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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian. 

Selain pikiran yang bisa mengalami stres, tulang pun dapat mengalami stres. 

Stres pada tulang penyebabnya sama seperti stres pada jiwa, yaitu akibat dari sebuah 

tekanan-tekanan yang berulang.  Pada stres tulang, tekanan tergantung pada aktifitas 

fisik dan faktor-faktor resiko lainnya.  Cidera stres fraktur atau retak tulang serambut 

(hair line of fracture) bukan merupakan penyakit baru di dunia militer dan aktifitas 

olahraga, penyakit ini sudah dikenal sejak abad 19. Jenis cidera ini kebanyakan terjadi 

pada kaki (the lower leg). Kaki dan ankle adalah tempat yang paling umum untuk 

mendapatkan cidera stres fraktur, sebab tekanan yang besar sekali pada saat melakukan 

aktifitas fisik terjadi pada kaki. Menurut Brukner and Bennell (1997;15) dikatakan 

bahwa stres fraktur dalam kelompok cidera olahraga dan latihan fisik termasuk dalam 

kelompok sindroma cidera berlebih (overuse injury) pada tulang yang merupakan hasil 

akumulasi siklus tekanan pembebanan secara berulang-ulang pada segmen tubuh bagian 

bawah (IOM,1998:9).  

Menurut Giriwijoyo (2012:175), Stress fracture merupakan akibat dari 

serangkaian microfracture yang tidak sembuh oleh adanya trauma yang berulang-ulang 

dan sering, atau oleh intensistasnya yang cukup besar. Respon yang normal dari tulang 

terhadap cidera stres fraktur adalah penyembuhan microfracture dan membangun 

kembali tulang. Stres fraktur akan terjadi bila aktifitas tertentu selalu berulang, 

sedangkan tulang tidak punya kesempatan untuk sembuh. Stres fraktur secara umum 

terjadi terkait dengan aktifitas fisik berat, terutama yang melibatkan gerak repetitif, 

berkaitan dengan beban tubuh seperti lari, jogging, jalan jauh (march long distances), 

melompat  (jumping up and down),  lintas medan atau CC (cross country),  naik gunung 

dan membawa beban (weight bearing) serta aktifitas fisik lainnya.  Kelemahan pada 
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struktur tulang dan kegagalan dalam membangun tulang kembali (remodeling) secara 

alami di dalam sel-sel hidup tulang dalam merespon terhadap tekanan yang berulang 

sering terjadi pada prajurit wanita (Taylor,2002:174). 

Cidera stres fraktur dilihat dari insiden kejadiannya kemungkinan resiko 

cidera lebih besar dialami oleh prajurit wanita dibandingkan dengan prajurit pria. 

Lebih mudahnya wanita mendapatkan cidera stres fraktur juga disebabkan oleh faktor 

sosiologis yang menyebabkan perbedaan kebugaran wanita relatif lebih rendah dari 

pada kebugaran pria (Giriwijoyo,2012:176).  Menurut studi yang dilakukan pada 

tentara Amerika oleh Deuster and Jones (1997) dikatakan bahwa; “ Stress fracture 

rates among female Army military trainees during basic combat training are more 

than twice those reported for male” (IOM,1998:1). Angka kejadian yang terjadi di 

lembaga pendidikan Angkatan Darat Amerika ini, dalam setiap masa pendidikan 

terdapat 0,9 % - 5,2 % cidera  pada tentara pria dan tentara wanita angka kejadiannya 

lebih tinggi yaitu 3,4 % - 21 % dibandingkan tentara  pria.   

Insiden cidera stres fraktur pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 

(TNI-AD) secara khusus lebih sering terjadi pada pelatihan dasar militer prajurit wanita 

(Kowad). Insiden ini secara signifikan relatif sangat tinggi. Dari data kejadian yang 

diperoleh dari Pusdikkowad  dalam setiap tahun anggaran pendidikan untuk prajurit 

Bintara wanita( BaPk) Tahap I dari tahun 2007 – 2012 tercatat mencapai angka cidera 

rata-rata berkisar  antara 4% - 18 % dengan rincian ; tahun 2007  terdapat 14 kasus dari 

113 siswa, tahun 2008 terjadi 17  kasus dari 101 siswa, tahun  2009 tercatat 17 kasus 

dari 102 siswa, 2010 dari 107 siswa tercatat 18 kasus dan terakhir 2011 terjadi 18 kasus 

dari 102 siswa. Lokasi cidera (anatomical site) secara umum terjadi di selangkangan 

(Os femur,incl, neck), tulang kering (Os tibia/fibula), pinggul (Os pelvis and os pubis) 

dan lutut serta kaki (ankle dan telapak kaki maupun punggung kaki-metatarsal). 

