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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Sendi 

2.1.1. Definisi Sendi 

Sendi (artikulasi) adalah persatuan atau perhubungan antara 

dua atau lebih tulang-tulang atau bagian-bagian rigid dari sistem 

rangka tubuh manusia. Sendi dapat memiliki berbagai macam bentuk 

dan fungsi. Beberapa sendi tidak dapat memungkinkan pergerakan, 

beberapa lainnya memungkinkan sedikit pergerakan, dan lainnya 

memungkinkan pergerakan bebas, seperti glenohumeral (shoulder) 

joint. (Moore et al., 2010) 

2.1.2. Klasifikasi Sendi 

Sendi (artikulasi) tubuh dapat diklasifikasikan berdasarkan 

berbagai macam aspek. 

a. Pembagian berdasarkan struktur 

Berdasarkan struktur penyusunnya, sendi dibagi menjadi 3 

kategori, yaitu: 

 Fibrous joints. Pada sendi ini, tulang-tulang yang berartikulasi 

dihubungkan oleh fibrous connective tissue. Sendi ini tidak 

memiliki joint cavities. 
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 Cartilaginous joints. Pada sendi ini, tulang-tulang yang 

berartikulasi dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan. 

Sendi ini juga tidak memiliki joint cavities.  

 Synovial joints. Pada sendi ini, tulang-tulang yang 

berartikulasi dilapisi oleh kartilago, dan ligamen juga menopang 

sendi ini. Sendi ini dibedakan karena memiliki joint cavities 

yang berisi cairan synovium/synovial fluids. (Van de Graaff et 

al., 2001) 

 

 
Gambar 2.1 Pembagian sendi berdasarkan struktur 

 

 

 

 



9 
 

b. Pembagian berdasarkan derajat pergerakan (degree of 

movements) 

Sendi juga dibagi menurut klasifikasi fungsional, atau berdasarkan 

derajat pergerakan yang dimungkinkan di sendi tersebut. Dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

 Synarthroses. Immovable joints, yaitu sendi yang tidak bisa 

digerakkan sama sekali atau tidak memungkinkan adanya 

pergerakan. 

 Amphiarthyroses. Slightly movable joints, yaitu sendi yang 

hanya memungkinkan sedikit pergerakan. 

 Diarthroses. Freely movable joints, yaitu sendi yang 

memungkinkan pergerakan bebas. (Van de Graaff et al., 2001) 

c. Pembagian berdasarkan bentuk sendi dan tipe pergerakan 

yang dimungkinkan (hanya pada synovial joints) 

Pada synovial joints sendiri dibagi lagi menjadi 6 klasifikasi 

menurut bentuk permukaan tulang yang berartikulasi dan/atau tipe 

pergerakan yang dimungkinkan, yaitu: 

 Plane joints. Memungkinkan gerakan sliding (geser) atau 

gliding (meluncur) di permukaan yang berartikulasi. Permukaan 

dari tulang tersebut rata, datar, atau hampir datar, dengan 

pergerakan dibatasi oleh joint capsules yang rapat. Jumlah 

plane joints di tubuh sangat banyak dan hampir selalu 

berukuran kecil. Contohnya adalah acromioclavicular joint, yaitu 

persendian antara acromion dari os. Scapulae dengan os. 

Clavicula. 
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 Hinge joints. Sendi engsel, memungkinkan gerakan fleksi dan 

ekstensi saja. Pergerakan yang terjadi hanya pada satu sumbu, 

oleh karena itu disebut uniaxial joints. Tulang-tulang di sendi ini 

menyambung dengan ditopang collateral ligaments yang kuat. 

Contohnya adalah elbow joint. 

 Saddle joints. Sendi ini memungkinkan pergerakan abduksi 

dan adduksi, serta fleksi dan ekstensi. Pergerakan terjadi pada 

dua sumbu, oleh karena itu sendi ini termasuk biaxial joints. 

Pergerakan memutar atau circumduction  juga dimungkinkan. 

Contohnya adalah carpometacarpal joint di jari I (ibu jari). 

 Condyloid joints. Memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi 

serta juga abduksi dan adduksi. Sendi ini juga termasuk biaxial 

joints.  Namun, pergerakan di sumbu sagittal pada sendi ini 

lebih bebas. Circumduction juga dimungkinkan, seperti pada 

saddle joints, namun lebih terbatas. Contohnya adalah 

metacarpophalangeal joints (knuckle joints). 

 Ball and socket joints.  Memungkinkan gerakan di banyak 

sumbu; fleksi dan ekstensi, abduksi dan adduksi, medial dan 

lateral rotasi, dan memutar (circumduction). Sendi ini termasuk 

multi-axial joints. Contoh sendi ini adalah hip joint, dimana head 

berbentuk ball dari os. Femur bergerak di dalam socket yang 

dibentuk oleh cekungan acetabulum dari tulang pinggul. 

