barat. 

Dari keseluruhan total populasi Polisi Wanita (Polwan) yang 

bekerja di Polda Kalimantan Barat. Menurut  Notoatmojo (2005) 

untuk populasi kecil atau lebih kecil dari 10.000 dapat 

menggunakan formula sebagai berikut : 

  N 

1 + N (d)
2 

Keterangan 

N = besarnya populasi 

n = besarnya sampel 

d = tingkat kepercayaan/ketepatan yang di inginkan 

Berdasarkan jumlah populasi  Polisi Wanita yang bekerja di Polda 

Kalimantan Barat adalah sebanyak 153 oraang, maka sampel yang 

dapat diambil dengan tingkat kepercayaan 0,05 adalah sebagai 

berikut : 

Diketahui: 

N = 153 

d  = 0,05 

 



jawab  : 

          N 

    1 + N (d)
2 

  153 

1 + 153 (0,05)
2 

                  153 

 1 + 153 (0,0025)
 

       153 

 1 + 0,3825 

    153 

 1,3825     

n =  110,669  

Jadi, jumlah sampel minimal yang harus diambil dalam 

penelitian ini sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 111 

respoden dari jumlah populasi sebanyak 153 Polisi Wanita 

(Polwan) yang bekerja di Polda Kalimantan Barat.        

2.  Cara Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dengan menggunakan tehnik acak 

sederhana secara propotional random sampling dimana teknik 

pengambilan sampel memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel 

(Sugiyono, 2011) setelah pengambilan sampel dilakukan secara 

acak sederhana dengan melakukan pencabutan setelah kerangka 

sampel ditentukan.  

 

n  = 

 

n  = 

        

n  = 

 

n  = 

 

n  = 



Adapun rumus untuk pengambilan sampel dari tiap bagian 

tugas pada Polisi Wanita (Polwan) yang bekerja di Polda Kalimantan 

Barat sebagai berikut : 

n =   Jumlah Polwan di tiap bagian tugas     x   Sampel 

  Keseluruhan Polwan di Polda Kalimantan Barat 

Dari hasil perolehan sampel Polwan yang bekerja di Polda 

Kalimantan Barat, maka sampel yang diambil dari setiap bagian tugas 

pada Polisi Wanita (Polwan) yang bekerja di Polda Kalimantan Barat  

adalah sebagai berikut :   

                  Tabel IV.1 

                      Pengambilan sampel per bagian tugas di POLDA  

               Kalimantan Barat Tahun 2013    

 

No Nama Bagian Jmlh Polwan Sampel 

1 Dit Lantas 43 31 

2 Dit Binmas 24 18 

3 Ro SDM 18 13 

4 Itwasda 15 11 

5 Bid Propam 13 10 

6 Bid Humas 11 8 

7 Ro Rena 10 7 

8 Ro Ops 8 6 

9 Ro Sarpras 6 4 

10 Setum 5 3 

Jumlah 153 111 

 

Pengambilan dengan menggunakan purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan kriteria 

Inklusi sampel kasus : 

1) Polisi Wanita yang bekerja di Polda Kalimantan Barat. 

2) Bersedia menjadi responden. 

 

 

n  = 



Kriteria eksklusi sampel kasus : 

1) Polisi Wanita yang bekerja di Polresta Kalimantan Barat  

2)  Tidak bersedia menjadi responden  

 

IV.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

IV.4.1 Teknik pengumpulan data 

Teknik dan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu dengan teknik wawancara dengan alat kuesioner yang dicatat 

dalam lembar pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data penelitian 

yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara 

langsung dengan pedoman wawancara dan pemerikasan yang 

dilakukan oleh fisioterapi melalui metode palpasi atau ditekan pada 

area tumit dan alat pengukuran berat badan digital merk Uno dan alat 

pengukur tinggi badan dengan menggunakan microtoice. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari arsip instansi yang terkait seperti data 

yang ada di Rumah Sakit Umum Dokter Soedarso Pontianak dan 

Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Pontianak. 

IV.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen pengumpulan data dengan menggunakan 

pedoman kuesioner. Dimana skala pengukuran berupa daftar isian 



tentang pengetahuan, sikap, kondisi sepatu, lama memakai sepatu 

pada jam kerja, dan lama berdiri dengan menggunakan teknik 

wawancara dengan menggunakan kuesioner. Untuk pengukuran 

indeks massa tubuh (IMT)  dengan alat pengukuran berat badan 

digital merk Uno dan alat pengukur tinggi badan dengan 

menggunakan microtoice. Sedangkan pemeriksaan Fasciitis 

Plantaris menggunakan metode palpasi atau ditekan pada area tumit  

yang dilakukan oleh fisioterapi. 

 Instrumen sebelum diuji coba dilakukan pengambilan 

sampel terlebih dahulu (observasi) kemudian dilakukan pengolahan 

data dengan menggunakan uji reliabilitas. Tujuan uji coba yang 

dilakukan adalah : 

1. Untuk menghindari pernyataan yang kurang jelas maksudnya. 

2. Untuk mengetahui apakah ada kata-kata yang asing bagi 

reponden. 

3. Untuk menambah item yang diperlukan untuk meniadakan item 

yang ternyata tidak sesuai. 

4. Untuk menguji validitas dan reliabilitas. 

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada saat uji coba 

adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan kuesioner yang telah disusun kepada responden. 

2. Menanyakan kepada responden tersebut tentang sejauh mana 

mereka menangkap kalimat-kalimat dalam pertanyaan. 



3. Menganalisa jawaban-jawaban kuesioner yang telah diuji 

cobakan. 

4. Mengadakan perbaikan item bila dianggap perlu. 

5.  Menyusun kuesioner yang telah disempurnakan untuk 

pelaksanaan penelitian kepada responden : 

a. Validitas 

 Validitas adalah indeks yang menunjukan instrumen tersebut dapat 

dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji 

validitas ini untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan valid. 

Pengukuran kuesioner masing-masing item faktor-faktor yang 

berhubungan dengan peningkatan kejadian penyakit Faciitis 

Plantaris pada Polisi Wanita di Polda Kalimantan Barat dengan 

tingkat kemaknaan 5% maka didapat angka r tabel = 0,361 untuk 

sebanyak 30 responden yang akan diujikan di Polresta Kota 

Pontianak, pemilihan pengujian validitas di tempat tersebut 

dikarenakan  tempat tersebut memiliki karakteristik daerah dan 

responden yang sama dengan wilayah kerja Polda Kalimantan 

Barat. 

Terlihat dari 12 pertanyaan pengetahuan dan sikap semua 

mempunyai nilai r hasil (corrected utem-Total Correlation) berada 

diatas dari nilai r tabel (r=0,361), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua pertanyaan pengetahuan, dan sikap dinyatakan valid. 

 



b. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dan 

dengan alat pengukur yang sama (Sugiyono, 2006).  

Setelah semua pertanyaan semua valid, analisis dilanjutkan 

dengan nilai reliabilitas. Untuk mengetahui reabilitas apabila r 

Alpha ≥ konstanta (0,6), maka pertanyaan tersebut reliable. Dari 

hasil uji pengetahuan ternyata nilai r Alpha (0,975),  dan nilai r 

Alpha dari sikap (0,943) lebih besar dibandingkan dengan nilai 

konstanta (0,6), maka semua pertanyaan pengetahuan dan sikap  

reliable.  

 

IV.5 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

 Menurut Eko (2002), teknik pengolahan data dan penyajian data 

dalam penelitian ini dibagi menjadi : 

1. Editing 

yaitu memeriksa kelengkapan data, kesinambungan data, keseragaman 

data secara keseluruhan dari variabel-variabel penelitian, baik kuesioner 

maupun hasil pengamatan secara langsung semua termuat dalam 

formulir secara survei dan pemeriksaan kesesuian jawaban. 

2.  Scoring 

yaitu memberikan skor terhadap item-item pertanyaan dari variabel. 

 



3. Coding 

yaitu mengklasifikasikan data-data dari masing-masing variabel  

dengan kode-kode tertentu dari ukuran penelitian yang digunakan. 

4. Tabulating 

yaitu mengelompokan data kedalam suatu tabel untuk memudahkan 

analisis dan memudahkan membaca data dengan cara mendiskripsikan 

hasil analisa berdasarkan hasil uji statistik. 

 

IV.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data secara dilakukan pada tahap penelitian ini, 

adapun teknik analisis data yang digunakan : 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan untuk 

menampilkan variabel-variabel yang ada secara deskriptif dengan 

menghitung frekuensi dan katagori dari responden. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan untuk melihat 

hubungan antara variabel bebas dengan varibel terikat. Jenis statistik 

yang dilakukan adalah statistik non parametrik dengan uji yang 

digunakan uji Chi-Square. Kriteria penelitian yang dipakai adalah 

dengan melihat nilai tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% 

maka nilai alpha yang dipakai adalah p value = 0,05. Suatu penelitian 

dikatakan ada hubungan jika nilai p value ≤ 0,05 sehingga Ho ditolak 



dan Ha diterima, namun sebaliknya suatu penelitian dikatakan tidak ada 

hubungan jika nilai p value > 0,05 sehingga Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

Pada studi cross sectional, untuk menentukan keeratan hubungan 

digunakan Prevalen Ratio (PR) untuk menunjukan resiko dengan rumus 

sebagai berikut : 

                    PR kelompok terpajan a/(a+b) 

PR =                       =  

                PR kelompok tidak terpajan c/(c+d) 

 

Dengan ketentuan jika nilai yang diperoleh 

1. PR = 1 : faktor resiko bersifat netral, resiko kelompok 

terpajan ssama dengan kelompok terpajan. 

2. PR > 1 : Confident Interval (CI)/ derajat kepercayaan yang 

merupakan faktor resiko  yang menyebabkan sakit. 

3. PR < 1 : Confident Interval (CI) / derajat kepercayaan yang 

mencegah sakit. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil 

5.1.1 Gambaran POLDA Kalimantan Barat 

Polda Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan 

atau di antara garis 2
o
08 LU serta 3

0
05 LS serta di antara 108

o
0 BT dan 

114
o
10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik 

sama dengan daerah Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis 

Khatulistiwa (garis lintang 0
o
) tepatnya di atas Kota Pontianak dengan 

luas tanah 42.196 m
2
 dan luas bangunan 4.302 m

2
.   

Adapun batas-batas wilayah Polda Kalbar sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Ahmad Yani 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko dan Persawahan 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Sui.Raya Dalam 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko 

Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 

April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang 

dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri 

sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, 

menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani 

yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian Polri 

dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan 
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berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangkan ketata 

negaraan dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang 

utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan 

Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan 

Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan 

antara pusat dan daerah. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta 

penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat 

mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai 

pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab 

tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, 

harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Upaya 

melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahan-

perubahan melalui tiga aspek yaitu: 

a. Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian 

dalam Ketata negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. 

b. Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), 

Doktrin, kewenangan,kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek. 

c. Aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan 

instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas 

pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan 

manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material 

fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional.    

 



5.1.1 Gambaran Umum Penelitian  

Penelitian ini dilakukan selama 46 hari yang dimulai pada tanggal 

11 Juni sampai dengan tanggal 26 Juli tahun 2013, rata-rata sampel 

responden yang diambil antara 3 sampai 4 orang per hari.  

Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, palpasi 

dan observasi. Variabel pengetahuan, sikap, kondisi sepatu, lama 

memakai sepatu pada jam kerja, dan lama berdiri  menggunakan cara 

ukur wawancara dengan menggunakan alat ukur kuesioner dan untuk 

pengukuran indeks massa tubuh (IMT)  dengan menggunakan alat 

pengukuran berat badan digital merk uno dan alat pengukur tinggi 

badan dengan menggunakan microtoice kemudian dilakukan 

penghitungan dengan rumus berat badan (kg) dibagi Tinggi badan (m) 

yang di kuadratkan. Sedangkan pemeriksaan Fasciitis Plantaris 

menggunakan metode palpasi atau ditekan pada area tumitdi kaki kiri 

dan kaki kanan yang dilakukan oleh fisioterapi. 