 Gejala awal yang dirasakan para prajurit siswa yang sedang melaksanakan 

pendidikan tanpa suatu kejadian jatuh maupun benturan atau trauma adalah pada bagian 
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tubuhnya mengeluhkan rasa nyeri pada lokasi cidera yang luar biasa dan akhirnya 

secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas menurunkan gerak bahkan tidak mampu 

bergerak untuk melakukan aktifitas. Namun terkadang rasa sakit akibat retak tulang 

serambut tidak menunjukan gejala atau tanda-tanda awal yang dirasakan, sehingga 

jarang sekali dapat diprediksi bahkan diperhatikan prajurit siswa.  

Cidera stres fraktur memiliki dampak yang cukup besar pada layanan kesehatan 

perorangan, tertundanya waktu pelatihan dan waktu kesiapan penugasan militer.  Secara 

langsung sudah pasti akan berpengaruh terhadap intansi militer atau lembaga dari segi 

beban biaya perawatan, beban biaya program, memperpanjang waktu pelatihan akibat 

dari tertundanya latihan bagi mereka yang mengalami cidera serta menunda kesiapan 

militer karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kelulusan selama mengikuti 

pendidikan.  Hal senada menurut Alana D Cline dan Christoper L M (1995;17) 

dikatakan bahwa “ In military basic training, the stress fracture is a common 

orthopedic problem, causing loss of manpower, loss of training time, expense of 

medical care, and recycling or discharge of affected soldiers “. Akibat lanjutan dari 

cidera stres fraktur berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Institute of Medicine 

(IOM) USA adalah munculnya resiko penyakit osteoporosis, “ In addition, stress 

fractures, a short-term risk, may share their etiology with the long-term risk of 

osteoporosis” (IOM,1998;1).   

Kasus cidera stres fraktur pada prajurit wanita sudah berlangsung cukup lama 

dan menjadi pusat perhatian bersama ketiga Satuan TNI AD yaitu Lemdik (Lembaga 

Pendidikan) yang menyelengarakan latihan dasar kemiliteran dan memberikan 

pelatihan fisik dan peningkatan kesegaran jasmani, Disjasad (Dinas Jasmani 

Angkatan Darat) sebagai lembaga yang yang membidangi seleksi penampilan/postur, 

kesegaran jasmani dan ketangkasan serta Ditkesad (Direktorat Kesehatan Angkatan 

Darat) yang membidangi gizi dan nutrisi, kesehatan tulang, endokrinologi dan 

kesehatan olahraga. Lembaga-lembaga tersebut memiliki perhatian yang cukup serius 
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untuk mengkaji pathophysiologi dan epidemiologi terjadinya stres fraktur pada 

prajurit wanitanya pada setiap pelatihan dasar militer (Basic Training).  Cidera ini 

bisa dikatakan merupakan hasil kumulatip beban latihan fisik yang berulang-ulang 

yang menyebabkan pada kondisi penggunaan berlebih (overuse).  Jones (1989) 

menyatakan “ Stress fractures are commonly associated with vigorous exercise, 

especially that involving repetitive, weight-bearing loads, like running or marching “ 

(IOM,1998;9).    Akan tetapi lembaga tidak dapat menyalahkan  terjadinya cidera 

stres fraktur selama mengikuti latihan dasar militer akibat dari program latihan fisik, 

medan latihan dan tindakan pembinaan disiplin pelatih dan lain-lainnya  sebagai 

faktor utama terjadinya cidera stres fraktur pada prajurit siswa wanita. Dalam 

program latihan dasar militer untuk prajurit siswa wanita latihan kondisi fisik 

termasuk dalam kelompok latihan fisik berat (exessive training), tetapi secara 

konsisten dosis latihan diberikan seragam, bertahap, bertingkat dan berlanjut serta 

berlaku sama tanpa diskriminasi latihan bagi semua prajurit siswa yang terlibat dalam 

proses latihan dasar militer.   

