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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Balet 

1. Definisi 

 Balet adalah sebuah seni teater, karena balet sering ditampilkan 

dipanggung secara langsung dihadapan para penonton. Hal ini merupakan 

seni dari cara menarikan balet, artinya untuk melakukan itu, penari harus 

belajar sebuah teknik yang spesifik. Sejak berabad-abad yang lalu penari 

balet menggunakan teknik tertentu dalam menari balet. Contohnya, penari 

balet menggunakan  langkah-langkah dan gerakan tubuh yang berpadu 

menjadi satu sehingga memunculkan satu hal yang unik dalam tari balet 

(Kain K, 2018). 

 Menurut Wilkes (2000) balet adalah seperti bahasa tetapi 

menggunakan musik dan tari balet biasanya digunakan untuk menceritakan 

sebuah kisah. 

 Schweich, Gimelli, Elosta, Matos, Martinez, et al (2014) menjelaskan 

dalam aspek fisik, berlatih menari membutuhkan waktu yang berulang-

ulang, spesifik, individualitas, psikomotor, koordinasi, fleksibilitas, kondisi 

fisik yang bugar dan bahasa tubuh. Dalam pengertian ini, balet klasik 

merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan beberapa hal penting yaitu 

aplikasi fisik dan motorik untuk mengintegrasikan gerakan. Secara umum, 

tuntutan untuk menari balet yaitu pemanasan, peregangan dan latihan 

fleksibilitas untuk melakukan lompatan, keseimbangan, dan gerakan yang 

ekstrim. 
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2. Sejarah 

Ayu (2014) menjelaskan butuh waktu beberapa abad lamanya hingga 

akhirnya balet berkembang dan terkenal di seluruh penjuru dunia, termasuk 

Asia. Di Indonesia sendiri, balet mulai populer pada masa pemerintahan 

Presiden Soekarno. 

Penari balet asal Indonesia yang mempopulerkan tari balet, antara lain 

Nanny Lubis dan Farida Oetoyo. Kedua penari balet terkenal ini juga 

membuka sekolah balet di Indonesia, yaitu Namarina (Nanny Lubis) dan 

Sumber Cipta (Farida Oetoyo) (Ayu, 2014). 

 Satu pertunjukan balet yang terkenal dari Indonesia adalah Balet 

Ramayana yang pernah diselenggarakan di kompleks Candi Prambanan, 

Jawa Tengah. Uniknya, kostum para penari balet ini semuanya 

menggunakan pakaian tradisional Jawa, sesuai dengan cerita tokoh Rama 

dan Shinta yang menyatu dengan tradisi Jawa. Selain di Indonesia, balet 

juga berkembang di Negara Cina. Balet masuk ke negeri tirai bambu ini 

pada tahun 1950 –an yang dibawa oleh koreografer balet dari Rusia. Seiring 

berjalannya waktu, perkembangan balet di China tak lepas dari pengaruh 

politik (Ayu, 2014). 

 Berawal dari hubungan Sino-Russian (hubungan diplomatis antara 

RRC dan Uni Soviet) yang melemah pada akhir tahun 1960-an, membuat 

para koreografer asal Rusia meninggalkan Cina. Akibatnya dunia perbaletan 

di Cina pun berubah. Mulai saat itu balet di Cina didominasi oleh orang 

Cina sendiri. Meskipun baru beberapa tahun balet populer di Cina, 

perkembangannya cukup memuaskan. Tahun 1954, Cina memiliki sekolah 

balet pertama bernama Beijing Dance School. Sekolah ini aktif dalam 
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mengadakan pertunjukan, tak terkecuali balet terkenal yakni Swan Lake dan 

Romeo and Juliet (Ayu, 2014).  

 

3. Gaya dalam menari balet 

 Berikut adalah 3 gaya balet yang biasanya dimainkan oleh para 

ballerina menurut Mitchell (2004) : 

a. Balet Italia memiliki karakter yang kuat, yang bernama dazzling teknik.  