5.1.2 Karakteristik Responden  

1. Umur 

Distribusi frekuensi umur polisi wanita sebagai responden di 

POLDA Kalimantan Barat rata-rata berumur  30,6 dengan umur 

terendah adalah 20 tahun dan ukur tertinggi adalah 50 tahun. 

Frekuensi umur dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 



Tabel V.1 

Distribusi Frekuensi Umur  Polisi Wanita  

di POLDA Kalimantan Barat  

No Umur Jumlah % 

1 20-24 tahun 22 19,8 

2 25-29 tahun 42 37,8 

3 30-34 tahun 20 18,0 

4 35-39 tahun 13 11,7 

5 40-44 tahun 6 5,4 

6 45–50 tahun 8 7,2 

Jumlah 111 100,0 
     Sumber: Data Primer Tahun 2013 

   

Berdasarakan data diatas didapat bahwa frekuensi umur 

responden cendrung lebih besar pada rentang umur 25-29 tahun 

yakni sebesar 42 orang (37,8%) jika dibandingkan rentang umur 

yang lain. 

 2. Pendidikan  

Distribusi frekuensi pendidikan polisi wanita di POLDA 

Kalimantan Barat dikategorikan menjadi 2 yaitu SMA dan PT, untuk 

lebih jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut: 

Tabel V.2 

Distribusi Frekuensi Pendidikan Polisi Wanita  

di POLDA Kalimantan Barat  

 

No Pendidikan Jumlah % 

1 SMA 76 68,5 

2 PT 35 31,5 

Jumlah 111 100,0 
       Sumber: Data Primer Tahun 2013 

   

Berdasarakan data di atas didapat bahwa pendidikan responden 

cendrung lebih besar berpendidikan SMA yakni 68,5% jika 

dibandingkan dengan pendidikan perguruan tinggi. 

 



5.1.3 Analisa Univariat 

1. Pengetahuan  

Distribusi frekuensi pengetahuan polisi wanita di POLDA 

Kalimantan Barat dikategorikan menjadi 2 yaitu baik dan kurang 

baik. Dikategorikan baik apabila nila rata-rata > 6,61 dan 

dikategorikan kurang baik apabila nilai rata-rata < 6,61.  Untuk lebih 

jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut: 

Tabel V.3 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Polisi Wanita 

di POLDA Kalimantan Barat 

 

No Pengetahuan Jumlah % 

1 Kurang Baik 64 57,7 

2 Baik 47 42,3 

Jumlah 111 100,0 
     Sumber: Data Primer Tahun 2013 

   

Berdasarkan data diatas didapat bahwa pengetahuan tentang  

penyakit Fascittis Plantaris responden terbanyak dalam kelompok 

kurang baik (57,7%).   

 

 

 

 

 

 

 

 



Berikut ini distribusi jawaban berdasarkan pengetahuan 

responden: 

Tabel V.4 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Per Item  Responden Polisi 

Wanita  di POLDA Kalimantan Barat  

 

No Pertanyaan 
Benar Salah 

n % n % 

1. penyakit Fasciitis plantaris 63 56,8 48 43,2 

2. Penyebab timbulnya penyakit 

Fasciitis plantaris 

58 52,3 53 47,7 

3. Untuk menghindari sakit Fasciitis 

Plantaris 

64 57,7 47 42,3 

4. Bentuk sepatu yang baik agar 

terhindar dari  Fasciitis Plantaris 

61 55,0 50 45,0 

5. Penggunaan sepatu hak tinggi 

dalam waktu yang lama 

58 52,3 53 47,7 

6. Bahan sepatu yang  baik untuk 

mencegah penyakit Fasciitis 

Plantaris 

54 48,6 57 51,4 

7. faktor-faktor yang menyebabkan 

timbulnya Fasciitis Plantaris 

60 54,1 51 45,9 

8. Penatalaksanaan pada penyakit 

Fasciitis Plantaris 

66 59,5 45 40,5 

9. Salah satu tindakan dari non 

operatif dalam penatalaksanaan 

Fasciitis Plantaris 

70 63,1 41 36,9 

10. Jenis obat yang digunakan dalam 

penatalaksaan penyakit Fasciitis 

Plantaris 

66 59,5 45 40,5 

11. Dampak yang di timbulkan dari 

penggunaan sepatu yang tidak sesuai       

60 54,1 51 45,9 

12. Efek yang dapat ditimbulkan dari 

penyakit  Fasciitis Plantaris 

54 48,6 57 51,4 

  

Berdasarkan analisa per item pertanyaan mengenai 

pengetahuan dari 12 item pertanyaan diperoleh responden kurang 

memahami pada item pertanyaan nomor 6 mengenai jenis bahan 

sepatu yang digunakan dalam hal menghindari Fasciitis Plantaris 



dimana responden cendrung lebih besar menjawab salah sebesar 

51,4% selain itu pada item pertanyaan nomor 12 mengenai efek yang 

dapat ditimbulkan dari penyakit Fascittis Plantaris cendrung 

menjawab salah yakni sebesar 51,4%. 

2. Sikap 

Distribusi frekuensi sikap polisi wanita di POLDA Kalimantan 

Barat dikategorikan menjadi 2 yaitu mendukung dan kurang 

mendukung.  Dikategorikan mendukung apabila memiliki nilai rata-

rata > 30,92 dan diketegorikan kurang mendukung apabila nilai rata-

rata < 30,92. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut: 

Tabel V.5 

Distribusi Frekuensi Sikap Polisi Wanita  

di POLDA Kalimantan Barat  

 

 No Sikap Jumlah % 

1 Kurang Mendukung 60 54,1 

2 Mendukung 51 45,9 

Jumlah 111 100,0 
      Sumber: Data Primer Tahun 2013 

   

Berdasarakan data diatas didapat bahwa sikap dalam penyakit 

Fascittis Plantaris kebanyakan dalam kelompok kurang mendukung 

( 54,1%).   

 

 

 

 

 



 

 

Berikut ini distribusi jawaban berdasarkan sikap per item 

responden: 

Tabel V.6 

Distribusi Frekuensi Sikap  Per Item  Responden Polisi Wanita  di 

POLDA Kalimantan Barat  

N

o 
Pernyataan 

 Kategori Jawaban   

SS % S % TS % STS % 

1. Penyakit Fasciitis plantaris adalah jenis penyakit 

pada bagian kaki dan timbul rasa nyeri  
35 31,5 46 41,4 15 13,5 15 13,5 

2. Penggunaan sepatu hak tinggi dalam waktu yang 

lama dapat menyebabkan penyakitFasciitis 

Plantaris  

32 28,8 41 36,9 17 15,3 21 18,9 

3. Efek yang  dapat di timbulkan dari penyakit 

Fasciitis Plantarisadalah Heel Spur 
4 3,6 34 30,6 47 42,3 26 23,4 

4. Penatalaksanaan pada penyakit Fasciitis 

Plantaris yakni melalui tindakan operatif dan non 

operatif 

40 36,0 32 28,8 19 17,1 20 18,0 

5. Salah satu tindakan dari  non operatif dalam 

penatalaksanaan Fasciitis Plantaris adalah 

mengompres dengan menggunakan es batu  pada 

daerah yang  nyeri 

6 5,4 24 21,6 49 44,1 32 28,8 

6. Jenis obat yang digunakan dalam penatalaksaan 

penyakit Fasciitis Plantaris adalah  Na Diclofenac 
47 42,3 34 30,6 14 12,6 16 14,4 

7. Untuk menghindari sakit Fasciitis Plantaris 

sebaiknya memakai sepatu yang berhak tinggi 
14 12,6 46 41,4 37 33,3 14 12,6 

8. Bentuk sepatu yang lancip merupakan jenis 

sepatu untuk mencegah Fasciitis plantaris 
15 13,5 27 24,3 26 23,4 43 38,7 

9. Penyebab timbulnya penyakit Fasciitis plantaris 

adalah pemakaian sepatu  yang memiliki hak 

rendah 

11 9,9 27 24,3 37 33,3 36 32,4 

10. Bahan Sepatu yang baik untuk mencegah 

penyakit Fasciitis Plantaris sebaiknya terbuat 

dari bahan sintesis dan bertapak tinggi 

20 18,0 35 31,5 34 30,6 22 19,8 

11. Aktivitas berlebihan didalam gedung dan sepatu 

hak rendah merupakan  faktor-faktor yang 

menyebabkan timbulnya Fasciitis Plantaris 
24 21,6 45 40,5 35 31,5 7 6,3 

12. Dampak yang di timbulkan dari penggunaan 

sepatu yang tidak sesuai dengan anatomi kaki 

adalah fraktur 

18 16,2 49 44,1 40 36,0 4 3,6 

 



         Berdasarkan analisa per item pernyataan sikap bahwa diperoleh 

responden sangat setuju tentang jenis obat yang digunakan dalam 

penatalaksaan penyakit Fasciitis Plantaris adalah Na Diclofenac 

sebesar 42,3%, responden setuju tentang dampak yang di timbulkan 

dari penggunaan sepatu yang tidak sesuai dengan anatomi kaki 

adalah fraktur sebesar 44,1%, tidak setuju mengenai salah satu 

tindakan dari non operatif dalam penatalaksanaan Fasciitis Plantaris 

adalah mengompres dengan menggunakan es batu pada daerah yang  

nyeri  sebesar 44,1%  dan efek yang ditimbulkan dari Fasciitis 

Plantaris sebesar 42,3%.  

3. Kondisi Sepatu 

Distribusi frekuensi kondisi sepatu responden di POLDA 

Kalimantan Barat  dikategorikan menjadi 2 yaitu kurang baik dan 

baik. Dikategori baik apabila merasa nyaman dan ukuran sepatu 

PDH cukup pas di kaki dan kategorikan kurang baik, apabila tidak 

merasa nyaman dan ukuran sepatu PDH tidak pas di kaki. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel V.7 

Distribusi Frekuensi Kondisi Sepatu Polisi Wanita di POLDA 

Kalimantan Barat 

 

No Kondisi Sepatu Jumlah % 

1 Kurang Baik 58 52,3 

2 Baik 53 47,7 

Jumlah 111 100,0 
      Sumber: Data Primer Tahun 2013 

 



Berdasarakan data diatas didapat bahwa kondisi sepatu yang 

digunakan responden merasa nyaman dan ukuran sepatunya  

terbanyak dalam kelompok kurang baik (52,3%). 

Berikut ini distribusi jawaban berdasarkan Kondisi Sepatu 

Polisi Wanita responden: 

Tabel V.8 

Distribusi Frekuensi Kondisi Sepatu Polisi Wanita Per Item  

Responden Polisi Wanita  di POLDA Kalimantan Barat  

 

No Pertanyaan 
Ya Tidak 

n % n % 

1. Apakah anda merasa nyaman 

ketika memakai sepatu PDH 

76 68,5 35 31,5 

2. Apakah ukuran sepatu PDH anda 

cukup pas di kaki anda 

68 61,5 43 38,7 

           Sumber: Data Primer Tahun 2013 

 
Berdasarkan analisa per item pertanyaan mengenai kondisi 

sepatu polisi wanita dari 2 item pertanyaan diperoleh responden 

merasa nyaman ketika memakai sepatu PDH (68,5%), dan ukuran 

sepatu PDH cukup pas di kaki (61,5%). 

4. Perilaku  

Distribusi frekuensi perilaku penggunaan sepatu responden di 

POLDA Kalimantan Barat dikategorikan menjadi 2 yaitu baik dan 

kurang baik. Dikategorikan baik apabila memiliki nilai rata-rata > 

2,41 dan dikategorikan kurang baik apabila nilai rata-rata < 2,41. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 



Tabel V.9 

Distribusi Frekuensi Perilaku Polisi Wanita di POLDA  

Kalimantan Barat 

 

No Perilaku Jumlah % 

1 Kurang Baik 63 56,8 

2 Baik 48 43,2 

Jumlah 111 100,0 
           Sumber: Data Primer Tahun 2013 

 

  Berdasarakan data diatas didapat bahwa perilaku dalam 

penggunaan sepatu PDH terbanyak dalam kelompok kurang baik 

(56,8%). 