Terdapat banyak faktor resiko penyebab terjadinya cidera fraktur pada prajurit 

siswa wanita pada latihan dasar militer. Faktor resiko secara garis besar dibedakan 

menjadi dua yaitu faktor intrinsik yang berasal dari dalam dan faktor ekstrinsik yang 

berasal dari lingkungan.  Menurut Publmed .Gov, US National Institutes of Health 

Jurnal Sport Med (1999: 91-122) dikatakan bahwa;  faktor  dari tinjauan kesehatan 

misalnya akibat dari;   

 “ Intrinsic risk factors include mechanical factors such as bone density, 

skeletal alignment (postural of lower extremities) and body size and 

composition, physiological factors such as bone turnover rate, flexibility, and 

muscular strength and endurance (Physical Fitness), as well as hormonal and 

nutritional factors. Extrinsic risk factors include mechanical factors such as 

surface, footwear and external loading as well as physical training 

parameters.” 

 

Dari pendapat diatas dikatakan bahwa penyebab cidera stres fraktur 
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diakibatkan oleh faktor intrinsik seperti densitas tulang, postur bagian bawah, 

komposisi tubuh dan berat badan, faktor terkait keadaan fisiologi tubuh seperti sendi 

tulang, kelentukan,kekuatan dan daya tahan otot, termasuk juga faktor hormonal dan 

gizi. Faktor eksternal meliputi faktor mekanik seperti permukaan, sepatu serta faktor 

parameter latihan-latihan fisik (volume, intensitas dan frekuensi latihan). Dalam 

literatur-literatur yang serupa dikatakan juga bahwa faktor resiko peningkatan cidera 

stres fraktur juga diakibatkan oleh gaya hidup (seperti; kebiasaan merokok, alkohol, 

diet dll), riwayat aktifitas fisik (history of activity or inactivity), riwayat cidera 

musculoskeletal, disfungsi mentruasi, densitas tulang (bone mineral density),  body 

mass index  (BMI) , masa otot, estrogen serta konsumsi/asupan kalsium (calcium 

intake). Bahkan studi terkait kondisi yang menyebabkan defisiensi estrogen dari 

sebab apapun, baik hormonal atau karena kekurangan kalori, dapat mempengaruhi 

kesehatan tulang.    

Demikian juga studi pada prajurit wanita, ada penyebab kekhawatiran tentang 

amenore hipotalamus akibat stres fisik atau emosi, olahraga berlebihan dan atau 

gangguan makan, terapi dengan gonadotropin-releasing hormon agonis (GnRH) 

untuk pengobatan endometriosis, dan penggunaan obat kontrasepsi yang mencegah 

menstruasi. Semua faktor ini dapat menurunkan kekerasan tulang ((bone mineral 

density) dan meningkatkan resiko untuk terjadinya stres fraktur.   

Ada banyak literatur penelitian yang membahas mengenai faktor resiko 

terjadinya stres fraktur pada atlit ataupun militer. Namun demikian literatur 

penelitian-penelitian ini dapat dibagi ke dalam tiga bidang kajian. Pertama, 

penelitian-penelitian yang meneliti secara umum frekuensi lokasi cidera (anatomical 

site) stres fraktur yang berkaitan dengan aktifitas fisik dan partisipasi olahraga antara 

atlit dan prajurit. Kedua, penelitian-penelitian yang menganalisa kontribusi faktor 

intrinsik resiko stres fraktur yang relevansinya dari bidang kesehatan yang secara 

umum meneliti keterkaitan dengan faktor gaya hidup (kebiasaan merokok, alkohol, 
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dll), disfungsi mentruasi, kekerasan tulang (Bone Mineral Density),  berat badan 

(Body Mass Index), masa otot, estrogen serta konsumsi kalsium (Calcium Intake). 

Ada juga penelitian-penelitian yang menganalisa faktor intrinsik fisiologi seperti; 

riwayat aktifitas fisik (history of activity or inactifity), riwayat diet dan hormonal, 

kegemukan (higher body mass index), riwayat cidera musculoskeletal dan skeletal 

(such as lower extremity alignment) serta gender.  Ketiga, penelitian-penelitian yang 

terkait faktor ektrinsik yang terkait mekanika seperti ; permukaan yang digunakan 

dalam latihan (training surface), perlengkapan olahraga-sepatu (footwear) dan 

takaran latihan (physical training parameters).  