 Pivot joints. Sendi ini memungkinkan gerakan rotasi memutari 

axis sentral. Pada sendi ini, termasuk uniaxial joints, proses 

rotasi di dalam cincin atau selubung. Contohnya adalah median 
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atlantoaxial joint, yaitu pada atlas, vertebrae cervicalis I, yang 

berputar pada dens axis, vertebrae cervicalis II, saat proses 

kepala berputar. (Moore et al., 2010) 

 

 
Gambar 2.2 Pembagian sendi synovial berdasarkan tipe 
gerakan yang dimungkinkan 
 

2.2. Sendi Pergelangan Kaki 

Sendi pergelangan kaki, atau juga disebut talocrural joint, karena 

merupakan persendian yang menghubungkan antara regio cruris dengan 

os. talus. Pada dasarnya sendi ini memiliki 2 (dua) artikulasi, keduanya 

adalah hinge joints. Satu dibentuk oleh ujung distal os. tibia dan malleolus 
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medial tibia dengan os. talus; dan satunya dibentuk oleh malleolus lateral 

dari os. fibula dengan os. talus (gambar 2.3). 

 

 
Gambar 2.3 Ankle Joints. Gambar talocrural joint/ankle joint kanan. (a) 
tampak lateral, (b) tampak medial, (c) tampak posterior. 

 

Satu joint capsule menopang tiga tulang yang berartikulasi, dan 

empat ligamen menopang sendi ini di bagian luar dari kapsul. Malleolus 

medialis dan lateralis dari os. tibia dan os fibula bersatu membentuk 

sebuah kapsul di atas permukaan os. talus, yang mencegah gerakan side-

to-side dari ankle joint. Sehingga gerakan yang dimungkinkan di sendi ini 

adalah fleksi dan ekstensi, inversi dan eversi, serta sedikit circumduction. 

Deltoid ligament yang kuat berhubungan dengan os. tibia, sementara 

lateral collateral ligaments, anterior talofibular ligament, posterior talofibular 
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ligament, dan calcaneofibular ligament berhubungan dengan os. fibula. 

Ligamen-ligamen inilah yang menopang kerja dari sendi pergelangan kaki 

sehingga dapat mencapai kestabilan optimal. (Van de Graaff et al., 2001) 

 

2.3. Biomekanika Sendi Pergelangan Kaki 

2.3.1. Gerakan Khusus (Specialized Movements) 

Pada kaki, plantar fleksi dan dorso fleksi merupakan nama 

khusus dari gerakan fleksi dan ekstensi kaki. Plantar fleksi adalah 

gerakan dimana ujung dari kaki bergerak turun, sehingga sudut 

antara kaki dengan tungkai membesar. Gerakan ini membuat beban 

tubuh ditumpukan pada ujung jari kaki. Dorsofleksi adalah gerakan 

yang merupakan kebalikan dari plantar fleksi. Gerakan ini adalah 

gerakan dimana ujung kaki diangkat mendekati tungkai, sehingga 

sudut yang terjadi antara kaki dengan tungkai mengecil. Gerakan ini 

membuat beban tubuh bertumpu pada tumit kaki. Semua sudut yang 

terjadi antara kaki-tungkai yang lebih dari 90° disebut plantar fleksi, 

dan sudut yang kurang dari 90° disebut dorso fleksi (gambar 2.4). 

 
Gambar 2.4 Plantarfleksi dan Dorsofleksi 
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Kaki juga memiliki sepasang lagi gerakan khusus yang 

dinamakan inversi dan eversi, yang terjadi di artikulasi intertarsal dan 

metatarsal. Inversi terjadi saat bagian medial dari kaki terangkat, 

sehingga beban tubuh berada di kaki bagian lateral, serta telapak dari 

kaki tersebut mengarah ke kaki lainnya. Eversi terjadi saat bagian 

lateral dari kaki terangkat, sehingga beban tubuh berada di kaki 

bagian medial, serta telapak dari kaki tersebut mengarah ke luar dari 

tubuh (gambar 2.5). 

 
Gambar 2.5 Inversi dan Eversi 

 

Gerakan khusus terakhir adalah circumduction. Gerakan ini 

merupakan gabungan dari 4 gerakan yang berada pada dua sumbu 

yang dilakukan berkesinambungan, sehingga membentuk sebuah 

gerakan memutar (gambar 2.6). (Hamill and Knutzen, 2009) 
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Gambar 2.6 Ankle Circumduction 

 

2.3.2. Karakteristik Gerakan 

Range of Motion dari sendi pergelangan kaki bermacam-

macam, bergantung pada beban yang diarahkan pada sendi.  