Berikut ini distribusi jawaban berdasarkan perilaku responden: 

Tabel V.10 

Distribusi Frekuensi Perilaku Per Item  Responden Polisi Wanita  di 

POLDA Kalimantan Barat  

 

No Pertanyaan 
Ya Tidak 

n % n % 

1. Apakah anda menggunakan 

sepatu PDH selama 8 jam per hari 

pada saat anda bekerja 

111 100,0 0 0 

2. Apakah anda dapat bergerak dan 

beraktivitas  dengan baik bila 

menggunakan sepatu PDH pada 

saat bekerja 

50 45,1 61 54,9 

3. Apakah sepatu PDH yang anda 

gunakan di ganti dengan sepatu 

PDH yang baru setiap 6 bulan 

46 41,4 65 58,6 

4. Apakah anda pernah merileks 

kaki pada saat bekerja dalam satu 

hari 

60 54,1 51 45,9 

       Sumber: Data Primer Tahun 2013 

 

Berdasarkan analisa per item pertanyaan mengenai perilaku 

sepatu polisi wanita dari 4 item pertanyaan diperoleh responden 

menggunakan sepatu PDH selama 8 jam per hari pada saat bekerja 

(100%), dan pernah merileks kaki pada saat bekerja salam satu hari 



(54,1%) sedangkan sebagian besar responden  tidak  dapat bergerak 

dan beraktivitas  dengan baik bila menggunakan sepatu PDH pada 

saat bekerja (54,9%), tidak mengganti sepatu PDH yang baru setiap 

6 bulan (58,6%). 

5. Lama memakai sepatu pada jam kerja 

Penentuan jam kerja di lingkungan Polri diatur dalam Peraturan 

Kapolri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian 

Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia,  ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu 

minggu, mulai hari Senin sampai hari Jum’at atau setara 40 (empat 

puluh) jam atau 8 jam (delapan jam perhari). Tealah dilakukan 

pengamatan pemakaian sepatu sebanyak 111 responden di POLDA 

Kalbar.  Distribusi frekuensi lama memakai sepatu pada jam kerja 

responden di POLDA Kalimantan Barat dikategorikan menjadi 2 yaitu 

baik dan tidak baik. Dikategorikan baik apabila < 3 jam dan di 

katakan tidak baik apabila > 3 jam. Penjelasan dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel V.11 

Distribusi Frekuensi lama memakai sepatu pada jam kerja 

Polisi Wanita di POLDA Kalimantan Barat  

 

No Lama memakai sepatu pada jam 

kerja 

Jumlah % 

1 Tidak  Baik 63 56,8 

2 Baik 48 43,2 

Jumlah 111 100,0 
         Sumber: Data Primer Tahun 2013 

 



Berdasarakan data diatas didapat bahwa lama memakai sepatu 

pada jam kerja terbanyak dalam kelompok  tidak baik  (56,8%).  

6. Indeks Massa Tubuh  

Distribusi frekuensi IMT pada responden di POLDA 

Kalimantan Barat dikategorikan menjadi 2 yaitu normal dan at risk. 

Dikategorikan normal apabila hasil ukur antara tinggi badan dan 

berat badan antar 18,5-22,9 kg/m
2
 sedangkan dikatakan at risk 

apabila  hasil ukur antara tinggi badan dan berat badan antar 23,0 -

24,9 kg/m
2
. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel V.12 

Distribusi Frekuensi IMT  Polisi Wanita di POLDA 

 Kalimantan Barat 

No IMT Jumlah % 

1 Normal 77 69,4 

2 At Risk 34 30,6 

Jumlah 111 100,0 
      Sumber: Data Primer Tahun 2013 

 

Berdasarakan data diatas didapat indeks massa tubuh 

responden di POLDA Kalimantan Barat terbanyak dalam kelompok 

normal (69,4%). 

7. Lama Berdiri  

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : 

SKEP/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang sebutan 

penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Dimana 

dalam peraturan keputusan Kapolri tersebut memuat poin diantaranya 

dalam melaksanakan tugas hariannya, anggota Polri baik wanita 



maupun pria diharuskan melakukan aktivitas dengan menggunakan 

sepatu PDH. Maka dari itu responden diwajibkan menggunakan 

sepatu PDH saat di dalam maupun diluar ruangan saat bekerja. 

Distribusi frekuensi posisi berdiri responden di POLDA 

Kalimantan Barat  dikategorikan menjadi 2 yaitu baik dan tidak baik. 

Dikategorikan baik apabila nilai lama berdiri dengan posisi siap < 

31,4 menit dan tidak baik jika nilai lama berdiri dengan posisi siap ≥ 

31,4 menit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel V.13 

Distribusi Frekuensi Posisi Berdiri Polisi Wanita di POLDA 

Kalimantan Barat  

No Posisi Berdiri Jumlah % 

1 Baik 70 63,1 

2 Tidak baik 41 36,9 

Jumlah 111 100,0 
       Sumber: Data Primer Tahun 2013 

 

Berdasarakan data diatas didapat bahwa posisi berdiri wanita di 

POLDA Kalimantan Barat terbanyak dalam kelompok baik (63,1%).  

8. Kejadian Fasciitis Plantaris 

     Distribusi frekuensi Kejadian Fasciitis Plantaris pada responden 

di POLDA Kalimantan Barat di kelompokkan menjadi 2 yaitu 

menderita dan tidak menderita. Dikategorikan menderita apabila 

terdapat nyeri tekan pada tumit pada saat dilakukan pemeriksaan dan 

dikategorikan tidak menderita apabila tidak terdapat nyeri tekan pada 

tumit pada saat dilakukan pemeriksaan. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 



Tabel V.14 

Distribusi Frekuensi Kejadian Fasciitis Plantaris pada polisi wanita 

di POLDA Kalimantan Barat 

 

No Kejadian Fasciitis Plantaris Jumlah % 

1 Menderita 63 56,8 

2 Tidak Menderita 48 43,2 

Jumlah 111 100,0 
       Sumber: Data Primer Tahun 2013 

 

Berdasarakan data diatas didapat bahwa kejadian Fasciitis 

Plantaris yang di periksaan oleh fisioterapi terbanyak dalam 

kelompok menderita  Fasciitis Plantaris  (56,8%). 

5.1.4 Analisa Bivariat 

 

1. Hubungan antara pengetahuan denganPerilaku Penggunaan 

Sepatu pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat  

 

Tabel V.15 

Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Perilaku Penggunaan Sepatu 

 Pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat 

  

Pengetahuan 

Responden 

Perilaku 

Menggunakan 

Sepatu 

Total 

 

p 

Value 

PR 

95% CI 

Kurang  Baik 

f % f % f % 

0,000 

2,350 

(1,512-

3,652) 
Kurang  Baik 48 75,0 16 25,0 64 100,0 

Baik 15 31,9 32 68.1 47 100,0 

Total 63 56,8 48 43,2 111 100,0 

 

Berdasarkan tabel V.13  proporsi pengetahuan yang kurang baik 

cendrung lebih besar berperilaku menggunakan sepatu kurang baik 

yakni 75,0%, jika dibandingkan dengan pengetahuan yang baik 

sebesar 31,9%.  



Hasil uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,000     

(< 0,05) dengan artinya Ho ditolak dan Ha diterima, jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan dengan perilaku penggunaan sepatu pada Polwan di 

POLDA Kalimantan Barat. 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai PR = 2,350 dengan 95% 

(CI) = 1,512-3,652, artinya  prevalensi perilaku pengguna sepatu yang 

kurang baik oleh karena pengetahuan kurang baik 2,350 kali lebih 

besar dibandingkan pengetahuan yang baik. 

 

2. Hubungan antara sikap dengan Perilaku Penggunaan Sepatu 

pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat  

 

Tabel V.16 

Hubungan antara Sikap dengan Perilaku Penggunaan Sepatu 

 pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat 

  

Sikap 

Responden 

Perilaku 

Menggunakan 

Sepatu 

Total 

 

p 

Value 

PR 

95% CI 

Kurang  Baik 

f % f % f % 

0,013 

1,584 

(1,106-

2,269) 
Tidak 

Mendukung 

41 68,3 19 31,7 60 
100,0 

Mendukung 22 43,1 29 56,9 51 100,0 

Total 63 56,8 48 43,2 111 100,0 

 
 

Berdasarkan tabel V.14  proporsi sikap yang  tidak mendukung 

cendrung lebih besar berperilaku menggunakan sepatu kurang baik 

sebesar 68,3%, jika dibandingkan dengan sikap yang mendukung 

sebesar  43,1%.  



Hasil uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,013     

(< 0,05) dengan artinya Ho ditolak dan Ha diterima, jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna sikap dengan 

perilaku penggunaan sepatu pada Polwan di POLDA Kalimantan 

Barat. 

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus diperoleh nilai PR = 

1,584 dengan 95% (CI) = 1,106-2,269, artinya  prevalensi perilaku 

pengguna sepatu kurang baik oleh karena sikap yang kurang 

mendukung 1,584 kali lebih besar dibandingkan sikap yang 

mendukung. 

 

3. Hubungan antara kondisi sepatu dengan Perilaku Penggunaan 

Sepatu pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat  

 

Tabel V.17 

Hubungan antara kondisi sepatu dengan Perilaku Penggunaan Sepatu 

pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat 

 

Kondisi 

Sepatu 

Responden 

Perilaku 

Menggunakan 

Sepatu 

Total 

 

p 

Value 

PR 

95% CI 

Kurang  Baik 

f % f % f % 

0,004 

1,703 

(1,188-

2,441) 
Kurang  

Baik 
41 70,7 17 29,3 58 

100,0 

Baik 22 41,5 31 58,5 53 100,0 

Total 63 56,8 48 43,2 111 100,0 

 

Berdasarkan tabel V.15  proporsi kondisi sepatu yang  kurang 

baik cendrung lebih besar berperilaku menggunakan sepatu kurang 



baik yakni 70,7%, jika dibandingkan dengan kondisi sepatu yang baik 

sebesar 41,5%.  

Hasil uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,004       

(< 0,05) dengan artinya Ho ditolak dan Ha diterima, jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kondisi 

sepatu dengan perilaku penggunaan sepatu pada Polwan di POLDA 

Kalimantan Barat. 

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus diperoleh nilai PR = 

1,703 dengan 95% (CI) = 1,188-2,441, artinya prevalensi perilaku 

pengguna sepatu  kurang baik oleh karena kondisi sepatu kurang baik 

1,703 kali lebih besar dibandingkan prevelensi kondisi sepatu yang 

baik. 

. 

4. Hubungan antara Perilaku dengan Fasciitis Plantaris pada 

Polwan di POLDA Kalimantan Barat  

 

Tabel V.18 

Hubungan antara Perilaku dengan Fasciitis Plantaris 

 pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat 

  

Perilaku 

Responden 

Fasciitis Plantaris 
Total 

 

p 

Valu

e 

PR 

95% CI Menderita Tidak 

Menderita  

f % f % f % 

0,000 

2,238 

(1,463-

3,424) 
Kurang  

Baik 
47 74,6 16 25,4 63 

100,0 

Baik 16 33,3 32 66,7 48 100,0 

Total 63 56,8 48 43,2 111 100,0 

 



Berdasarkan tabel V.16 proporsi perilaku yang kurang baik 

cendrung lebih besar menderita Fasciitis Plantaris yakni 74,6%, jika 

dibandingkan dengan perilaku yang baik sebesar 33,3%.  

Hasil uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,000      

(< 0,05) dengan artinya Ho ditolak dan Ha diterima, jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara perilaku 

penggunaan sepatu dengan Fasciitis Plantaris  pada Polwan di 

POLDA Kalimantan Barat. 

Dari hasil diperoleh nilai PR = 2,238 dengan 95% (CI) = 1,463-

3,424, artinya prevalensi Fasciitis Plantaris oleh karena perilaku yang 

kurang baik 2,238 kali lebih besar dibandingkan prevelensi perilaku 

yang baik. 