Bukti-bukti penelitian terdahulu yang dapat ditelusuri yang berhubungan 

dengan topik atau masalah penelitian tersebut antara lain telah dilakukan oleh Alana 

D. Cline (1997) tentang “ Recruits: Implication of Bone Density, Calcium Intake , 

and Exercise “, yaitu meneliti faktor terkait meningkatnya resiko stres fraktur akibat 

dari rendahnya tingkat aktifitas fisik, rendah konsumsi kalsium dan tingkat kepadatan 

tulang. Dari hasil penelitian ketiga faktor terkait tersebut memberikan kontribusi yang 

berbeda-beda terhadap terjadinya cidera stres fraktur.  

R. A. Shaffer (2000) tentang “ Stress Fracture in Military Recruits: Gender 

Differences in Muscle and Bone Susceptibility Factors”, hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa resiko stres fraktur pada prajurit wanita dan pria diakibatkan oleh 

faktor otot dan tingkat densitas tulang.  Kesamaan dari kedua peneliti tersebut adalah 

mengkorelasikan asupan kalsium dengan tingkat densitas tulang. Penenlitian ini 

didalamnya merekomendasikan untuk memberikan asupan kalsium yang cukup untuk 

menjaga puncak massa tulang dan untuk memastikan diperolehnya puncak masa 

tulang perlu kecukupan kalsium (Ca
2+

).   Akan tetapi pengaruh asupan suplemen 

kalsium sebesar 800-1500 mg per hari yang direkomendasikan untuk wanita terhadap 

kejadian stres fraktur masih belum terbukti secara nyata dan perlu dilakukan 

penelitian pengaruh pemberian kalsium dalam jangka panjang bukan saat 
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melaksanakan latihan militer yang waktunya terbatas.  

Penelitian yang dilakukan Lloyd (1986) dan Barrow dan Saha (1988) 

menunjukan kejadian stres fraktur lebih tinggi terjadi pada wanita aktif amenorrhaeik 

daripada eumenorrhaeik. Selanjutnya menurut Carbon et al, (1990) bahwa, wanita 

aktif yang menderita stres fraktur ternyata massa tulang kortikal atau trabekularnya 

sama dengan wanita aktif yang tidak menderita stres fraktur, sekalipun kejadian 

gangguan menstruasi pada kelompok itu meningkat (Giriwijoyo,2012:198-199). 

Artinya bahwa hubungan antara kepadatan tulang dengan menstruasi tidak terlalu 

signifikan, dimana kepadatan tulang tidak sama dengan kualitas tulang. Oleh karena 

itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan pengaruh jangka pendek dan 

jangka panjang dari gangguan menstruasi terhadap keutuhan tulang.  

Penelitian yang dilakukan oleh Brunkner (1997) tentang “ Reducing Stress 

Fracture In Military Women Recruitment” hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

resiko stres fraktur pada prajurit wanita dapat dikurangi dengan diet kalori intake dan 

pemberian suplement serta intensif melakukan aktifitas fisik secara sedang. Penelitian 

ini merekomendasikan untuk melakukan pemberian kalori intake secara adekuat 

sebesar 2000-2800 kcal/hari untuk menjaga berat badan karena ada kekawatiran 

tentang perubahan berat badan dan komposisi tubuh selama mengikuti pelatihan dasar 

militer yang dianggap cukup berat dapat diprediksi terjadi  penurunan berat badan 

akibat stres fisik atau emosi kondisi ini diprediksi dapat memicu menurunkan BMD 

dan meningkatkan risiko untuk stres fraktur. Akan tetapi pengaturan nutrisi pada 

prajurit yang baru masuk melaksanakan latihan dasar militer tidak efektif untuk 

mencegah stres fraktur dalam jangka pendek pada latihan dasar militer (IOM,1998;5).     

Dalam kaitannya dengan faktor resiko penyebab terjadinya cidera stres fraktur  

lainnya yang dialami oleh prajurit siswa wanita, ada kemungkinan karena keadaan 

kondisi tingkat kesegaran jasmani (daya tahan dan kekuatan otot-daya tahan otot) dan 

kondisi antropometri postur tubuh bagian bawah (lower extremity alignment) yang 
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kurang baik atau normal minus yang meningkatkan kerentanan mereka dalam 

mengalami cidera serius stres fraktur. Dari hasil studi di U.S Military (1998) 

menyatakan bahwa kasus stres fraktur dapat diakibatkan dari kondisi kesegaran 

jasmani yang kurang (less physically fit). Karena kesegaran jasmani juga 

mempengaruhi kekuatan otot. Kelompok otot tertentu berfungsi untuk  melawan 

kontraksi dan beban rangka tubuh. Otot yang lemah kemungkinan lebih mudah 

mengalami kelelahan sehingga dapat menurunkan fungsi dalam menahan beban 

secara terus menerus (degrading this protective function under repetitive loading). 