Para ballerina dengan teknik ini dikenal karena kemampuan mereka 

untuk melakukan langkah-langkah dan liukan  yang sulit. 

b. Balet Prancis, terkenal dengan balet yang elegan. Gerakannya anggun 

dan merupakan teknik yang sangat baik. 

c. Balet Rusia, merupakan gabungan beberapa langkah dan gerakan yang 

berasal dari kebanyakan balet Perancis dan balet Italia. Balet dengan 

gaya Russian ini dikenal dengan gerakannya yang lincah seperti atlet dan 

untuk mengekspresikan emosionalnya sangat ekstrim. 

 

4. Komponen yang harus dimiliki oleh ballerina 

 Nolan (2011) mengungkapkan bahwa pada kenyataannya, fisik ideal 

untuk penari wanita klasik adalah ramping, dengan leher panjang, tubuh 

pendek hingga menengah, kaki panjang dengan lengan yang panjang, dan 

berpostur tinggi. 

 Semua penari yang notabene professional pun, pasti mempunyai 

berbagai bentuk dan ukuran tubuh. Bentuk tubuh penari bisa beracam-

macam dapat berbentuk tinggi dan ramping, pendek dan padat, atau apapun 
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diantara keduanya. Setiap tubuh pun memiliki kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing Kassing G (2013). 

 Kassing G (2013) menjabarkan beberapa hal yang harus diidentifikasi 

dari setiap ballerina yaitu : 

a. Bentuk Tubuh 

Penari dengan bentuk tubuh ectomorph mempunyai anggota 

badan yang panjang dan ramping, fleksibel, dan dapat bergerak secara 

mudah. Untuk menyeimbangkan kemmapuan natural yang mereka 

miliki, mereka harus mengikuti berbagai aktifitas untuk melatih 

kekuatan dan daya tahan (endurance) tubuh. 

Penari dengan bentuk tubuh mesomorph mempunyai bentuk 

tubuh seperti atlit yakni berotot dan padat, dan mereka juga mempunyai 

tipe kekuatan otot dan daya tahan yang tinggi. Penari ini unggul dalam 

lompatan yang kuat dan gerakan melayang di udara tetapi harus terus 

bekerja untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 

Penari dengan bentuk tubuh endomorph mempunya bentuk tubuh 

yang bulat, bergerak dengan cepat, dan meiliki kekuatan juga fleksibel. 

Penari dengan bentuk tubuh ini harus bekerja keras untuk mengontrol 

berat badan dan menaikan  daya tahan tubuh. 

Proporsi tubuh dan panjang badan juga harus dipertimbangkan. 

Dalam balet klasik, jika tubuh dengan badan yang pendek dan kaki 

panjang memungkinkan untuk melakukan  ekstensi pada kaki lebih 

mudah dan lebih fleksibel, sedangkan tubuh dengan badan yang 

panjang dan kaki pendek membuat kaki meakukan ekstensi  lebih sulit. 
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Namun meskipun demikian, terlepas dari tipe tubuh, semua orang 

sebenarnya dapat menikmati manfaat dari balet dan menari balet. 

b. Perbedaan lutut 

Salah satu diantara dua kaki pada sendi lutut biasanya 

memungkinkan untuk melengkung ke dalam (inward) atau melengkung 

ke luar (outward). Penari yang memiliki bowlegs (Genu Varum) 

memiliki ruang di antara lutut ketika berdiri dengan bagian dalam kaki 

secara bersama-sama. Bowlegs lebih banyak terjadi pada pria daripada 

wanita. Penari dengan jenis lutut ini kuat dan unggul dalam melompat 

tetapi memiliki sedikit fleksibilitas. Kaki penari ini sering berputar ke 

arah luar (supinasi) dengan berat badan. Penari harus menyesuaikan 

untuk ketidakrataan ini untuk mengurangi risiko cedera di bagian dalam 

lutut. 