 

5. Hubungan antara Lama menggunakan sepatu pada jam kerja 

dengan Fasciitis Plantaris pada Polwan di POLDA Kalimantan 

Barat  

 

Tabel V.19 

Hubungan antara lama menggunakan sepatu pada jam kerja 

dengan dengan Fasciitis Plantaris pada Polwan di POLDA 

Kalimantan Barat 

 

Lama 

menggunakan 

sepatu pada 

jam kerja 

Fasciitis Plantaris 
Total 

 

p 

Value 

PR 

95% 

CI 
Menderita Tidak 

Menderita  

f % f % f % 

0,026 

2,571 

(1,185-

5,578) 
Tidak  Baik 42 66,7 21 33,3 63 100,0 

Baik 21 43,8 27 56,3 48 100,0 

Total 63 56,8 48 43,2 111 100,0 

 

Berdasarkan tabel V.17  proporsi lama menggunakan sepatu 

pada jam kerja yang tidak baik cenderung lebih besar menderita 



Fasciitis Plantaris yakni 66,7%, jika dibandingkan dengan lama 

menggunakan sepatu pada jam kerja yang baik sebesar 43,8%.  

Hasil uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,026     

(< 0,05) dengan artinya Ho ditolak dan Ha diterima, jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara lama 

menggunakan sepatu pada jam kerja  dengan Fasciitis Plantaris pada 

Polwan di POLDA Kalimantan Barat. 

Dari hasil diperoleh nilai PR = 2,571 dengan 95% (CI) = 1,185-

5,578, prevalensi Fasciitis Plantaris oleh karena lama menggunakan 

sepatu pada jam kerja yang tidak baik 2,571 kali lebih besar 

dibandingkan prevelensi lama kerja yang baik. 

 

 

6. Hubungan antara IMT dengan Fasciitis Plantaris pada Polwan di  

 POLDA Kalimantan Barat  

 

Tabel V.20 

Hubungan antara IMT dengan Fasciitis Plantaris 

pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat 

 

IMT 

Responden 

Fasciitis Plantaris 
Total 

 
p Value Menderita Tidak 

Menderita  

f % f % f % 

0,245 
Normal 47 61,0 30 39,0 77 100,0 

At Risk 16 47,1 18 52,9 34 100,0 

Total 63 56,8 48 43,2 111 100,0 

 



Berdasarkan tabel diatas hubungan IMT dengan Fasciitis 

Plantaris ada kecenderungan IMT yang normal lebih besar sebesar 

61,0% dibandingkan daripada yang At Risk sebesar  47,1%.  

Hasil uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,245 di 

mana lebih lebih besar  jika dibandingkan dengan 0,05 dengan 

artinya Ho diterima  dan Ha ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat hubungan yang bermakna antara IMT dengan Fasciitis 

Plantaris pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat. 

 

7. Hubungan antara lama berdiri dengan Fasciitis Plantaris pada 

Polwan di POLDA Kalimantan Barat  

 

Tabel V.21 

Hubungan antara posisi berdiri  dengan Fasciitis Plantaris 

pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat 

Lama 

Berdiri 

Responden 

Fasciitis Plantaris 
Total 

 

p 

Value 

PR 

95% 

CI 
Menderita Tidak 

Menderita  

f % f % f % 

0,013 

1,552 

(1,139-

2,115) 
Tidak Baik 30 73,2 11 26,8 70 100,0 

Baik 33 47,1 37 52,9 41 100,0 

Total 63 56,8 48 43,2 111 100,0 

 

Berdasarkan tabel V.19  proporsi posisi berdiri yang tidak baik 

cendrung lebih besar menderita Fasciitis Plantaris sebesar 73,2%, jika 

dibandingkan dengan baik sebesar 47,1%.  

Hasil uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,013      

(< 0,05) dengan artinya Ho ditolak dan Ha diterima, jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara lama 



berdiri dengan Fasciitis Plantaris pada Polwan di POLDA 

Kalimantan Barat. 

Dari hasil diperoleh nilai PR = 1,552 dengan 95% (CI) = 1,139-

2,115, artinya prevalensi Fasciitis Plantaris  yang menderita oleh 

karena posisi berdiri yang tidak baik 1,552 kali lebih besar 

dibandingkan prevelensi posisi berdiri yang baik. 

 

5.2 Pembahasan  

5.2.1.  Fasciitis Plantaris 

Fasciitis Plantaris adalah suatu penyakit akibat radang pada 

jaringan lunak yang terdapat di bawah tulang-tulang kaki di daerah  

telapak kaki. Radang ini dapat terjadi akibat adanya iritasi kronis dan 

dalam jangka waktu lama terhadap jaringan telapak kaki tersebut, 

biasanya dirasakan pada waktu berdiri  (Victorio, 2011) 

Penyebab Fasciitis Plantaris yaitu pada waktu  kita berjalan, 

semua berat badan kita bertumpu pada tumit yang kemudian tekanan 

ini akan disebarkan ke plantar fascia. Sehingga ligamen plantar fascia 

tertarik ketika kaki melangkah. Apabila kaki berada dalam posisi baik 

maka tegangan yang ada tidak menyebabkan masalah, tetapi apabila 

kaki berada pada posisi yang salah atau adanya tekanan yang berlebih 

maka plantar fascia  akan tertarik secara berlebihan, menjadi tegang 

dan terasa sakit ringan yang akhirnya inflamasi (Fasciitis Plantaris). 



Tegang yang berulang juga dapat menyebabkan nyeri ringan dan 

inflamasi dalam ligamen (Mujianto, 2012). 

Kasus Fasciitis Plantaris berdasarkan data kunjungan pasien 

umum yang berobat ke Poliklinik Fisioterapi Rumah Sakit Umum 

Dokter Soedarso Pontianak tahun 2010 sebanyak 2,01%, pada tahun 

2011 sebanyak 2,38% dan pada tahun 2012 sebanyak 2,69% (RSUD 

Dr Soedarso Pontianak). Sedangkan kunjungan pasien yang berobat 

ke Poliklinik Fisioterapi RS Bhayangkara TK. IV Pontianak pada 

tahun 2011 sebanyak 3.548 kunjungan. Kasus Fasciitis Plantaris pada 

pasien anggota Polri sebanyak 17,58%, dimana terdapat 63,47% 

terjadi padaanggota Polantas, 20,19% terjadi pada polisi umum dan 

16,34% terjadi pada anggota Brimob.Karakteristik Fasciitis Plantaris 

disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan dengan penggunaan sepatu 

PDH sebanyak 71,47%. Fasciitis Plantaris yang dialami oleh Polisi 

Wanita (Polwan) sebanyak 63,14%. Pada tahun 2012 kunjungan 

pasien yang berobat ke Poliklinik Fisioterapi RS Bhayangkara TK. IV 

Pontianak sebanyak 5.373 kunjungan, dengan kasusFasciitis 

Plantarissebanyak 34% yang dialami oleh anggota Polri (RS. 

Bhayangkara Pontianak, 2011). 

Dari hasil observasi yang dilakukan pada  20 orang anggota 

Polisi Wanita (Polwan) yang bertugas mengatur lalu lintas di jalan 

raya, didapatkan 45% dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) berlebih 

dengan rata-rata diatas 25 kg/m
2
 dan menggunakan sepatu PDH 



menderita Fasciitis Plantaris, 30% dengan IMT ideal dan 

menggunakan sepatu PDH menderita Fasciitis Plantaris, dan 5% 

disebabkan oleh faktor lain (trauma jaringan) menderita Fasciitis 

Plantaris, dan 20% tidak ditemukan keluhan Fasciitis Plantaris. 

Selain itu penyebab timbulnya keluhan Fasciitis Plantaris 

dikarenakan pengetahuan dan sikap Polwan yang masih kurang dalam 

hal penggunaan sepatu yang sesuai dengan kondisi kaki sehingga 

dapat menimbulkan gejala/keluhan Fasciitis Plantaris yang di dukung 

dengan posisi berdiri yang cukup lama dengan menggunakan sepatu 

PDH yang biasanya lebih dari 3 jam perhari. 

5.2.2 Hubungan antara pengetahuan dengan Perilaku Penggunaan 

Sepatu pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proporsi pengetahuan yang  

kurang baik cendrung lebih besar berperilaku menggunakan sepatu 

kurang baik yakni 75,0%, jika dibandingkan dengan pengetahuan 

yang baik sebesar 31,9%.  Hasil uji statistik Chi-Square diperoleh 

nilai p value = 0,000  (< 0,05) dengan artinya Ho ditolak dan Ha 

diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan dengan perilaku penggunaan sepatu 

pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat. Dari hasil perhitungan 

diperoleh nilai PR = 2,350 dengan 95% (CI) = 1,512-3,652, artinya  

prevalensi perilaku pengguna sepatu oleh karena pengetahuan kurang 



baik 2,350 kali lebih besar dibandingkan prevelensi perilaku 

penggunaan sepatu oleh karena pengetahuan yang baik. 

Berdasarkan  analisa per item pertanyaan mengenai pengetahuan 

dari 12 item pertanyaan diperoleh responden kurang memahami pada 

item pertanyaan nomor 6 mengenai jenis bahan sepatu yang 

digunakan dalam hal menghindari Fasciitis Plantaris dimana 

responden cenderung lebih besar menjawab salah sebesar 51,4% 

selain itu pada item pertanyaan nomor 12 mengenai efek yang dapat 

ditimbulkan dari penyakit Fasciitis Plantaris cenderung menjawab 

salah yakni sebesar 51,4%. 

Hasil analisa diatas sesuai dengan pendapat Notoadmodjo 

(2003), yang mengatakan pengetahuan merupakan domain yang sangat 

penting dalam membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan 

merupakan hasil tahu, tahu diartikan sebagi mengingat materi yang 

telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahaun tingkat 

ini adalah mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan 

yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Kata  kerja  untuk 

mengukur bahwa  orang tahu tentang apa yang telah dipelajari antara 

lain menyebutkan,  menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan 

sebagainya. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian diatas bahwa 

pengetahuan seseorang yang cenderung baik tidak memungkinkan 

seseorang itu akan berperilau dan bersikap lebih baik pula, karena 



meskipun pengetahuan seorang polisi wanita baik, apabila tanpa ada 

kesadaran dan kemauan untuk menggunakan bahan sepatu yang baik 

akan mudah terkena penyakit Fasciitis Plantaris. Seseorang yang  

pengetahuannya lebih baik cenderung mengabaikan hal-hal yang telah 

di ketahui,  pengetahuan menyumbangkan peran dalam menentukan 

pengambilan keputusan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi 

seperti masalah kesehatan, maka makin meningkat pengetahuan makin 

tinggi pula perannya sebagai pengambil keputusan. Ketidaktahuan 

atau kurangnya pengetahuan polisi wanita terhadap penggunaan 

sepatu PDH (Sepatu pantofel) sehingga dapat mempengaruhi kejadian 

penyakit Fasciitis Plantaris. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2012) 

bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku 

penggunaan sepatu PDH dengan p value (0,039).  Meningkatkan  

pemahaman mengenai jenis bahan yang digunakan untuk dibuat 

menjadi sepatu serta efek yang ditimbulkan perlunya adanya informasi 

yang diberikan atau diperoleh kepada responden  mencakup informasi 

tentang pemilihan sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki dan 

pemahaman efek yang ditimbulkan  dari penyakit Fasciitis Plantaris 

setiap kali responden melakukan fisioterapi sehingga perlu adanya 

pencegahan yang harus dilakukan. Maka dari itu diharapkan kepada 

polwan agar mencari informasi tentang penggunaan sepatu yang baik 

dan nyaman dipakai untuk bekerja.   



   

5.2.3  Hubungan antara Sikap dengan Perilaku Penggunaan Sepatu pada 

Polwan di POLDA Kalimantan Barat  

Berdasarkan penelitan bahwa proporsi sikap yang tidak 

mendukung cendrung lebih besar berperilaku menggunakan sepatu 

kurang baik sebesar 68,3%, jika dibandingkan dengan sikap yang 

mendukung sebesar  43,1%.  Hasil uji statistik Chi-Square diperoleh 

nilai p value = 0,013  (< 0,05) dengan artinya Ho ditolak dan Ha 

diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna sikap dengan perilaku penggunaan sepatu pada Polwan di 

POLDA Kalimantan Barat. Dari hasil perhitungan menggunakan 

rumus diperoleh nilai PR = 1,584 dengan 95% (CI) = 1,106-2,269, 

artinya  prevalensi perilaku penggunaan sepatu oleh karena sikap yang 

kurang mendukung 1,584 kali lebih besar dibandingkan prevelensi 

perilaku penggunaan sepatu oleh karena sikap yang mendukung. 