Gerakan dorsofleksi memiliki rata-rata Range of Motion sebesar 20°, 

meskipun untuk gait normal hanya terjadi rata-rata 10°. Gerakan 

dorsofleksi penuh bisa meningkat menjadi 40° ketika melakukan 

gerakan full squat dengan menggunakan beban tubuh. Plantarfleksi 

memiliki rata-rata ROM sebesar 50°, dengan ROM saat gait normal 

hanya 20° sampai 25°. 

Sementara itu di kaki bagian belakang, eversi dan inversi dapat 

dihitung dari sudut yang dibentuk antara os. calcaneus dengan 

tungkai, dan sangat berguna dalam mengukur gerakan subtalar. 

Pada kondisi sehat, gerakan inversi dimungkinkan hingga 32° pada 

usia muda dan 18° pada usia tua. Sedangkan eversi pada usia muda 

dan tua secara rata-rata sekitar 4° sampai 5°. 
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2.3.3. Kombinasi Gerakan Lutut dan Pergelangan Kaki 

Gerakan pada lutut dan kaki perlu dikoordinasikan untuk 

memaksimalkan absorpsi gaya dan meminimalisir strain di ekstrimitas 

bawah. Sebagai contoh, pada support phase dari gait, pronasi dan 

supinasi kaki harus berkoordinasi dengan fleksi dan ekstensi lutut 

serta rotasi pinggul. Saat tumit menyentuh tanah, dilanjutkan gerakan 

plantarfleksi dari kaki.  

Banyak cedera pada ekstrimitas bawah disebabkan oleh 

lemahnya koordinasi dari gerakan-gerakan lutut dan kaki ini. Pronasi 

(termasuk inversi pada pergelangan kaki) yang berlebihan 

diperkirakan merupakan salah satu penyebab utama cedera, namun 

bukan semata-mata karena melebihi derajat gerakan maksimalnya, 

namun lebih dikarenakan lemahnya support dan koordinasi gerakan 

pada lutut dan kaki pada saat terjadi gerakan pronasi. Lemahnya 

koordinasi antara artikulasi subtalar dan lutut menunjukkan 

peningkatan kecepatan dan jarak dari gerakan secara tidak disadari, 

sehingga meningkatkan resiko cedera 

2.3.4. Kekuatan Otot Kaki dan Pergelangan Kaki 

Gerakan terkuat pada pergelangan kaki adalah plantarfleksi, 

karena otot yang berkontribusi dalam gerakan ini lebih besar. Hal ini 

juga berhubungan dengan peran plantarfleksor yang lebih banyak 

bekerja melawan gravitasi, menjaga postur tegak tubuh, dan 

meningkatkan propulsi (tolakan) saat berlari atau melompat. 

Kekuatan maksimal plantarfleksi adalah saat posisi dorsofleksi 105°, 

kekuatan yang dihasilkan 16% lebih besar daripada posisi netral 90°. 
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Sedangkan dorsofleksi kurang mampu menghasilkan gaya 

yang besar karena otot-otot dorsofleksor yang lebih kecil dan jarang 

digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Kekuatan dorsofleksor hanya 

sekitar 25% dari plantarfleksor.  

Cedera pada sendi pergelangan kaki sering terjadi pada 

olahraga basket. Cedera pada bagian posterior (hindfoot) seringkali 

terjadi akibat tekanan vertikal (saat melompat dan mendarat), 

sedangkan cedera pada kaki bagian tengah (midfoot) terjadi akibat 

gerakan inversi atau eversi berlebihan dan tiba-tiba. Namun, cedera 

paling sering disebabkan oleh overtraining, atau latihan yang terlalu 

berat. Lari dan lompat juga termasuk sering menyebabkan cedera 

pergelangan kaki karena menimbulkan tekanan besar pada 

persendian secara tiba-tiba dan berulang-ulang. 

Cedera yang paling sering terjadi adalah sprain dan strain. 

Sprain dapat disebabkan semua gerakan sendi pergelangan kaki, 

yaitu inversi, eversi, plantarfleksi,  dorsofleksi, dan sirkumduksi 

(rotasi). Sedangkan strain sering terjadi hanya pada plantarfleksi dan 

dorsofleksi, karena berhubungan dengan tendon yang berhubungan 

dengan otot plantarfleksor (tendon achilles) dan dorsifleksor (tendon 

peroneal longus dan brevis). 
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2.4. Cedera Olahraga 

2.4.1. Definisi Cedera Olahraga 

Cedera olahraga adalah cedera pada sistem integumen, otot 

dan rangka yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Cedera 

olahraga disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kesalahan 

metode latihan, kelainan struktural maupun kelemahan fisiologis 

fungsi jaringan penyokong dan otot (Bahr et al., 2003). 