Knock kneed (Genu Valgum) langsung dikenali saat berdiri 

dengan tumit menyentuh lantai dan kaki diputar ke luar. Untuk penari 

dengan jenis lutut ini, berat badan akan bertumpu ke tumit. Penari 

dengan knock kneed adalah  fleksibel dan biasanya memiliki kaki 

dengan lengkungan tinggi. Namun dia harus latihan untuk mendapatkan 

kecepatan dan ketinggian tertentu dalam lompatan untuk menari balet. 

Dengan kedua jenis lutut, hiperekstensi bisa terjadi karena ketika lutut 

menekan ke belakang, ligamen di belakang lutut akan meregang secara 

permanen.  

Sebagai akibatnya, penari membawa beban tubuh di tumit 

berlebihan, yang secara langsung akan mempengaruhi kecepatan dan 

ketinggian dalam lompatan. Hiperekstensi pada lutut ini sendiri dapat 
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dianggap sebagai atribut positif atau negatif. Secara keseluruhan, 

hiperekstensi memainkan peran yang lebih besar dalam keselarasan 

tubuh karena akan menyebabkan efek berayun yang secara otomatis 

terjadi untuk menjaga tubuh tetap vertikal. Karakteristik dari 

hiperekstensi tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Kepala condong ke depan 

2) Bahu lurus sejajar 

3) Tulang rususk atau dada dibusungkan ke depan 

4) Pinggang kembali dan punggung bawah melengkung (swayback) 

c. Perbedaan pada kaki 

Kaki mempunyai berbagai bentuk dan ukuran, seperti panjang 

dan sempit atau pendek dan padat. Jenis arch juga bermacam-macam 

ada yang mempunyai arch tinggi dengan kaki depan yang menonjol, 

arch yang padat, dan arch yang  rendah atau flatfoot. Lengkungan kaki 

berkontribusi terhadap fleksibilitas dan artikulasi kaki saat bergerak 

dari posisi menginjakkan kaki di lantai maupun saat loncat di udara. 

Kaki adalah fokus utama dalam menari balet karena merupakan 

fondasi yang utama dan merupakan penyokong bagi tubuh untuk 

mengatur posisinya. Kaki pada penari balet diguunakan untuk 

melakukan latihan balet dan langkah-langkah. Menggunakan kaki 

dengan benar sangat penting untuk mendukung dilakukannya teknik 

yang tepat dan dapat mencegah cedera (Kassing G, 2013).  
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5. Kejadian cedera pada balet 

Menurut Kassing G (2013) cidera yang biasanya dialami oleh penari 

balet yaitu kaki melepuh dikarenakan oleh sepatu yang mereka gunakan, 

strains, dan sprain. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aweto, Awolesi, & 

Alao (2012) didapatkan hasil bahwa lutut adalah bagian yang paling sering 

mengalami cedera untuk jenis tari seperti Hip hop, Kontemporer, dan Tari 

Afrika. 

Cedera pada ekstremitas bawah sangat umum terjadi pada penari, 

dengan 16-17% dan semua cedera yang terjadi pada sendi lutut (Gamboa et 

al., 2008; Garrick, 1999; Leanderson et al., 2011). Penyebab cedera ini 

dianggap multifaktor, dengan buruknya postur tubuh yang diduga sebagai 

salah satu faktor yang berkontribusi terhadap risiko cedera pada lutut 

(Poggini et al., 1999, dalam Bowerman, 2013).  

Berdasarkan penelitian Winslow & Yoder (1995) didapatkan hasil 

bahwa ketegangan pada otot iliotibialband (ITB) pada penari balet dapat 

menjadi salah satu faktor utama pencetus terjadinya sindroma nyeri sendi 

patellofemoral. 