Menurut Notoatmodjo sikap merupakan faktor predisposisi untuk 

bertindak terhadap objek tertentu. Sikap untuk terwujud dalam suatu 

tindakan tergantung pada situasi saat ini tergantung dengan 

pengalaman seseorang mengacu pada pengalaman orang lain. Menurut 

Azwar (2005) sikap adalah suatu kecenderungan untuk memberikan 

responden terhadap suatu objek atau sekumpulan objek dalam bentuk 

perasaan memihak maupun tidak memihak melalui proses interaksi. 



Sikap yang kurang mendukung pada polisi wanita didapat 

karena kurangnya pemahaman polisi wanita dan kurangnya 

penatalaksanaan dan pencegahaan terhadap Fasciitis Plantaris 

dimana aspek yang dapat dilihat mereka kurang paham bagaimana 

respon dalam penanganan penyakit tersebut.  

Berdasarkan analisa per item pernyataan sikap bahwa diperoleh 

responden sangat setuju tentang jenis obat yang digunakan dalam 

penatalaksaan penyakit Fasciitis Plantaris adalah Na Diclofenac 

sebesar 42,3%, responden setuju tentang dampak yang di timbulkan 

dari penggunaan sepatu yang tidak sesuai dengan anatomi kaki 

adalah fraktur sebesar 44,1%, tidak setuju mengenai salah satu 

tindakan dari non operatif dalam penatalaksanaan Fasciitis Plantaris 

adalah mengompres dengan menggunakan es batu pada daerah yang  

nyeri  sebesar 44,1%  dan efek yang ditimbulkan dari Fasciitis 

Plantaris sebesar 42,3%.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permata (2012) 

bahwa terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku penggunaan 

sepatu PDH dengan p value (0,022).  Sikap responden kurang 

memahami mengenai tentang perilaku penggunaan sepatu PDH yang 

dapat mengakibatkan penyakit Fasciitis Plantaris terutama pada 

aspek efek yang ditimbulkan, cara menghindari Fasciitis Plantaris, 

dan aktifitas berlebihan diharapkan responden dapat memahami 

mengenai hal-hal apa saja yang harus dihindari dan mencegah terjadi 



Fasciitis Plantaris serta dalam hal aktifitas yang berlebih diharapkan 

menggunakan sepatu yang digunakan harus sesuai dengan kondisi 

kaki. 

 

5.2.4  Hubungan antara Kondisi Sepatu dengan Perilaku Penggunaan  

Sepatu pada Polwan di POLDA  Kalimantan Barat  

Berdasarkan hasil penelitin bahwa proporsi kondisi sepatu yang  

kurang baik cendrung lebih besar berperilaku menggunakan sepatu 

kurang baik yakni 70,7%, jika dibandingkan dengan kondisi sepatu 

yang baik sebesar 41,5%. Hasil uji statistik Chi-Square diperoleh nilai 

p value = 0,004  (< 0,05) dengan artinya Ho ditolak dan Ha diterima, 

jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara kondisi sepatu dengan perilaku penggunaan sepatu pada 

Polwan di POLDA Kalimantan Barat. Dari hasil perhitungan 

menggunakan rumus diperoleh nilai PR = 1,703 dengan 95% (CI) = 

1,188-2,441, artinya prevalensi perilaku pengguna sepatu oleh karena 

kondisi sepatu kurang baik 1,703 kali lebih besar dibandingkan 

prevelensi perilaku penggunaan sepatu oleh karena kondisi sepatu 

yang baik. 

Dukungan manajemen dalam penggunaan sepatu PDH 

dimaksudkan adalah implementasi dari dukungan yang terbentuk 

melalui peraturan dalam hal penggunaan sepatu bagi anggota Polri 

yang merupakan satu kesatuan dari seragam kerja yang telah 



ditetapkan oleh Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : 

SKEP/702/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang sebutan 

penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Dimana 

dalam peraturan keputusan Kapolri tersebut memuat poin diantaranya 

dalam melaksanakan tugas hariannya, anggota Polri baik wanita 

maupun pria diharuskan melakukan aktivitas dengan menggunakan 

sepatu PDH. 

Sepatu PDH yang digunakan oleh anggota Polri tidak didukung 

untuk lengkungan kaki atau tidak ada kemampuan untuk menyerap 

hentakan akan menyebabkan resiko terkena Fasciitis Plantaris 

semakin tinggi. Jika sering memakai sepatu yang tidak sesuai dengan 

anatomi kaki maka tendon Achilles yakni tendon yang melekat pada 

tumit dapat berkontraksi/tegang dan memendek, menyebabkan strain 

pada jaringan disekitar tumit yang juga akan menyebabkan resiko 

terkena Fasciitis Plantaris semakin tinggi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryakencanawati 

(2015) bahwa ada hubungan yang signifikan antara kondisi terhadap 

kasus nyeri plantaris. Sepatu yang tidak cocok seperti solnya tipis, 

longgar atau tidak ada dukungan untuk lengkung kaki atau tidak ada 

kemampuan untuk menyerap hentakan. Jika secara teratur memakai 

sepatu dengan tumit tinggi maka tendon Achilles yakni tendon yang 

melekat pada tumit dapat berkontraksi/tegang dan memendek, 

menyebabkan strain pada jaringan di sekitar tumit. Maka dari itu 



diharapkan  memakai sepatu bertumit rendah antara 3-4 cm. kokoh 

dan mendukung bagian tengah dan telapak kaki, memilih kualitas 

sepatu yang baik dan berkualitas untuk berjalan dan berlari,  jangan 

memberikan beban yang terlalu berat terhadap kaki, memberian 

kompres es pada kaki setelah melakukan aktivitas yang berat dan 

melakukan pemanasan yang cukup sebelum melakukan aktivitas yang 

berat. 

 

5.2.5 Hubungan antara Perilaku  dengan Fasciitis Plantaris pada  

Polwan di POLDA  Kalimantan Barat  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proporsi perilaku yang  

kurang baik cendrung lebih besar menderita Fasciitis Plantaris yakni 

74,6%, jika dibandingkan dengan perilaku yang baik sebesar 33,3%.  

Hasil uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,000  (< 0,05) 

dengan artinya Ho ditolak dan Ha diterima, jadi dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara perilaku dengan 

Fasciitis Plantaris  pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat. Dari 

hasil diperoleh nilai PR = 2,238 dengan 95% (CI) = 1,463-3,424, 

artinya prevalensi Fasciitis Plantaris oleh karena perilaku yang 

kurang baik 2,238 kali lebih besar dibandingkan prevelensi Fasciitis 

Plantaris oleh karena perilaku yang baik. 

Pekerja wanita termasuk polisi wanita masih banyak yang belum 

memiliki pemahaman mengenai penyakit Fasciitis Plantaris, begitu 



pula dengan sikap yang mendukung dengan penggunaan sepatu hak 

tinggi sehingga tentu akan merugikan terhadap kesehatan. Aturan 

mengenai penggunaan sepatu PDH merupakan suatu kewajiban yang 

harus dilakukan dalam melaksanakan tugas polisi wanita pada setiap 

beraktivitas. 

Bagi instansi, lembaga dan perkantoran yang membuat aturan 

seragam karyawati, salah satunya dengan mewajibkan penggunaan 

sepatu hak tinggi ada baiknya untuk ditinjau kembali kebijakan 

tersebut karena akan merugikan pekerja terutama bagi wanita, adapun 

kerugiannya adalah: 

a. Rasa sakit yang mendera secara terus-menerus. 

b. Mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu yang panjang 

tentu akan berdampak dikemudian hari. 

c. Beban biaya menjadi bertambah. 

d. Waktu, tenaga dan pikiran menjadi terkuras hanya untuk mencari 

kesembuhan agar terhindar dari penyakit. 

e. Gangguan emosional. 

f. Hilangnya peluang untuk mengembangkan segenap kemampuan 

dan potensi diri.                         

g. Rasa sakit yang ditimbulkan dari penyakit Fasciitis Plantaris akan 

mempengaruhi bagi penderita. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian  

yang dilakukanoleh Suryakencanawati (2015) bahwa ada hubungan 



yang signifikan antara perilaku penggunaan sepatu terhadap kasus 

nyeri plantaris (p value = 0,011). Alas kaki yang tak sesuai seperti  sol 

yang tipis, longgar, maupun tidak ada sokongan buat lekuk kaki dapat 

memicu terjadinya nyeri pada telapak kaki.  Apabila rutin 

mengenakan sepatu yang mempunyai tumit tinggi, maka tendon 

Achilles, yaitu tendon yang menempel di tumit anda bisa berkontraksi 

(menegang maupun memendek) mengakibatkan terjadi pergeseran di 

jaringan seputar tumit. Maka dari itu diharapkan agar polwan  

memilih sepatu yang ringan karena mempengaruhi pengeluaran 

energi, lembut di bagian dalam, tidak mengubah anatomi telapak kaki, 

alasnya tidak selip, terutama bila berhak tinggi, dan tinggi haknya 

maksimal 3–4 cm. 

 

5.2.6. Hubungan antara lama memakai sepatu pada jam kerja dengan 

Fasciitis Plantaris pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proporsi lama kerja yang 

kurang baik cendrung lebih besar menderita Fasciitis Plantaris yakni 

66,7%, jika dibandingkan dengan lama kerja yang baik sebesar 43,8%. 

Hasil uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,026               

(< 0,05) dengan artinya Ho ditolak dan Ha diterima, jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara lama 

memakai sepatu pada jam kerja dengan dengan Fasciitis Plantaris 

pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat. Dari hasil diperoleh nilai 



PR = 2,571 dengan 95% (CI) = 1,185-5,578, prevalensi Fasciitis 

Plantaris oleh karena lama kerja yang kurang baik 2,571 kali lebih 

besar dibandingkan prevelensi Fasciitis Plantaris oleh karena lama 

kerja yang baik. 

Penentuan jam kerja di lingkungan Polri diatur dalam Peraturan 

Kapolri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian 

Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, yang tercantum pada Bab III Pasal 11. 

Hari kerja di lingkungan Polri ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 

satu minggu, mulai hari Senin sampai hari Jum’at atau setara 40 

(empat puluh) jam 

Waktu kerja yang cukup lama dapat menyebabkan keluhan 

pada anggota tubuh salah satunya pada bagian kaki, lamanya kerja 

dengan menggunakan sepatu PDH selama 3 jam tanpa membuka 

sepatu dan tanpa merilekskan kaki dapat menyebabkan stres pada 

kaki sehingga beresiko menimbulkan Fasciitis Plantaris (Mujianto, 

2012). 

Nyeri yang dialami terutama pada permukaan plantar kaki di 

aspek anterior dari kalkaneus, dapat menyebar proksimal dalam 

kasus yang lebih parah. Parestesia Associated, nyeri nokturnal, atau 

gejala sistemik harus meningkatkan kecurigaan penyebab lain dari 

nyeri tumit (yaitu, neoplastik, infeksi, penyebabneurologis). 

Awalnya, rasa sakit berkurang dengan ambulasi atau pemanasan, 



tetapi kemudian meningkat sepanjang hari dengan meningkatnya 

aktivitas. Sebuah rasa nyeri dapat dirasakan di bagian tumit pada 

malam hari, terutama setelah berjalan atau berdiri dalam waktu yang 

lama. Selain nyeri, terdapat juga kekakuan pada kaki 

dan pembengkakan lokal di bagian tumit. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Madium (2012) 

secara deskriptif dari 53 sampel terdapat 83,02 % yang beresiko 

terjadi fasciitis plantaris dan secara analisis berdasar pada hasil 

analisis data diperoleh bahwa terdapat hubungan antara lama 

pemakaian  sepatu dengan resiko  fasciitis plantaris pada sales 

promotion girls (SPG).  Maka dari itu diharapkan agar melakukan 

latihan peregangan otot setiap hari akan meningkatkan fleksibelitas 

plantar fascia, otot achilles dan otot betis. Beberapa latihan 

peregangan diantaranya adalah  membersihkan jari-jari kaki dengan 

handuk, meregangkan jari-jari kaki dengan bantuan jari tangan, 

meregangkan betis dan tumit pada lantai. 