2.4.2. Klasifikasi 

Secara umum macam-macam cedera yang mungkin terjadi 

adalah: cedera memar, cedera ligamentum, cedera pada otot dan 

tendo, perdarahan pada kulit, dan pingsan. Struktur jaringan di dalam 

tubuh yang sering terlibat dalam cedera olahraga adalah: otot, tendo, 

tulang, persendian termasuk tulang rawan, ligamen, dan fasia. (Bahr 

et al., 2003). 

a. Memar (Contusio) 

Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat 

dibawah kulit. Memar biasanya diakibatkan oleh benturan atau 

pukulan pada kulit. Jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan 

pembuluh darah kecil pecah, sehingga darah dan cairan seluler 

merembes ke jaringan sekitarnya. Memar ini menimbulkan daerah 

kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Apabila terjadi 

pendarahan yang cukup, timbulnya pendarahan didaerah yang 

terbatas disebut hermatoma. 

Nyeri pada memar biasanya ringan sampai sedang dan 

pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Adapun 



19 
 

memar yang mungkin terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, 

tangan, dada, perut dan kaki. Benturan yang keras pada kepala 

dapat mengakibatkan memar dan memungkinkan luka sayat. (Van 

Mechelen et al., 1992) 

b. Cedera pada Otot atau Tendo dan Ligamen 

Cedera pada ligamentum dikenal dengan istilah sprain sedangkan 

cedera pada otot dan tendo dikenal sebagai strain. (Van Mechelen 

et al., 2004) 

 Sprain 

Sprain adalah cedera pada ligamentum, cedera ini yang paling 

sering terjadi pada berbagai cabang olahraga. Cedera ini terjadi 

akibat beban berlebihan yang mendadak atau penggunaan 

berlebihan yang berulang-ulang dari sendi. Berdasarkan berat 

ringannya, cedera sprain dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu;  

Sprain Tingkat I; Pada cedera ini terdapat sedikit hematoma 

dalam ligamentum dan hanya beberapa serabut yang putus. 

Cedera menimbulkan rasa nyeri tekan, pembengkakan dan 

rasa sakit pada daerah tersebut.  

Sprain Tingkat II; Pada cedera ini lebih banyak serabut dari 

ligamentum yang putus, tetapi lebih separuh serabut 

ligamentum yang utuh. Cedera menimbulkan rasa sakit, nyeri 

tekan, pembengkakan, efusi (cairan yang keluar), dan biasanya 

hingga tidak dapat menggerakkan persendian tersebut. 

Sprain Tingkat III; Pada cedera ini seluruh ligamentum putus, 

sehingga kedua ujungnya terpisah. Persendian yang 
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bersangkutan merasa sangat sakit, terdapat darah dalam 

persendian, pembekakan, tidak dapat bergerak seperti biasa, 

dan terdapat gerakan–gerakan yang abnormal. (Van Mechelen 

et al., 2004) 

 Strain 

Strain adalah kerusakan pada suatu bagian otot atau tendo 

karena penggunaan yang berlebihan ataupun regangan yang 

berlebihan. Strain dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu: 

Strain Tingkat I; Pada strain tingkat I, terjadi regangan yang 

hebat, tetapi belum sampai terjadi robekan pada jaringan otot 

maupun tendon. 

Strain Tingkat II; Pada strain tingkat II, terdapat robekan pada 

otot maupun tendon. Tahap ini menimbulkan rasa nyeri dan 

sakit sehingga terjadi penurunan kekuatan otot. 

Strain Tingkat III; Pada strain tingkat III, terjadi robekan total 

pada unit musculo tendineus. Biasanya hal ini membutuhkan 

tindakan pembedahan, kalau diagnosis dapat ditetapkan.  

Adapun strain dan sprain yang mungkin terjadi dalam cabang 

olahraga renang yaitu punggung, dada, pinggang, bahu, 

tangan, lutut, siku, pergelangan tangan dan pergelangan kaki. 

(Bahr et al., 2003) 

c. Dislokasi 

Dislokasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari tempatnya yang 

seharusnya. Dislokasi yang sering terjadi pada olahragawan 

adalah dislokasi di bahu, ankle (pergelangan kaki), lutut, dan 
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panggul. Faktor yang meningkatkan resiko dislokasi adalah 

ligamen yang kendor akibat pernah mengalami cedera, kekuatan 

otot yang menurun, ataupun karena faktor eksternal yang berupa 

tekanan energi dari luar yang melebihi ketahanan alamiah jaringan 

dalam tubuh (Stevenson et al., 2000). 

d. Patah Tulang (Fraktur) 

Patah tulang adalah suatu keadaan tulang yang mengalami pecah 

atau patah, baik pada tulang keras maupun tulang rawan. 