Johnson (1966) ditemukan kasus lebih sedikit cidera retak tulang serambut pada 

pelatihan militer yang berada pada kondisi fisik yang baik dan yang sebelumnya 

berpartisipasi dalam olahraga (IOM,1998; ).  Meningkatnya partisipasi individu 

(wanita dan pria) dari sejak usia dini, akan meningkatkan kebugaran jasmani dan 

mengurangi terjadinya cidera olahraga. Kejadian cidera overuse pada stres fraktur ini 

nampaknya lebih disebabkan oleh cultural deconditioning yaitu rendahnya tingkat 

kebugaran jasmani karena riwayat aktifitas sebelumya yang kurang gerak dan 

ketidakseimbangan antara kekuatan dan fleksibilitas (Giriwijoyo,2012:176). 

Wayne B. Leadbetter MD, menyatakan bahwa tidak terdapat penyakit yang 

dapat melemahkan struktur tulang, meskipun pada wanita menderita osteoporosis 

sekaligus,  namun pencetus stres fraktur lebih diakibatkan oleh beberapa faktor 

seperti; adanya latihan fisik intensif secara berlebih, kesalahan dalam melakukan 

latihan dan tekanan yang berlebih pada tulang kaki bagian bawah (the postural of 

lower extremities ) seperti; salah satu kaki teryata lebih panjang ukuranya dari kaki 

yang lainnya, bentuk telapak kaki, bentuk kaki 0/X/kurva dan punggung yang 

melengkung secara berlebih.  Juga faktor dinamis yang meliputi bentuk kaki tidak 

simetris dan kesalahan dalam melakukan latihan ( Taylor,2002;175).  Hal senada juga 

dikatakan oleh  Matheson et.al (1987a) yaitu;   

“ Lower extremity alignment predisposes a person to the development 
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of stress fractures. High arched,pes cavus-style feet absorb less shock, while 

pes planus ("flat foot") feet transmit more force to the tibia. Genu 

varum(angled inward or knock-kneed) and valgum(angled outward or 

bowlegged), excessive Q angles (the angle of intersection between the 

direction of pull on the patella by the quadriceps muscles and the direction of 

resistance by the patellar tendon), leg length discrepancies, and femoral neck 

anteversion are all associated with variations in gait that can influence the 

distribution of forces to bone in the lower extremity .” ( IOM,1998:37) 

 

Menurut Matheson tersebut bahwa, kecenderung  keadaan ektremitas bawah 

atau kelainan struktur anatomis bagian bawah seseorang memicu cidera stres fraktur. 

Kelainan-kelainan tersebut meliputi ; high arch, pess planus, kaki berbentuk “X” dan 

O”, lutut yang menonjol kedepan dan kaki yang memiliki sudut Q atau kaki 

berbentuk kurva. Awal dari keluhan cidera overuse stress fracture ini dapat berkaitan 

dengan kesalahan latihan, namun pada evaluasi lebih lanjut teryata sering merupakan 

suatu kombinasi berbagai masalah ketidakseimbangan sistem skeletal otot tendo yang 

melintasi kaki dan adanya satu atau lebih kelainan anatomis misalnya adanya patella 

alta (letak patella terlalu tinggi sehingga mentok kedasar tulang femur), kaki datar 

(flat foot) dan tungkai melengkung (Giriwijoyo,2012:175).  

Berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan di Pusdikkowad yaitu 

tingginya angka dan kasus kejadian cidera stres fraktur maka penulis bermaksud ingin 

menggali lagi penelitian yang sejalan dengan itu tentunya bukan dari relevansi 

dibidang kesehatan yang secara khusus meneliti keterkaitan faktor disfungsi 

mentruasi, densitas tulang (Bone Mineral Density), estrogen dan konsumsi kalsium 

(Calcium intake), akan tetapi peneliti akan memfokuskan  terkait faktor pencetus 

cidera stres fraktur yang relevansinya dengan faktor-faktor instrinsik antropometrik 

seperti; rendahnya tingkat kesegaran jasmani (physical fitness)  terkait riwayat 

aktifitas fisik (history of activity or inactifity) dan keadaan struktur anatomi atau 

postur bagian bawah (the postural of lower extremities) termasuk riwayat cidera 

musculoskeletal sebelumnya. Selanjutnya penulis merumuskannya dalam sebuah 
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judul penelitian :  “Pengaruh Tingkat Kesegaran Jasmani Dan Postur Ektremitas 

Bawah Terhadap Cidera Stres Fraktur Prajurit Siswa Wanita Selama Menjalani 

Program Latihan Dasar Militer 16 Minggu Di Pusdikkowad”.   