 

5.2.7. Hubungan antara IMT dengan Fasciitis Plantaris pada Polwan di 

POLDA Kalimantan Barat  

Berdasarkan tabel diatas hubungan IMT dengan Fasciitis 

Plantaris ada kecenderungan IMT yang normal lebih besar sebesar 

61,0% dibandingkan daripada yang At Risk sebesar  47,1%. Hasil uji 

statistik Chi-Square diperoleh nilai p value = 0,245 di mana lebih 



lebih besar  jika dibandingkan dengan 0,05 dengan artinya Ho 

diterima  dan Ha ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara IMT dengan Fasciitis 

Plantaris pada Polwan di POLDA Kalimantan Barat. 

Indeks Massa Tubuh (IMT) yang berhubungan dengan penyakit 

Fasciitis Plantaris merupakan nyeri tumit disebabkan oleh 

peradangan dari Plantar Fascia suatu jaringan disepanjang bagian 

bawah kaki yang menghubungkan tulang tumit dengan ibu jari kaki. 

Fasciitis Plantaris disebabkan oleh aktivitas fisik yang berlebihan 

pada waktu bekerja yang memerlukan banyak berdiri atau berjalan 

yang disertai dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) yang berlebih, 

dengan berat tubuh yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan 

jaringan lemak dibawah tulang tumit yang mengakibatkan nyeri tumit 

dan menderita  Fasciitis Plantaris (Victorio, 2011). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permata (2012) 

bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan 

perilaku penggunaan sepatu serta faktor risiko fasciits plantar yaitu 

kondisi sepatu, kelebihan berat badan, berkaitan dengan perubahan 

usia degeneratif, pekerjaan atau kegiatan yang membutuhkan berdiri 

terlalu lama.   

Fasciitis Plantaris timbul secara bertahap, tetapi dapat juga terjadi 

dengan tiba-tiba dan langsung nyeri hebat. Nyeri pada fasiitis plantaris 

sering terjadi pada pagi hari di bagian belakang tumit dan pada saat 



berjalan maka nyeri akan meningkat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya 

radang dan beban yang berlebihan pada arkus longitudinal atau hilangnya 

arkus longitudinal. Obesitas adalah faktor utama pada pasien dengan 

kasus fasiitis plantaris. Pada obesitas dimana berat masa tubuh pada 

seseorang meningkat akibatnya beban paling besar yang diterima oleh 

kaki dan pergelangan kaki dapat mempengaruhi terjadinya suatu tekanan 

yang kuat pada fascia plantaris. Berjalan dengan berat badan yang 

berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan lemak di bawah 

tulang tumit dan menyebabkan nyeri tumit. Orang yang naik berat 

badannya dengan cepat dapat menderita plantar fasciitis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pascual (2008) bahwa ada 

hubungan indeks massa tubuh, dengan fasciits plantaris. Tinggi rata-

rata IMT secara teoritis meningkatkan gaya vertikal selama kontak 

tumit, dengan peningkatan simultan dalam stres jaringan.  Maka dari 

itu diharapkan agar Polwan selalu menjaga berat badan supaya tidak 

mengalami obesitas dan terhindar dari plantar fasciitis. 

 

5.2.8. Hubungan antara Lama Berdiri dengan Fasciitis Plantaris pada  

           Polwan di POLDA Kalimantan Barat  

Berdasarkan hasil penelian bahwa diperoleh nilai p value = 

0,013 (< 0,05) dengan artinya Ho ditolak dan Ha diterima, jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara lama 

berdiri dengan Fasciitis Plantaris pada Polwan di POLDA 

Kalimantan Barat. Dari hasil diperoleh nilai PR = 1,552 dengan 95% 



(CI) = 1,139-2,115, artinya prevalensi Fasciitis Plantaris oleh karena 

lama berdiri yang kurang baik 1,552 kali lebih besar dibandingkan 

prevelensi Fasciitis Plantaris oleh karena posisi berdiri yang baik. 

Anggota Polri berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal ini diatur dalam 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada 

Tingkat Kepolisian Daerah, peraturan ini bertujuan untuk dijadikan 

pedoman dalam pelaksanaan tugas guna menyamakan pola pikir dan 

pola tindak dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan 

organisasi Polda. 

Selain melaksanakan tugas pokok Polri, Anggota Polri juga 

melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan seperti pelaksanaan lalu lintas 

Kepolisian. Antara lain meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan, dan patroli lalu lintas dalam rangka penegakan hukum 

pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu 

lintas. 

Apabila kaki berada dalam posisi baik maka tegangan yang 

ada tidak menyebabkan masalah, tetapi apabila kaki berada pada 

posisi yang salah atau adanya tekanan yang berlebih maka plantar 



fascia akan tertarik secara berlebihan, menjadi tegang dan terasa 

sakit ringan yang akhirnya inflamasi (plantar fascitis). Tegang yang 

berulang juga dapat menyebabkan nyeri ringan dan inflamasi dalam 

ligamen. Lama berdiri dengan menggunakan sepatu PDH yang 

ditunjang dengan indeks massa tubuh yang berlebih dapat 

menimbulkan keluhan pada nyeri tumit hal ini dikarenakan kondisi 

sepatu yang menggunakan high heels seperti sepatu PDH pada 

Polwan yang memiliki hak 5 cm sehingga jika dibiarkan secara terus 

menerus akan menimbulkan keluhan nyeri pada tumit yaitu 

timbulnya Faciitis Plantaris.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Madium (2012) secara 

deskriptif dari 53 sampel terdapat 83,02 % yang beresiko terjadi 

fasciitis plantaris dan secara analisis berdasar pada hasil analisis data 

diperoleh bahwa terdapat hubungan antara la lama berdiri dengan 

resiko fasciitis plantaris pada sales promotion girls (SPG). Maka dari 

itu diharapkan agar polwan tidak menggunakan sepatu yang haknya 

lebih tinggi agar kaki tidak merasa nyeri dan dapat terhindar dari   

Faciitis Plantaris. 

 

 

 

 

 



V.3 Kelemahan Penelitian  

Dalam proses penelitian tentunya tidak terlepas dari keterbatasan yang 

dapat mengganggu hasil penelitian seperti indeks massa tubuh (IMT) yang 

tidak ada hubungan dengan kejadian Faciitis Plantaris  karena polwan 

diwajibkan untuk memiliki tubuh yang jumlah  IMT nya normal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1  Kesimpulan 

1. Ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku penggunaan sepatu 

pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan Barat  (p  = 0,000;    

PR = 2,350). 

2. Ada hubungan antara sikap dengan perilaku penggunaan sepatu pada 

Polisi Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan Barat (p = 0,013;               

PR = 1,584). 

3. Ada hubungan antara kondisi sepatu dengan perilaku penggunaan sepatu 

pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan Barat  (p  = 0,004; 

PR= 1,703 ). 

4. Ada hubungan antara perilaku penggunaan sepatu dengan kejadian 

Fasciitis Plantaris pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan 

Barat (p  = 0,000;PR = 2,238). 

5. Ada hubungan antara waktu (lama) kerja dengan kejadian Fasciitis 

Plantaris pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan Barat           

(p = 0,026; PR = 2,571). 

6. Tidak ada hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan kejadian 

Fasciitis Plantaris pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan 

Barat (p = 0,567). 
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7. Ada hubungan antara posisi berdiri yang lama dengan kejadian Fasciitis 

Plantaris pada Polisi Wanita (Polwan) di Polda Kalimantan Barat           

(p = 0,013; PR = 1,552). 

 

6.2 Saran 

1. Kepada Polda Kalbar 

Bagi Polda Kalbar agar meningkatkan pengetahuan  dan sikap pada 

anggaran kepolisian khususnya polwan dengan mengadakannya kegiatan 

pelatihan atau workshop secara berkala, tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian Fasciitis Plantaris seperti penggunaan 

sepatu yang baik, Indeks Masa Tubuh (IMT) yang baik, lama kerja 

selama 8 jam/hari  dan posisi berdiri yang lama waktu bekerja selama 3 

jam/hari serta diharapkan supaya membuat peraturan-peraturan untuk 

Polisi Wanita (Polwan) dalam pemakian seragam yang baik sehingga 

terhindar dari kejadian Fasciitis Plantaris. 

2. Polwan 

Bagi polwan di harapkan agar penggunaan sepatu PDH ditinjau 

kembali dari aspek penggunaan sepatu apakah sudah sesuai dengan 

anatomis dan kondisi kaki pada setiap polisi wanita dan sesering mungkin 

untuk selalu merilekkaan kaki saat bekerja dan memilih sepatu yang ringan 

karena mempengaruhi pengeluaran energi, lembut di bagian dalam, tidak 

mengubah anatomi telapak kaki, alasnya tidak selip dan tinggi haknya 

maksimal 3–4 cm. 



 

3. Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar variabel tersebut diteliti 

secara mendalam dan ditambah variabel lain yang dapa menimbulkan 

Fasciitis Plantaris seperti variabel umur, jenis pekerjaan dan jenis 

kelamin.  
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LEMBAR KUESIONER 

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Fasciitis 

Plantaris Pada Polisi Wanita (Polwan) Di Polda Kalimantan Barat. 

 

NAMA    : 

UMUR    : 

PENDIDIKAN TERAKHIR : 

 

I. Variabel Terikat 

 

- Penyakit Fasciitis Plantaris di periksaan oleh fisioterapi 

Pemerikasaan 

Nyeri Tekan 

Sakit Tidak Sakit 

Kaki Kiri Kaki Kanan Kaki Kiri Kaki Kanan 
Pemeriksaan tumit  
dengan cara ditekan 

 

    

 

II. Variabel bebas 

 

A. Pertanyaan tentang pengetahuan tentang Fasciitis Plantaris 

 

1. Apakah yang anda ketahui tentang penyakit Fasciitis plantaris... 

a. Kejadian nyeri pada area kaki bagian tumit 

b. Kejadian nyeri pada area pinggang 

c. Kejadian nyeri pada area leher 

2. Penyebab timbulnya penyakit Fasciitis plantaris adalah... 

a. Duduk yang terlalu lama 

b. Seringnya naik kendaraan bermotor 

c. Penggunaan sepatu hak tinggi dalam waktu yang lama 

3. Untuk menghindari sakit Fasciitis Plantaris sebaiknya memakai... 

a. Sepatu yang tidak memiliki hak yang tinggi 

b. Sepatu hak tinggi 

c. Berendam setelah berkerja 

 



4. Bentuk sepatu yang baik agat terhindar dari  Fasciitis Plantaris 

sebaiknya ... 

a. Lancip 

b. Sesuai dengan anatomi kaki 

c. Sempit 

5. Penggunaan sepatu hak tinggi dalam waktu yang lama dapat 

menyebabkan... 

a. Sakit punggung  bawah 

b. Sakit nyeri kepala 

c. Timbulnya nyeri pada bagian kaki khususnya tumit 

6. Bahan Sepatu yang  baik untuk mencegah penyakit Fasciitis Plantaris 

sebaiknya terbuat dari... 

a. Bahan kulit dengan tapak yang tinggi 

b. Bahan kanvas dengan tapak rendah dan dilapisi karet 

c. Bahan kulit sintesis dengan tapak yang sempit 

7. Manakah yang merupakan  faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya 

Fasciitis Plantaris... 

a. Aktifitas berlebihan, sepatu yang tidak ergonomis, over weight 

b. Tidur  yang berlebihan, duduk yang terlalu lama 

c. Duduk yang terlalu lama, bekerja di area ketinggian 

8. Penatalaksanaan pada penyakit Fasciitis Plantaris yakni melalui 

tindakan... 

a. Non operatif 

b. Operatif 

c. Non opertif dan operatif 

9. Salah satu tindakan dari non operatif dalam penatalaksanaan Fasciitis 

Plantaris adalah melalui... 

a. Mengompres dengan menggunakan es dibagian kaki 

b. Menyikat bagian kaki 

c. Berlari dan berolahraga 

10. Jenis obat yang digunakan dalam penatalaksaan penyakit Fasciitis 

Plantaris adalah... 