(Stevenson et al., 2000) 

e. Kram Otot 

Kram otot adalah kontraksi yang terus menerus yang dialami oleh 

otot atau sekelompok otot dan mengakibatkan rasa nyeri. 

penyebab kram adalah otot yang terlalu lelah, kurangnya 

pemanasan serta peregangan, adanya gangguan sirkulasi darah 

yang menuju ke otot sehingga menimbulkan kejang (Parkkari et 

al., 2001). 

f. Perdarahan 

Perdarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah sebagai 

akibat dari trauma pukulan atau terjatuh. Gangguan perdarahan 

yang berat dapat menimbulkan gangguan sirkulasi sampai 

menimbulkan syok (gangguan kesadaran) (Van Mechelen et al., 

1992). 

g. Luka 

Luka didefinisikan sebagai suatu ketidaksinambungan dari kulit 

dan jaringan dibawahnya yang mengakibatkan pendarahan yang 
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kemudian dapat mengalami infeksi. Seluruh tubuh mempunyai 

kemungkinan besar untuk mengalami luka, karena seluruhnya 

memiliki kemungkinan melakukan kontak langsung dengan objek 

lain dan luka juga dapat diakibatkan peralatan yang dipakai. 

(Stevenson et al., 2000) 

2.4.3. Etiologi Cedera Olahraga 

a. Kesalahan Metode Latihan 

Metode latihan yang salah merupakan penyebab paling sering 

cedera pada otot dan sendi. Beberapa hal yang sering terjadi 

adalah : 

 Tidak dilaksanakannya pemanasan, yaitu latihan awal yang 

bermanfaat untuk meningkatkan suhu otot sehingga dapat 

mencapai fleksibilitas dan kontraksi yang optimal, lalu dapat 

melebarkan pembuluh darah agar suplai darah ke otot 

maksimal, serta perlahan meningkatkan denyut jantung 

sehingga dapat meminimalkan tekanan pada jantung ketika 

mulai olahraga.  

 Tidak dilaksanakannya pendinginan, yaitu program 

menurunkan intensitas gerakan secara perlahan yang 

memungkinkan denyut jantung dan tekanan darah turun secara 

bertahap dan menjaga darah terus mengalir ke seluruh tubuh. 

 Penggunakan intensitas , frekuensi, durasi dan jenis latihan 

yang tidak sesuai dengan keadaan fisik seseorang maupun 

kaidah kesehatan secara umum. 
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 Prinsip latihan overload sering diterjemahkan sebagai latihan 

yang didasarkan pada prinsip “no gain no pain” serta frekuensi 

latihan yang sangat tinggi. Hal ini tidak tepat mengingat rasa 

nyeri merupakan sinyal adanya cedera dalam tubuh baik 

berupa micro injury maupun macro injury. Pada keadaan ini 

tubuh tidak memiliki waktu untuk memperbaiki jaringan yang 

rusak tersebut (Stevenson et al., 2000). 

b. Kelainan Struktural 

Kelainan struktural bisa meningkatkan kepekaan seseorang 

terhadap cedera olah raga, karena pada keadaan ini terjadi 

tekanan yang tidak semestinya pada bagian tubuh tertentu. 

Sebagai contoh, jika panjang kedua tungkai tidak sama, maka 

pinggul dan lutut pada tungkai yang lebih panjang akan 

mendapatkan tekanan yang lebih besar.  

Faktor biomekanika yang menyebabkan cedera kaki, tungkai dan 

pinggul adalah pronasi (pemutaran kaki ke dalam setelah 

menyentuh tanah). Pronasi sampai derajat tertentu adalah normal 

dan mencegah cedera dengan cara membantu menyalurkan 

kekuatan menghentak ke seluruh kaki. Pronasi yang berlebihan 

bisa menyebabkan nyeri pada kaki, lutut dan tungkai. Pergelangan 

kaki sangat lentur sehingga ketika berjalan atau berlari, lengkung 

kaki menyentuh tanah dan kaki menjadi rata.  