Penelitian ini penulis anggap memiliki nilai penting dalam kaitannya dengan 

upaya untuk mengurangi resiko cidera stres fraktur pada prajurit wanita selama 

mengikuti latihan dasar militer yang pada gilirannya dapat membantu menentukan 

persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh setiap calon prajurit wanita dalam 

mengikuti latihan fisik pada pendidikan dasar militer prajurit wanita sehingga 

berdampak pada meningkatnya kualitas lulusan prajurit wanita yang selanjutnya 

dapat mendukung sepenuhnya dalam kesiapan militer dalam setiap  penugasan di 

lingkungan TNI AD, karena apabila masalah ini terus berkelanjutan dan tidak diteliti 

dari perspektif yang telah diuaraikan di atas serta dikaji, diduga akan berpengaruh 

terhadap pencapaian hasil lulusan prajurit wanita yang tidak optimal dalam kesiapan 

militer dan berpengaruh buruk pada masa depan kesehatan prajurit itu sendiri. 

 

 

 

B. Identifikasi dan Perumusan masalah. 

1. Identifikasi Masalah. 

Dari uraian latar belakang penelitian diatas, terdapat banyak faktor-

faktor resiko yang mempengaruhi stres fraktur prajurit siswa wanita 

(KOWAD) diantaranya;  kondisi tingkat kesegaran jasmani (physical fitness) 

dan kondisi postur ektremitas bawah (the postural of lower extremities). 

Fokus penelitian ini adalah ingin mengungkap pengaruhnya tingkat kesegaran 

jasmani dan postur ektremitas bawah, khususnya pada prajurit siswa wanita 

yang sedang menjalani latihan dasar militer di Pusdik Kowad serta terhadap 

terjadinya cidera stres fraktur selama menjalani latihan dasar militer 16 
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minggu.  

Tingkat kesegaran jasmani dan postur ektremitas bawah sebagai modal 

dasar untuk mendukung semua aktifitas latihan dasar militer telah ditetapkan 

standar penilaian yang harus dipenuhi selama proses rekruitmen. Akan tetapi 

pada kenyataannya dilapangan tak jarang masih ditemukan calon prajurit 

siswa wanita yang tidak memenuhi unsur persyaratan standar 

antropometriknya direkomendasikan untuk diloloskan pada proses sidang 

rekruitmen prajurit karena alasan pertimbangan tertentu, sehingga ketika 

dalam mengikuti latihan dasar militer ada beberapa prajurit siswa wanita yang 

tidak siap secara fisik mengikuti aktifitas fisik pada latihan dasar militer. 

Dengan demikian, kemungkinan prajurit siswa wanita tidak mampu menerima 

beban latihan fisik yang cukup berat sesuai standar militer secara terus-

menerus selama waktu latihan dasar militer, sehingga akan berakibat 

terjadinya cidera stres fraktur.  

Identifikasi masalah tersebut akan dibatasi pada variabel kesegaran 

jasmani, postur ektremitas bawah  dan cidera stres fraktur. 

 

 

2. Rumusan Masalah.  

Berdasarkan latarbelakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, 

maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu “ Bagaimana kondisi 

tingkat kesegaran jasmani dan kondisi postur ektremitas bawah prajurit siswa 

wanita yang sedang menjalani latihan dasar militer di Pusdikkowad serta 

pengaruhnya terhadap terjadinya cidera stres fraktur. Rumusan masalah 

penelitian tersebut dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut:   
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a. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan cidera stres fraktur pada 

prajurit siswa wanita antara kelompok yang memiliki kesegaran jasmani 

tinggi dan rendah selama mengikuti latihan dasar militer 16 minggu ? 