a. Na Diclofenac 

b. Captropil 

c. Newdiatab 

11. Dampak yang di timbulkan dari penggunaan sepatu yang tidak sesuai      

dengan anatomi kaki adalah... 

a.  Penyakit Fasciitis Plantaris 

b. Fraktur 

c. Varices 



12. Efek yang dapat ditimbulkan dari penyakit  Fasciitis Plantaris adalah... 

a. Heel Spur 

b. Rematoid Artritis 

c. Mealgya 

 

B. Pertanyaan tentang Sikap 

No Pernyataan Sikap 

SS S TS STS 

1. Penyakit Fasciitis plantaris adalah jenis 

penyakit pada bagian kaki dan timbul rasa 

nyeri  

    

2. Penggunaan sepatu hak tinggi dalam 

waktu yang lama dapat menyebabkan 

penyakit Fasciitis Plantaris  

    

3. Efek yang  dapat di timbulkan dari 

penyakit Fasciitis Plantaris adalah Heel 

Spur 

    

4. Penatalaksanaan pada penyakit Fasciitis 

Plantaris yakni melalui tindakan operatif 

dan non operatif 

    

5. Salah satu tindakan dari  non operatif 

dalam penatalaksanaan Fasciitis Plantaris 

adalah mengompres dengan menggunakan 

es batu  pada daerah yang  nyeri 

    

6. Jenis obat yang digunakan dalam 

penatalaksaan penyakit Fasciitis Plantaris 

adalah  Na Diclofenac 

    

7. Untuk menghindari sakit Fasciitis 

Plantaris sebaiknya memakai sepatu yang 

berhak tinggi 

    

8. Bentuk sepatu yang lancip merupakan 

jenis sepatu untuk mencegah Fasciitis 

plantaris 

    

9. Penyebab timbulnya penyakit Fasciitis 

plantaris adalah pemakaian sepatu  yang 

memiliki hak rendah 

    

10. Bahan Sepatu yang baik untuk mencegah 

penyakit Fasciitis Plantaris sebaiknya 

terbuat dari bahan sintesis dan bertapak 

tinggi 

    

11. Aktivitas berlebihan didalam gedung dan 

sepatu hak rendah merupakan  faktor-

faktor yang menyebabkan timbulnya 

Fasciitis Plantaris 

    

12. Dampak yang di timbulkan dari 

penggunaan sepatu yang tidak sesuai 

dengan anatomi kaki adalah fraktur 

    

 

 

 



C. Pertanyaan tentang perilaku penggunaan sepatu 

 

No Pertanyaan Perilaku 

Ya Tidak 

1. Apakah anda menggunakan sepatu PDH 

selama 8 jam per hari pada saat anda bekerja? 

  

2. Apakah anda dapat bergerak dan beraktivitas  

dengan baik bila menggunakan sepatu PDH 

pada saat bekerja? 

  

3. Apakah sepatu PDH yang anda gunakan di 

ganti dengan sepatu PDH yang baru setiap 6 

bulan? 

  

4. Apakah anda pernah merileks kaki pada saat 

bekerja dalam satu hari? 

  

 

C. Kondisi Sepatu  

 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah anda merasa nyaman ketika memakai 

sepatu PDH? 

  

2. Apakah ukuran sepatu PDH anda cukup pas di 

kaki anda? 

  

 

E. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

 

a. Tinggi Badan      =     ......        Cm 

 

b. Berat Badan        =     ......        Kg 

 

Hasil Ukur Katagori IMT Cheklist 

 Kurus  (17,0 - 18,5)  

Normal ( >18,5 - 25,0)  

Gemuk (>25,0 - 27,0)  

 

 

 

 

 



F.  Lama Berdiri   

No Pertanyaan Hasil 

1. Berapa  lama anda berdiri dengan posisi siap 

ketika menjaga jalan 

          menit 

2. Berapa  lama anda berdiri dengan posisi rileks 

ketika menjaga jalan 

          menit 

 

 

G. Lama Kerja Menggunakan Sepatu pada jam kerja 

No Pertanyaan      Hasil 

1. Berapa  jam anda  menggunakan sepatu PDH 

pada saat bekerja di lapangan? 

             Jam 

2. Berapa  jam anda  menggunakan sepatu PDH 

pada saat bekerja di kantor? 

             Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1     

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 

Dengan menandatangani persetujuan angket tentang “Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Kejadian Fasciitis Plantaris Pada Polisi Wanita (Polwan) 

Di Polda Kalimantan Barat”, yang dilakukan oleh : 

Nama  : 

NIM : 

Saya memberikan persetujuan untuk mengisi angket/kuisioner yang 

diberikan oleh peneliti dan telah menjadi bagian dari peneliti ini. Sebelumnya 

saya telah diberikan penjelasan tentang maksud, tujuan dan pelaksanaan penelitian 

ini dan saya sudah memahaminya. 

Semua jawaban dalam angket ini saya isi dengan sukarela dengan kondisi 

yang saya alami dan tidak ada pemaksaan dari pihak manapun serta saya 

mengharapkan dapat menjaga kerahasiaanya dan hanya digunakan untuk 

penelitian ini saja. 

Partisipasi maupun penolakan saya untuk menjawab pertanyaan yang 

berhubungan dengan angket ini tidak akan berpengaruh terhadap proses 

pengobatan dan pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan di rumah sakit 

yang sedang saya jalani sekarang. 

 

 

 

Pontianak,                2013 

 

                                                            Responden 

 

 

                                                                 (                                                       )                                           

  

 

 

 

 



Normalitas Data 

 

Pengetahuan 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Tot_P 111 100.0% 0 .0% 111 100.0% 

 
 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

Tot_P Mean 6.61 .266 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 6.08  

Upper Bound 7.14  

5% Trimmed Mean 6.63  

Median 7.00  

Variance 7.876  

Std. Deviation 2.806  

Minimum 1  

Maximum 12  

Range 11  

Interquartile Range 4  

Skewness .017 .229 

Kurtosis -.917 .455 

 

Hasil : Skewiness/ Std. error = 0,074  berada pada rentang -2 > < 2, 

menunjukkan disteribusi normal, maka pengetahuan menggunakan nilai 

mean yaitu 6,61 

 

 



Sikap 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Tot_S 111 100.0% 0 .0% 111 100.0% 

 
 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

Tot_S Mean 30.92 .323 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 30.28  

Upper Bound 31.56  

5% Trimmed Mean 30.91  

Median 31.00  

Variance 11.566  

Std. Deviation 3.401  

Minimum 23  

Maximum 40  

Range 17  

Interquartile Range 5  

Skewness -.046 .229 

Kurtosis -.399 .455 

 

Hasil : Skewiness/ Std. error = -0,200  berada pada rentang -2 > < 2, 

menunjukkan disteribusi normal, maka sikap  menggunakan nilai mean 

yaitu 30,92 

 

 

 



Perilaku Penggunaan Sepatu 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Tot_Pr 111 100.0% 0 .0% 111 100.0% 

 
 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

Tot_Pr Mean 2.41 .085 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 2.24  

Upper Bound 2.57  

5% Trimmed Mean 2.39  

Median 2.00  

Variance .807  

Std. Deviation .898  

Minimum 1  

Maximum 4  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness .174 .229 

Kurtosis -.690 .455 

 

Hasil : Skewiness/ Std. error = 0.759  berada pada rentang -2 > < 2, 

menunjukkan disteribusi normal, maka lama kerja menggunakan nilai mean 

yaitu 2,41 

 

 

 



Kondisi Sepatu 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Tot_KondisiSepatu 111 100.0% 0 .0% 111 100.0% 

 
 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

Tot_KondisiSepatu Mean 1.18 .071 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 1.04  

Upper Bound 1.32  

5% Trimmed Mean 1.20  

Median 1.00  

Variance .567  

Std. Deviation .753  

Minimum 0  

Maximum 2  

Range 2  

Interquartile Range 1  

Skewness -.312 .229 

Kurtosis -1.171 .455 

 

Hasil : Skewiness/ Std. error = -1,362  berada pada rentang -2 > < 2, 

menunjukkan disteribusi normal, maka kondisi sepatu  menggunakan nilai 

mean yaitu 1,18 

 

 

 



Lama Kerja  
 
Explore 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Lama_Kerja 111 100.0% 0 .0% 111 100.0% 

 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

Lama_Kerja Mean 2.6802 .07374 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 2.5340  

Upper Bound 2.8263  

5% Trimmed Mean 2.6874  

Median 2.5000  

Variance .604  

Std. Deviation .77692  

Minimum 1.00  

Maximum 4.00  

Range 3.00  

Interquartile Range 1.50  

Skewness .000 .229 

Kurtosis -.871 .455 

 

Hasil : Skewiness/ Std. error = 0  berada pada rentang -2 > < 2, 

menunjukkan disteribusi normal, maka lama kerja menggunakan nilai mean 

yaitu 2,6802 

 

 

 



Validitas 

Pengetahuan 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.975 12 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

P1 .63 .490 30 

P2 .63 .490 30 

P3 .50 .509 30 

P4 .70 .466 30 

P5 .50 .509 30 

P6 .57 .504 30 

P7 .60 .498 30 

P8 .50 .509 30 

P9 .57 .504 30 

P10 .60 .498 30 

P11 .60 .498 30 

P12 .57 .504 30 



 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 6.33 23.195 .974 .970 

P2 6.33 23.609 .878 .972 

P3 6.47 24.189 .717 .976 

P4 6.27 23.995 .837 .973 

P5 6.47 23.775 .807 .974 

P6 6.40 23.352 .909 .972 

P7 6.37 23.413 .907 .972 

P8 6.47 23.913 .777 .975 

P9 6.40 23.697 .832 .973 

P10 6.37 23.206 .954 .970 

P11 6.37 23.344 .922 .971 

P12 6.40 23.628 .847 .973 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

6.97 28.033 5.295 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sikap 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.943 12 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

S1 2.77 1.073 30 

S2 2.53 1.167 30 

S3 2.67 1.028 30 

S4 2.67 1.093 30 

S5 2.53 1.106 30 

S6 2.47 1.167 30 

S7 2.70 1.088 30 

S8 2.90 1.125 30 

S9 2.60 1.133 30 

S10 2.70 1.208 30 

S11 2.83 1.147 30 

S12 2.70 1.179 30 



 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

S1 29.30 98.355 .597 .942 

S2 29.53 95.775 .660 .941 

S3 29.40 98.179 .636 .941 

S4 29.40 94.869 .758 .937 

S5 29.53 95.637 .709 .939 

S6 29.60 95.903 .654 .941 

S7 29.37 92.861 .866 .933 

S8 29.17 92.420 .856 .934 

S9 29.47 95.085 .717 .938 

S10 29.37 93.206 .752 .937 

S11 29.23 93.495 .784 .936 

S12 29.37 91.482 .857 .933 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

32.07 112.202 10.593 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karakteristik Responden 
 
 
Frequencies 
 

 
Kat_Umr 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 20-24 Tahun 22 19.8 19.8 19.8 

25 - 29 Tahun 42 37.8 37.8 57.7 

30-34 Tahun 20 18.0 18.0 75.7 

35-39 Tahun 13 11.7 11.7 87.4 

40-44 Tahun 6 5.4 5.4 92.8 

45-50 Tahun 8 7.2 7.2 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 

 

Frequencies 
 

Pendidikan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid SMA 76 68.5 68.5 68.5 

PT 35 31.5 31.5 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Analisa Univariat 
 
Frequencies 
 

Pengetahuan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Kurang Baik 64 57.7 57.7 57.7 

Baik 47 42.3 42.3 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 
Sikap 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Kurang Mendukung 60 54.1 54.1 54.1 

Mendukung 51 45.9 45.9 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 
Kondisi Sepatu 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Kurang Baik 58 52.3 52.3 52.3 

Baik 53 47.7 47.7 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 
Perilaku 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Kurang Baik 63 56.8 56.8 56.8 

Baik 48 43.2 43.2 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 
Kat_IMT 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Gemuk 20 18.0 18.0 18.0 

Normal 91 82.0 82.0 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 
Lama Berdiri 