Jika seseorang memiliki pergelangan kaki yang kaku, maka akan 

terjadi hal sebaliknya yaitu pronasi yang kurang. Kaki yang tampak 

memiliki lengkung yang sangat tinggi dan tidak dapat menyerap 
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goncangan dengan baik, sehingga meningkatkan resiko terjadinya 

retakan kecil dalam tulang kaki dan tungkai (fraktur karena 

tekanan) (Gleim et al., 1997). 

c. Kelemahan Otot, Tendon & Ligamen 

Jika mendapatkan tekanan yang lebih besar daripada kekuatan 

alaminya, maka otot, tendon dan ligamen akan mengalami 

robekan. Sendi lebih peka terhadap cedera jika otot dan ligamen 

yang menyokongnya lemah. Latihan penguatan bisa membantu 

mencegah terjadinya cedera. Satu satunya cara untuk 

memperkuat otot adalah berlatih melawan tahanan, yang secara 

bertahap kekuatannya ditambah. (Meeuwisse, 1994) 

 

2.5. Cedera Ankle 

Cedera ankle  didefinisikan sebagai cedera yang terjadi pada jaringan 

tulang, otot, tendon, dan/atau ligamen di ankle joint, yaitu persendian 

antara tiga tulang, fibula, tibia, dan talus. Cedera yang dapat terjadi antara 

lain sprain dari ligamen, strain dari otot dan tendon, serta fraktur pada 

tulang. Cedera yang paling sering adalah sprain dan fraktur. (Stauduhar, 

2012) 

2.5.1. Ankle Strain 

Ankle strain terjadi ketika terjadi cedera pada otot atau tendon, 

yang disebabkan saat otot tendon teregang terlalu jauh sehingga 

menimbulkan regangan atau bahkan hingga robekan. Strain terjadi 

paling sering akibat gerakan twisting atau memutar dari sendi ankle. 

Terdapat dua tendon di ankle joint yang sering terkena strain maupun 
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hingga robek, keduanya adalah peroneal tendons (gambar 2.7), satu 

terhubung dengan musculus peroneus longus, serta yang lain 

terhubung dengan musculus peroneus brevis. (Stauduhar, 2012) 

 
Gambar 2.7 Peroneal tendons strain 

 

2.5.2. Ankle Sprain 

Ankle sprain adalah cedera pada satu atau lebih ligamen yang 

menopang ankle joint. Ada dua kategori dari ankle sprain, yaitu sprain 

yang terjadi di “bagian dalam”, yaitu pada medial ankle ligaments, 

dan sprain yang terjadi pada “bagian luar”, yaitu pada lateral ankle 

ligaments. (Victor et al., 2009) 

Ankle sprain dapat terjadi karena berbagai mekanisme 

(gambar 2.8). Pada ankle sprain akibat inversi yang berlebihan dan 

tiba-tiba, tekanan yang kuat dan mendadak kepada medial ankle 

ligaments, terutama di anterior talofibular ligament dan calcaneo 

fibular ligamen menyebabkan robekan di ligamen, karena ligamen 

tidak dapat menahan tekanan yang kuat dan mendadak.  
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Robekan ini dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai 

regangan hingga robekan kecil (Grade I), robek sebagian (Grade II), 

hinga robek total pada ligamen (Grade III). Pada pergelangan kaki 

sprain akibat eversi juga terjadi hal yang sama, namun lebih jarang 

terjadi. Lalu juga ada yang dinamakan high ankle sprain, cedera ini 

terjadi pada ligamen yang menghubungkan os. tibia dan os. fibula, 

disebabkan karena adanya gerakan memutar tubuh secara tiba-tiba, 

dan biasanya karena trauma akibat kontak langsung. Pada ankle 

sprain, ligamen yang robek menimbulkan nyeri yang hebat dan dapat 

langsung menimbulkan local swelling. (Van de Graaff et al., 2001) 

 
Gambar 2.8 Mekanisme ankle sprain 
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2.5.3. Ankle Fracture 

Ankle fracture didefinisikan sebagai patahnya satu atau lebih 

tulang atau bagian tulang yang menyusun ankle joint. Ada tiga tulang 

yang menyusun ankle joint, os. tibia, os. fibula, dan os. talus. Ankle 

fracture dapat terjadi mulai tingkat ringan, patah hanya pada satu 

tulang atau satu bagian tulang dan tidak terjadi dislokasi, sehingga 

masih dapat digunakan berjalan, hingga tingkat parah, yaitu patah 

pada beberapa tulang atau beberapa bagian tulang, yang membuat 

ankle berubah posisi, yang mengharuskan ankle tidak diperbolehkan 

menerima beban selama kurang lebih tiga bulan. Ankle fracture juga 

biasanya diikuti oleh cedera pada ligamen (ankle sprain). Ankle 

fracture memiliki beberapa tipe, antara lain: 

 Malleolus lateralis fracture; adalah patah pada malleolus 

lateralis dari os. fibula (gambar 2.9). Ada beberapa derajat dari 

malleolus lateralis fracture, yang mana langsung berhubungan 

dengan penatalaksanaannya. 

 
Gambar 2.9  Malleolus Lateralis Fracture 
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 Malleolus medialis fracture; adalah patah pada malleolus 

medialis dari os. tibia (gambar 2.10). Biasanya terisolasi, namun 

juga bisa terjadi bersamaan dengan fraktur pada malleolus 

lateralis, posterior, dan juga cedera ligamen. 