Berikut ini adalah berbagai informasi cidera dari American Academy 

of Pediatrics dalam Rudystina (2017) mengenai cedera umum yang 

biasanya terjadi pada penari balet: 

a. Tendinitis flexor hallucis longus 

Ini adalah peradangan yang terjadi pada tendon yang fungsinya 

untuk membuat elastis  jempol kaki. Hal itu terjadi karena tendon 

tertekan akibat relevé (berjinjit), melompat, dan pointe. Gejala yang 
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ditimbulkan dari cedera ini yaitu nyeri dan lemas di sepanjang tendon 

pada lengkungan atau pada belakang pergelangan kaki bagian dalam. 

b. Symptomatic os trigonum 

Kondisi pada cedera ini menandakan bahwa adanya tulang di 

belakang sendi pada pergelangan kaki yang terjepit ketika jempol kaki 

melakukan tumpuan dan pergelangan kaki tertekuk ke bawah. Gejala 

yang dialami pada cedera ini yaitu nyeri dan memar di bagian belakang 

pergelangan kaki yang terjadi akibat  relevé,  pointe, dan berdiri jinjit di 

atas jempol kaki. 

c. Anterior talar impingement 

Hal ini terjadi ketika jaringan lunak di depan pergelangan kaki 

terjepit dengan pergelangan kaki yang menekuk ke atas. Pada cedera ini 

biasanya gejala dapat berupa nyeri dan sensasi tercubit di bagian depan 

pergelangan kaki akibat posisi plié (posisi dasar balet), melompat dan 

mendarat lagi. 

d. Sendi keseleo 

Cedera ini terjadi akibat sendi yang berputar (bengkok ke dalam, 

dan paling sering terjadi ketika penari melompat, mendarat atau 

berputar). Gejala yang dirasakan biasanya nyeri, salah satu ankle yang 

cedera akan bengkak pada pergelangan kaki bagian luar, sehingga 

menyebabkan ketidakstabilan untuk bergerak ke samping, dan biasanya 

keseleo terjadi kembali jika penari pernah mengalami keseleo 

sebelumnya. 
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e. Stress fracture 

Dampak stres pada kaki karena penggunaan yang berulang dapat 

menyebabkan kelemahan pada tulang, seringkali tidak terlihat melalui 

sinar-x. Kondisi ini umum terjadi pada metatarsal (kaki bagian depan), 

tarsals (kaki bagian tengah), tibia, dan fibula, dan kadang juga terjadi 

pada tulang paha, panggul dan tulang belakang. Pada cedera ini 

biasanya gejala yang akan terjadi yaitu nyeri pada tulang bagian dalam 

bertahan lama. Hal ini terjadi akibat dampak dari tingginya aktivitas. 

Kejadian ini lebih sering terjadi pada penari yang memiliki kekurangan 

kalsium atau vitamin D, masalah makan, dan periode latihan yang tidak 

teratur. 

f. Nyeri pada tempurung lutut 

Cedera ini terjadi ketika tempurung lutut terasa nyeri akibat 

tekanan pada lutut, yang diakibatkan oleh lutut yang menekuk,  posisi 

plié, dan meloncat. Gejala yang terjadi yaitu nyeri pada lutut depan 

yang diperparah dengan lutut dalam posisi menekuk, plié dan 

melompat. 

g. Cedera panggul 

Beberapa penyebab dari kondisi ini adanya hentakan pada tendon 

terhadap pinggul bagian depan atau samping. Hal ini berkaitan dengan 

pinggul yang terus bergerak, dan hal itu bisa disebabkan oleh tulang 

rawan yang merobek lapisan soket pada pinggul, pastinya sangat tidak 

mungkin cedera terjadi akibat dislokasi pinggul. Anda juga akan 

merasakan nyeri ketika pinggul membungkuk. 
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6. Faktor resiko cedera 

Faktor resiko terjadinya cedera pada penari balet atau bisa juga 

disebut dengan penyebab terjadinya cedera pada balet bisa bermacam-

macam namun, Dunn J (2012) telah membaginya kedalam 8 bagian yaitu: 

a. Postur tubuh yang buruk dan teknik yang salah 

Meskipun benar bahwa banyak cedera dihasilkan dari berbagai 

macam faktor, tetapi yang satu ini menjadi salah satu yang paling 

penting. Dr Justin Howse, dokter lama dari The Royal Ballet di Inggris 

(sekarang sudah pensiun) dan salah satu perintis awal di Dance 

Medicine, mengatakan bahwa semua cedera adalah hasil dari teknik 

yang salah. Sebagian besar ahli saat ini akan setuju bahwa teknik yang 

salah merupakan komponen utama penyebab dari terjadinya cedera. 