  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Kurang Baik 41 36.9 36.9 36.9 

Baik 70 63.1 63.1 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 

 

 
LamaKerja 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Lebih dari 3 jam 63 56.8 56.8 56.8 

kurang atau sama dengan 3 
jam 

48 43.2 43.2 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 
Kat_Fs 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Menderita 63 56.8 56.8 56.8 

Tidak Menderita 48 43.2 43.2 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

BIVARIAT 
 

 
PENGETAHUAN 
 
Crosstabs 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Pengetahuan * Perilaku 111 100.0% 0 .0% 111 100.0% 

 
Pengetahuan * Perilaku Crosstabulation 

   Perilaku 

Total    Kurang Baik Baik 

Pengetahuan Kurang Baik Count 48 16 64 

Expected Count 36.3 27.7 64.0 

% within Pengetahuan 75.0% 25.0% 100.0% 

% within Perilaku 76.2% 33.3% 57.7% 

% of Total 43.2% 14.4% 57.7% 

Baik Count 15 32 47 

Expected Count 26.7 20.3 47.0 

% within Pengetahuan 31.9% 68.1% 100.0% 

% within Perilaku 23.8% 66.7% 42.3% 

% of Total 13.5% 28.8% 42.3% 

Total Count 63 48 111 

Expected Count 63.0 48.0 111.0 

% within Pengetahuan 56.8% 43.2% 100.0% 

% within Perilaku 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 56.8% 43.2% 100.0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 



Pearson Chi-Square 20.496
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 18.778 1 .000   

Likelihood Ratio 21.001 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 20.312 1 .000   

N of Valid Cases 111     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,32. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Pengetahuan 
(Kurang Baik / Baik) 

6.400 2.778 14.742 

For cohort Perilaku = Kurang 
Baik 

2.350 1.512 3.652 

For cohort Perilaku = Baik .367 .230 .586 

N of Valid Cases 111   

 

 
 
SIKAP  
 
Crosstabs 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Sikap * Perilaku 111 100.0% 0 .0% 111 100.0% 

 
Sikap * Perilaku Crosstabulation 

   Perilaku 

Total    Kurang Baik Baik 

Sikap Kurang Mendukung Count 41 19 60 

Expected Count 34.1 25.9 60.0 

% within Sikap 68.3% 31.7% 100.0% 

% within Perilaku 65.1% 39.6% 54.1% 

% of Total 36.9% 17.1% 54.1% 

Mendukung Count 22 29 51 

Expected Count 28.9 22.1 51.0 



% within Sikap 43.1% 56.9% 100.0% 

% within Perilaku 34.9% 60.4% 45.9% 

% of Total 19.8% 26.1% 45.9% 

Total Count 63 48 111 

Expected Count 63.0 48.0 111.0 

% within Sikap 56.8% 43.2% 100.0% 

% within Perilaku 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 56.8% 43.2% 100.0% 

 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 7.131
a
 1 .008   

Continuity Correction
b
 6.141 1 .013   

Likelihood Ratio 7.188 1 .007   

Fisher's Exact Test    .012 .006 

Linear-by-Linear Association 7.066 1 .008   

N of Valid Cases 111     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,05. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Sikap (Kurang 
Mendukung / Mendukung) 

2.844 1.309 6.184 

For cohort Perilaku = Kurang 
Baik 

1.584 1.106 2.269 

For cohort Perilaku = Baik .557 .358 .866 

N of Valid Cases 111   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONDISI SEPATU 
 
Crosstabs 
 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kondisi Sepatu * Perilaku 111 100.0% 0 .0% 111 100.0% 

 
Kondisi Sepatu * Perilaku Crosstabulation 

   Perilaku 

Total    Kurang Baik Baik 

Kondisi Sepatu Kurang Baik Count 41 17 58 

Expected Count 32.9 25.1 58.0 

% within Kondisi Sepatu 70.7% 29.3% 100.0% 

% within Perilaku 65.1% 35.4% 52.3% 

% of Total 36.9% 15.3% 52.3% 

Baik Count 22 31 53 

Expected Count 30.1 22.9 53.0 

% within Kondisi Sepatu 41.5% 58.5% 100.0% 

% within Perilaku 34.9% 64.6% 47.7% 

% of Total 19.8% 27.9% 47.7% 

Total Count 63 48 111 

Expected Count 63.0 48.0 111.0 

% within Kondisi Sepatu 56.8% 43.2% 100.0% 

% within Perilaku 100.0% 100.0% 100.0% 



Kondisi Sepatu * Perilaku Crosstabulation 

   Perilaku 

Total    Kurang Baik Baik 

Kondisi Sepatu Kurang Baik Count 41 17 58 

Expected Count 32.9 25.1 58.0 

% within Kondisi Sepatu 70.7% 29.3% 100.0% 

% within Perilaku 65.1% 35.4% 52.3% 

% of Total 36.9% 15.3% 52.3% 

Baik Count 22 31 53 

Expected Count 30.1 22.9 53.0 

% within Kondisi Sepatu 41.5% 58.5% 100.0% 

% within Perilaku 34.9% 64.6% 47.7% 

% of Total 19.8% 27.9% 47.7% 

Total Count 63 48 111 

Expected Count 63.0 48.0 111.0 

% within Kondisi Sepatu 56.8% 43.2% 100.0% 

% within Perilaku 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 56.8% 43.2% 100.0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 9.608
a
 1 .002   

Continuity Correction
b
 8.456 1 .004   

Likelihood Ratio 9.738 1 .002   

Fisher's Exact Test    .002 .002 

Linear-by-Linear Association 9.521 1 .002   

N of Valid Cases 111     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,92. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 
 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Kondisi Sepatu 
(Kurang Baik / Baik) 

3.398 1.548 7.460 

For cohort Perilaku = Kurang 
Baik 

1.703 1.188 2.441 

For cohort Perilaku = Baik .501 .316 .793 

N of Valid Cases 111   

 



 

PERILAKU 

 

Crosstabs 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kat_Pr * Kat_Fs 111 100.0% 0 .0% 111 100.0% 

 
Kat_Pr * Kat_Fs Crosstabulation 

   Kat_Fs 

Total    Menderita Tidak Menderita 

Kat_Pr Kurang Count 47 16 63 

Expected Count 35.8 27.2 63.0 

% within Kat_Pr 74.6% 25.4% 100.0% 

Baik Count 16 32 48 

Expected Count 27.2 20.8 48.0 

% within Kat_Pr 33.3% 66.7% 100.0% 

Total Count 63 48 111 

Expected Count 63.0 48.0 111.0 

% within Kat_Pr 56.8% 43.2% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 18.906
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 17.261 1 .000   

Likelihood Ratio 19.342 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 18.735 1 .000   

N of Valid Cases 111     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.76. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Kat_Pr (Kurang / 
Baik) 

5.875 2.573 13.417 

For cohort Kat_Fs = Menderita 2.238 1.463 3.424 

For cohort Kat_Fs = Tidak 
Menderita 

.381 .239 .608 



Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 18.906
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 17.261 1 .000   

Likelihood Ratio 19.342 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 18.735 1 .000   

N of Valid Cases 111     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.76. 

N of Valid Cases 111   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMA KERJA 
 
Crosstabs 
 

Case Processing Summary 

 Cases 



 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

LamaKerja * Kat_Fs 111 100.0% 0 .0% 111 100.0% 

 
 

LamaKerja * Kat_Fs Crosstabulation 

   Kat_Fs 

Total    Menderita Tidak Menderita 

LamaKerja Lebih dari 3 jam Count 42 21 63 

Expected Count 35.8 27.2 63.0 

% within LamaKerja 66.7% 33.3% 100.0% 

% within Kat_Fs 66.7% 43.8% 56.8% 

% of Total 37.8% 18.9% 56.8% 

kurang atau sama dengan 3 
jam 

Count 21 27 48 

Expected Count 27.2 20.8 48.0 

% within LamaKerja 43.8% 56.3% 100.0% 

% within Kat_Fs 33.3% 56.3% 43.2% 

% of Total 18.9% 24.3% 43.2% 

Total Count 63 48 111 

Expected Count 63.0 48.0 111.0 

% within LamaKerja 56.8% 43.2% 100.0% 

% within Kat_Fs 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 56.8% 43.2% 100.0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 5.829
a
 1 .016   

Continuity Correction
b
 4.933 1 .026   

Likelihood Ratio 5.854 1 .016   

Fisher's Exact Test    .021 .013 

Linear-by-Linear Association 5.777 1 .016   

N of Valid Cases 111     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,76. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 



Odds Ratio for LamaKerja 
(Lebih dari 3 jam / kurang 
atau sama dengan 3 jam) 

2.571 1.185 5.578 

For cohort Kat_Fs = 
Menderita 

1.524 1.058 2.196 

For cohort Kat_Fs = Tidak 
Menderita 

.593 .386 .910 

N of Valid Cases 111   

 
IMT 
 
Crosstabs 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kat_IMT * Kat_Fs 111 100.0% 0 .0% 111 100.0% 

 

 
Kat_IMT * Kat_Fs Crosstabulation 

   Kat_Fs 

Total    Menderita Tidak Menderita 

Kat_IMT Gemuk Count 13 7 20 

Expected Count 11.4 8.6 20.0 

% within Kat_IMT 65.0% 35.0% 100.0% 

% within Kat_Fs 20.6% 14.6% 18.0% 

% of Total 11.7% 6.3% 18.0% 

Normal Count 50 41 91 

Expected Count 51.6 39.4 91.0 

% within Kat_IMT 54.9% 45.1% 100.0% 

% within Kat_Fs 79.4% 85.4% 82.0% 

% of Total 45.0% 36.9% 82.0% 

Total Count 63 48 111 

Expected Count 63.0 48.0 111.0 

% within Kat_IMT 56.8% 43.2% 100.0% 

% within Kat_Fs 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 56.8% 43.2% 100.0% 

 

 
 

Chi-Square Tests 



 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .675
a
 1 .411   

Continuity Correction
b
 .328 1 .567   

Likelihood Ratio .686 1 .407   

Fisher's Exact Test    .463 .286 

Linear-by-Linear Association .669 1 .413   

N of Valid Cases 111     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,65. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Kat_IMT 
(Gemuk / Normal) 

1.523 .556 4.170 

For cohort Kat_Fs = 
Menderita 

1.183 .816 1.715 

For cohort Kat_Fs = Tidak 
Menderita 

.777 .410 1.472 

N of Valid Cases 111   

 

 
POSISI BERDIRI 
 
Crosstabs 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

PosisiBerdiri * Kat_Fs 111 100.0% 0 .0% 111 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lama Berdiri * Kat_Fs Crosstabulation 

   Kat_Fs 

Total    Menderita Tidak Menderita 

Lama Berdiri Kurang Baik Count 30 11 41 

Expected Count 23.3 17.7 41.0 

% within Lama Berdiri 73.2% 26.8% 100.0% 

% within Kat_Fs 47.6% 22.9% 36.9% 

% of Total 27.0% 9.9% 36.9% 

Baik Count 33 37 70 

Expected Count 39.7 30.3 70.0 

% within Lama Berdiri 47.1% 52.9% 100.0% 

% within Kat_Fs 52.4% 77.1% 63.1% 

% of Total 29.7% 33.3% 63.1% 

Total Count 63 48 111 

Expected Count 63.0 48.0 111.0 

% within Lama Berdiri 56.8% 43.2% 100.0% 

% within Kat_Fs 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 56.8% 43.2% 100.0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 7.137
a
 1 .008   

Continuity Correction
b
 6.116 1 .013   

Likelihood Ratio 7.346 1 .007   

Fisher's Exact Test    .010 .006 

N of Valid Cases 111     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,73. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Lama Berdiri 
(Kurang Baik / Baik) 

3.058 1.327 7.049 

For cohort Kat_Fs = 
Menderita 

1.552 1.139 2.115 

For cohort Kat_Fs = Tidak 
Menderita 

.508 .292 .881 

N of Valid Cases 111   



DOKUMENTASI 

 

Wawancara Kepada Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Mengukur Tinggi Badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Mengukur Berat Badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Posisi Berdiri Sempurna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Posisi Berdiri yang Tidak Sempurna 

 

 

 

 