 
Gambar 2.10 Malleolus Medialis Fracture 

 

 Malleolus posterior fracture; adalah patah pada shin bone atau 

os. tibia pada bagian yang berlokasi sama dengan level ankle 

joint. Biasanya tidak terisolasi, tetapi bersamaan dengan terjadinya 

cedera pada ligamen yang menopang bagian posterior dari ankle 

joint. 

 Bimalleolar fracture; adalah patah di dua dari tiga “malleoli” yang 

ada di ankle joint. Paling sering adalah patah pada malleolus 

medialis dan lateralis, sehingga membuat ankle joint tidak stabil 

(gambar 2.11). 
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Gambar 2.11 Bimalleolar Fracture 

 

 Trimalleolar fracture; adalah patah di ketiga malleolus yang ada 

di ankle joint (gambar 2.12). Membuat ankle joint tidak stabil dan 

biasanya diikuti dengan dislokasi. 

 
Gambar 2.12 Trimalleolar Fracture 

 

 Syndesmotic injury; biasa juga disebut dengan high ankle sprain. 

Cedera ini membuat kestabilan ankle joint terganggu, meskipun 

merupakan cedera ligamen dan tidak terjadi patah pada tulang, 

penatalaksanaannya sama dengan ankle fracture (gambar 2.13). 

(American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2007) 
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Gambar 2.13 Syndesmotic Injury 

 

2.5.4. Faktor Risiko 

Faktor risiko dari cedera pergelangan kaki antara lain: 

 Riwayat cedera sebelumnya, terutama jika pengobatannya tidak 

optimal 

 Kekuatan dan stabilitas sendi pergelangan kaki yang kurang 

 Keseimbangan tubuh yang kurang 

 Perubahan arah tubuh secara tiba-tiba (turning, acceleration, 

deceleration) 

 Usia 

 Permukaan lapangan yang buruk 

 Kurang, tidak sesuai, atau tidak sama sekali melakukan 

pemanasan 

 Tidak menggunakan ankle support (taping, bracing) bagi yang 

pernah mengalami cidera. (Sport Medicine Australia, 2010) 
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2.5.5. Penatalaksanaan 

a. Fase Akut 

Penatalaksanaan pada cedera pergelangan  yang paling 

utama adalah PRICE, yaitu mencakup: 

 Protect, yaitu mencegah robekan yang lebih parah terjadi pada 

ligamen. Caranya bisa dengan memberikan taping atau bracing 

yang dapat membatasi pergerakan ankle joint. 

 Rest, yaitu mengistirahatkan ankle joint dari gerakan-gerakan 

agar proses penyembuhan dapat terjadi lebih cepat. 

 Ice, memberikan kompres es atau air dingin untuk menekan 

rasa nyeri dan proses inflamasi. 

 Compression, yaitu memberikan tekanan atau kompresi pada 

ankle, bisa dengan bracing, sebagai ligamen sementara, untuk 

mengurangi nyeri 

 Elevation, yaitu dengan mengangkat ankle joint lebih tinggi  

dari posisi jantung, untuk memperlancar peredaran darah di 

ankle joint yang terkena cedera. 

Juga bisa ditambah NO HARM, yaitu tidak memberikan hal-

hal berikut yang dapat memperparah cedera, yaitu heat, alcohol, 

running atau dapat diartikan aktivitas pada sendi tersebut, serta 

massage atau dipijat. Pemakaian analgesik topikal juga dapat 

digunakan untuk mengurangi nyeri yang terjadi. Namun, jika 

mencapai derajat parah maka harus dilakukan pemeriksaan 

lanjutan, antara lain dengan X-Ray untuk mendiagnosis secara 

pasti derajat dari cedera yang terjadi dan juga kelainan lain yang 
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terjadi. Operasi (surgery) juga mungkin diperlukan. (Sport 

Medicine Australia, 2010) 

b. Fase Kronis 

Pada cedera pergelangan kaki fase kronis, biasanya sudah 

terjadi scar atau jaringan parut pada otot, tendon, atau ligamen 

yang terkena cedera. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman, 

nyeri, keterbatasan gerak, dan yang sebenarnya lebih berbahaya 

adalah kondisi sendi pergelangan kaki yang tidak lagi stabil. Selain 

itu, pada kondisi  kronis juga didapatkan perubahan biomekanika 

dari sendi pergelangan kaki, karena misalignment dari komponen-

komponen yang mengalami cedera. Sehingga penatalaksanaan 

yang dapat dilakukan pada fase kronis ini selain analgesik untuk 

mengurangi nyeri dan tindakan invasif yaitu operasi, adalah 

dengan menggunakan ankle support (brace atau tape) agar kerja 

ligamen atau tendon yang menopang sendi tidak terlalu berat, 

serta penggunaan orthotic juga dapat dilakukan. Orthotic berguna 

untuk mengurangi nyeri dengan mengembalikan alignment dari 

sendi ke posisi naturalnya, serta meningkatkan kestabilan sendi 

pergelangan kaki. (Wolfe et al., 2001) 

 

2.6. VAS Pain (Visual Analogue Scale for Pain) 

VAS adalah salah satu metode pengukuran nyeri pada pasien. 