Dengan masalah ”Alignment" kami mengartikan postur tubuh 

sebagai berikut: 

1) Kepala condong depan (kepala tidak sejajar dengan tulang 

belakang dan badan) 

2) Bahu condong kedepan (bahu bulat) 

3) Lordosis pada lumbar (swayback) 

4) Hiperextensi pada thoraks (tulang rusuk yang menonjol) 

5) Hiperextensi pada lutut (lutut diluruskan melebihi 180°) 

6) Pronasi atau supinasi pada kaki  

Seorang penari yang memiliki postur tubuh  yang baik lebih 

mungkin akan memiliki "gerakan yang efisien" (hanya menggunakan 

otot dan jumlah energi yang diperlukan untuk menyelesaikan gerakan), 

dan cenderung tidak terkena strain pada jaringan lunak (ligamen / 
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tendon / otot) di sekitar sendi, sehingga mengakibatkan lebih sedikit 

kemungkinan cedera. 

Poin penting di sini adalah bahwa semua cedera dalam tarian 

perlu dievaluasi untuk masalah teknik, untuk melihat apakah ini 

mungkin menjadi penyebab cedera. Jika penari merehabilitasi cedera 

tanpa mengetahui jika teknik kurang tepat, maka cedera akan lebih 

mungkin terjadi. 

b. Keterbatasan anatomi 

Tubuh setiap penari berbeda, dengan kemampuan berbeda. 

Beberapa penari sangat fleksibel (kadang-kadang terlalu fleksibel), dan 

tidak memiliki kekuatan sebanyak yang diinginkan. Yang lain sangat 

kuat, tetapi tidak memiliki fleksibilitas seperti yang lain. Mengenali 

tubuh diri sendiri, dan kekuatan serta keterbatasannya, adalah kunci 

untuk menghindari cedera. 

Banyak penari yang memiliki tibial torsi. Tibial torsi adalah 

keadaan sedikit membungkuk keluar dari tibia (tulang kering), sering 

dengan tempurung lutut yang menunjuk sedikit ke dalam. Seringkali 

penari dan guru mereka tidak menyadari struktur anatomi ini. Tibial 

torsi cukup umum (dalam penayangan penari perguruan tinggi baru-

baru ini, muncul di lebih dari setengah siswa) dan biasanya genetik. 

Namun, penting bagi penari dan guru untuk menyadarinya, karena hal 

itu mempengaruhi pola penjajaran kaki dan lutut. Tanda umum dari 

"lutut sejajar dengan jari kaki kedua", biasanya tidak bekerja dengan 

baik untuk kaki torsi tibial. Jika penari melakukan hal yang sama, 

mereka mungkin akan menekuk (menggulung) kaki mereka, dan dapat 
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menambah nyeri lutut yang tidak dapat dijelaskan. Begitu mereka 

menyadari struktur kaki mereka, dan kemudian mensejajarkan kaki / 

lutut mereka, rasa sakit itu sering hilang dan kemungkinan 

kemungkinan cedera akhirnya menurun. 

Disebutkan di atas bahwa tubuh beberapa penari bisa terlalu 

fleksibel. Pada konferensi IADMS 2009 (Asosiasi Internasional untuk 

Kedokteran dan Sains Tari), sesi utama dikhususkan untuk penelitian 

terbaru di bidang ini. Peneliti Inggris Dr. Rodney Grahame, MD, yang 

dikenal secara internasional untuk karyanya dalam Joint Hypermobility 

Syndrome (JHS), adalah pembicara utama. JHS menyebabkan 

fleksibilitas yang berlebihan pada banyak penari, dan merupakan 

kondisi genetik yang dapat mempengaruhi seorang penari untuk cedera. 