b. Apakah terdapat interaksi antara kesegaran jasmani dengan postur 

ektremitas bawah terhadap cidera stres fraktur pada prajurit siswa wanita 

selama mengikuti latihan dasar militer 16 minggu ? 

c. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan cidera stres fraktur antara 

kelompok kesegaran jasmani tinggi dan kelompok kesegaran jasmani rendah 

pada prajurit siswa yang memiliki postur ektremitas bawah normal selama 

mengikuti latihan dasar militer 16 minggu ? 

d. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan cidera stres fraktur antara 

kelompok yang memiliki kesegaran jasmani tinggi dan kelompok kesegaran 

jasmani rendah pada prajurit siswa yang memiliki postur ektremitas bawah 

normal minus selama mengikuti latihan dasar militer 16 minggu ? 

 

C. Maksud dan Tujuan Penelitian.   

1. Maksud. 

a. Memberikan pengetahuan dalam usaha memperkokoh landasan ilmu 

kesehatan olahraga melalui penelitian sebagai upaya pengembangan kualitas 

sumber daya manusia sebagai landasan untuk pelaksanaan dan pembinaan 

latihan jasmani yang dapat dipertanggungjawabkan.  

b. Memberikan rekomendasi kepada lembaga atau satuan terkait agar 

dapat mempertimbangkan persyaratan standar minimal tingkat kesegaran 

jasmani dan postur tubuh bagian bawah yang harus dipenuhi dalam 

persyaratan masuk calon prajurit wanita dan keikutsertaan dalam pelatihan 

dasar militer. 

c.  Memberikan kontribusi dalam pertimbangan penyusunan 
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program/dosis latihan yang sesuai, mengurangi biaya operasional selama 

latihan dan menggurangi cacat permanen akibat stress fraktur serta dapat 

memilih dan menyeleksi calon prajurit wanita berdasarkan keadaan 

antropometrinya secara tepat. Dengan demikian akan diperoleh prajurit wanita 

yang tidak memiliki riwayat stress fraktur sehingga kedepan prajurit-prajurit 

wanita ini dapat melaksanakan tugas pokok Angkatan Darat secara baik dan 

masa pakainya lebih lama dan lebih produktif. 

 

2. Tujuan.    Tujuan penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi karakteristik faktor-faktor terkait peningkatan resiko cidera stres 

fraktur pada prajurit wanita selama menjalani program latihan dasar militer (Basic 

Training) selama 16 minggu di sebuah instalasi pelatihan militer Pusat Pendidikan 

Korp Wanita Angkatan Darat TNI AD (Pusdikkowad), yaitu;  

a) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh cidera stres 

fraktur pada prajurit siswa wanita antara kelompok yang memiliki kesegaran 

jasmani tinggi dan kesegaran jasmani rendah selama mengikuti latihan dasar 

militer 16 minggu. 

b) Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara kesegaran jasmani 

dengan postur ektremitas bawah terhadap cidera stres fraktur pada prajurit 

siswa wanita selama mengikuti latihan dasar militer 16 minggu. 

c) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh cidera stres 

fraktur antara kelompok kesegaran jasmani tinggi dan kelompok kesegaran 

jasmani rendah pada prajurit siswa yang memiliki postur ektremitas bawah 

normal selama mengikuti latihan dasar militer 16 minggu. 

d) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh cidera stres 

fraktur antara kelompok yang memiliki kesegaran jasmani tinggi dan 

kelompok kesegaran jasmani rendah pada prajurit siswa yang memiliki postur 
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ektremitas bawah normal minus selama mengikuti latihan dasar militer 16 

minggu. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teori dan 

praktis.  Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis  

a) Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan sumbangan bahan 

pemikiran untuk kajian pendidikan jasmani maupun ilmu kesehatan olahraga  

mengenai pentingnya kebugaran jasmani dan keadaan postur tubuh bagian 

bawah yang baik dan cocok dalam menunjang peningkatan latihan dasar 

militer. 

b) Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut 

bagi pengembangan ilmu kesehatan olahraga dan pelatihan jasmani. 

2. Secara praktis  

a) Sebagai masukan kepada Pimpinan Angkatan Darat pada khususnya 

dan akademisi bidang jasmani pada umumnya tentang pentingnya screening 

antropometric sebagai persyaratan mutlak dalam memilih calon-calon prajurit 

wanita yang akan mengikuti pendidikan dasar militer.    

b)  Sebagai masukan juga kepada para pelatih jasmani dalam menerapkan 

latihan jasmani dan menentukan program latihan terhadap kondisi prajurit 

wanita yang sedang menjalani program latihan dasar militer.  