Pengukuran ini bersifat uni-dimensional, yaitu pada satu dimensi, vertikal 

ataupun horizontal. Umumnya menggunakan sebuah garis sepanjang 10 

cm (100 mm) dengan dua deskripsi verbal di kedua ujung garis yang 
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menunjukkan sifat nyeri secara ekstrim (tidak nyeri dan nyeri terparah yang 

bisa dibayangkan) (gambar 2.14).  

 
Gambar 2.14 Garis VAS Pain  

 

VAS Pain adalah tes mandiri, sehingga pasien menyelesaikan sendiri 

tes ini, yaitu dengan memberikan pasien instruksi untuk memberi garis 

perpendicular (tegak lurus melewati) pada garis VAS di titik yang 

merepresentasikan nyeri yang mereka rasakan. 

Sistem penilaian atau pengukurannya adalah dengan menggunakan 

penggaris berskala 1mm, diukur dari titik “tidak nyeri” hingga titik pada garis 

yang digambar oleh pasien. Nilai yang didapatkan adalah antara 0 sampai 

100. Semakin tinggi skor, maka semakin tinggi pula derajat nyeri pada 

pasien tersebut. Interpretasi skor ini dibagi dalam beberapa cut points yang 

menandakan tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, dan sangat nyeri. Cut 

points yang direkomendasikan untuk VAS Pain ini adalah; tidak nyeri (0-4 

mm), nyeri ringan (5-44 mm), nyeri sedang (45-74 mm), dan sangat nyeri 

(75-100 mm). (Gillian et al., 2011) 

  

2.7. Kontraksi Otot 

2.7.1. Isotonik 

Kontraksi isotonik adalah jenis kontraksi pada otot yang 

menyebabkan perubahan pada panjang otot 
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 Eccentric; yaitu terjadi pemanjangan otot ketika terjadi kontraksi, 

biasanya terjadi ketika otot tidak sanggup melawan tahanan (load) 

yang diberikan, sehinggat otot tetap berkontraksi, namun arah 

gerakannya negatif 

 Concentric; yaitu terjadi pemendekan otot ketika terjadi kontraksi, 

arah gerakannya positif yaitu melawan arah tahanan (load) 

2.7.2. Isometrik 

Kontraksi isometrik atau kontraksi diam, yaitu terjadi kontraksi pada 

otot namun tidak disertai perubahan panjang otot. Hal ini terjadi jika 

tahanan (load) yang dibebankan pada otot, sebanding dengan 

kekuatan kontraksi otot. 

2.7.3. Isokinetik 

Isokinetik merupakan kontraksi otot yang menimbulkan gerakan serta 

kecepatan gerakan yang sama dari sendi, meskipun tahanan (load) 

berubah-ubah. (National Skeletal Muscle Reasearch Centre, 2006) 

 

2.8. Ankle Strengthening Exercise 

Kekuatan dan kestabilan sendi pergelangan kaki sangatlah penting 

bagi terapi ankle sprain dan cedera lain di sendi pergelangan kaki, namun 

juga sangat penting bagi prevensi dari cedera tersebut. Dalam latihan 

penguatan ankle, hal yang diperhatikan adalah kekuatan empat gerakan 

dasar dari sendi pergelangan kaki, yaitu plantar flexion, dorso flexion, 

inversion, dan eversion. Contohnya, ankle sprain paling sering diakibatkan 

oleh inversion yang berlebihan, maka kekuatan eversion yang baik dapat 

mencegah terjadinya ankle sprain akibat inversion. Berikut merupakan 
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gerakan-gerakan latihan penguatan otot pergelangan kaki (gambar 2.15 

dan 2.16) 

1. Lakukan gerakan plantar fleksi, dorso fleksi, inversi, dan eversi 

selama 8 detik dan diulang selama 6 kali, dan ulangi pula untuk 

kedua kaki. 

2. Gunakan theraband (semacam karet dengan ukuran kekuatan) jika 

ingin menambahkan tahanan). (Inverarity, 2008) 

 
Gambar 2.15 Gerakan latihan penguatan otot pergelangan kaki 
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Gambar 2.16 Latihan penguatan otot pergelangan kaki 

menggunakan theraband 