 

 

E. Pembatasan Penelitian 

 Untuk menghindari munculnya bias dan memperjelas arah penelitian, maka 

penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini mengkaji mengenai faktor-faktor resiko pencetus terjadinya 

insiden stres fraktur prajurit siswa wanita (Kowad) di Pusdikkowad selama mengikuti 

latihan dasar militer terkait dengan tingkat kebugaran jasmani tinggi dan rendah dan 

postur ektermitas bawah yang normal dan normal minus yang dimiliki oleh prajurit 

siswa wanita . 

2. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah prajurit siswa wanita yang 

telah dinyatakan lulus seleksi dan mendapatkan hak untuk menjalani pendidikan 

dasar militer yang berjumlah 172 orang. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik  total sample atau sampling jenuh  ini termasuk ke 

dalam bagian non probability sampling. Dari jumlah populasi sebanyak 172 orang 

yang dijadikan sampel dikelompokan menjadi dua yaitu tingkat kesegaran jasmani 

tinggi-rendah dan postur ektremitas bawah normal–normal minus. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan berkaitan dengan kebutuhan dalam disain 

penelitian ini, maka langkah–langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Seluruh sampel sebanyak 172 orang dites dan diambil data awal 

meliputi kebugaran jasmani dan pemeriksaan postur bagian bawah.. 

b. Setelah mendapatkan data kebugaran jasmani dan postur  ektremitas 

bawah dari populasi tersebut, peneliti membuat daftar ranking antara tinggi-

rendah untuk kelompok kesegaran jasmani dan normal dan normal minus 

untuk kelompok postur ektremitas bawah. Selanjutnya sesuai ketentuan dan 

kebutuhan  sampel diambil pada masing-masing kelompok.  

c. Kemudian penulis melakukan pemantauan dan observasi setiap 1 

minggu sekali kepada sampel yang sedang menjalani latihan dasar militer 

selama 16 minggu. 

d. Dari masing-masing kelompok jika terdapat cidera stres fraktur maka 

dilakukan diagnosa oleh dokter selanjutnya dilakukan pemeriksaan X Ray.  

3. Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian ex post facto atau 
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kausal komparatif (study causal comparative to retrospectively examine level of 

physical fitness and postural of lower extremities as predictors of stress fractures).  

Penelitian akan melihat sejauah mana pengaruh faktor-faktor penyebab seperti; 

tingkat kesegaran jasmani dan postur ektremitas bawah sebagai prediktor terjadinya 

cidera stres fraktur atau retak tulang serambut (hair line of fractures).  Varibel-

variabel dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel yaitu variabel bebas 

(independent variable) adalah kesegaran jasmani, variabel terikat (dependent 

variable) yaitu cidera stres fraktur dan variabel moderator adalah  postur ektremitas 

bawah  yang dianggap sebagai penyebab ikutan terjadnya cidera stres frakur. 

4. Lokasi penelitian adalah di PUSDIK KOWAD Jl. Raya Lembang no.145 

Kp.Pasirjati  Ds. Gudang KA Kec.  Lembang.   Kab. Bandung. 

5. Instrumen penelitian yang digunakan ada empat, yaitu: 

a. Pengukuran data tingkat kesegaran jasmani mengunakan indikator 

pengukuran tingkat kesegaran jasmani militer TNI AD (diagnostic army 

physical training test) dengan butir-butir tes terdiri dari: Tes lari 12 menit, 

Chining ups 1 menit , Modified sit ups  1 menit, Modified Push ups1 menit 

dan Shuttle runs jarak  3x10 meter. 

b. Pengukuran antropometrik postur bagian bawah (Anthropometric 

Measurements The Postural of Lower Extremities) meliputi pengukuran pada 

struktur anatomi kaki bagian bawah meliputi; X been, O been, Cv Been, Knee 

trust dan Flat Foot serta Pess.                          

c. Stres Fraktur (Stress Fracture) hasil diagnose dokter kesehatan TNI 

AD yang diperkuat dengan Radioisotope-scanning / X-Ray  atau Dual-Energy 

X-Ray Absorptiometry (DXA)) 

d.  Angket pengisian formulir data pribadi tentang riwayat aktifitas fisik 

dan cidera musculoskeletal sebelumnya. 

 