Penari dengan kondisi ini sering tidak dapat mengontrol gerakan 

(ROM) dalam sendi, dan tubuh mereka sulit untuk mengerti "kontrol 

pada core" dan stabilitas. Mendiagnosis kondisi ini secara akurat, dan 

mempertimbangkannya dalam berlatih menari balet, akan membantu 

mereka untuk menghindari cedera dan dapat mengembangkan potensi 

secara maksimal. 

c. Faktor lingkungan 

Cedera menari kadang-kadang bisa terjadi karena faktor-faktor 

dari lingkungan yang sering berada di luar kendali para penari. 

Menyadari hal ini, dan mengambil tindakan yang tepat, dapat memberi 

pelajaran kemungkinan cedera. Faktor-faktor ini termasuk: 
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1) Temperatur 

Terlalu panas atau terlalu dingin untuk studio / teater. Terlalu 

dingin berarti bahwa penari tidak akan dapat melakukan pemanasan 

dengan benar, atau dapat menjaga tubuh tetap hangat saat menari. 

Terlalu panas dapat menyebabkan hilangnya air dan elektrolit 

(keringat berlebih), menyebabkan kram otot / kejang, serta masalah 

yang lebih serius seperti heat stroke. 

2) Lantai. 

Kebanyakan guru dan penari sadar bahwa lantai beton atau 

lantai kayu yang buruk (diletakkan di atas beton) merugikan bagi 

tubuh. Perusahaan tari profesional secara rutin membawa lantai 

portabel yang dibangun khusus di tur, untuk menyerap gaya 

gravitasi ketika penari bergerak. Penelitian menunjukkan 

penurunan tajam dalam tingkat nyeri shin splint (di bagian depan 

tibia, tulang kering) terjadi ketika lantai kayu dipasang dengan 

benar. Faktor penyebab lain yang melibatkan lantai adalah 

penggunaan rosin yang berlebihan, yang dapat menyebabkan 

penumpukan yang tidak merata dan tidak teratur pada permukaan 

lantai. 

d. Kelelahan 

Ada sejumlah cara untuk mendeskripsikan cedera yang terkait 

dengan kelelahan dalam menari: 

1) Dua periode di mana cedera lebih mungkin terjadi adalah pada 

awal dan di akhir musim dansa (atau tahun sekolah, dengan penari 

mahasiswa). Pada awalnya, ini karena sering penari kembali ke 
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jadwal yang berat setelah turun, dan pada akhirnya karena mereka 

sering lelah dari berbulan-bulan latihan, kelas, pertunjukan, dan 

tidak dalam kondisi fisik puncak. Setiap hari, sebagian besar cedera 

tari terjadi antara jam 4: 00-18: 00, sekali lagi karena penari lebih 

lelah daripada sebelumnya di hari itu. 

2) Sindrom Overuse. Penari profesional rata-rata 45 jam seminggu 

latihan, kinerja, dan kelas, yang bersama dengan tuntutan pekerjaan 

yang ekstrim dan masalah teknik (lihat # 1 di atas) dapat 

menyebabkan cedera. Penari muda pada saat musim panas 

memiliki risiko khusus untuk cedera berlebihan, ketika mereka 

pergi dari jadwal sekolah tahun biasa mereka, 3-5 kelas per 

minggu, ke program musim panas dengan 3-5 kelas per hari. 

Disarankan bahwa penari mahasiswa yang mendaftar di program 

musim panas intensif melakukan program pengkondisi pra-

perkemahan, untuk membantu menghindari cedera. 

Bahkan jika penari berada dalam kondisi fisik yang baik, dan 

situasinya bukan salah satu dari beberapa yang dijelaskan di atas, 

cedera terkait kelelahan dapat terjadi jika kelas memfokuskan 

gerakan tertentu (melompat, misalnya), dan mengulanginya 

berulang-ulang. 

e. Ketidakseimbangan otot 

 Untuk menghindari cedera, otot-otot di sekitar sendi yang 

diberikan harus relatif sama dalam kekuatan dan fleksibilitas 

seimbang, sehingga satu sisi sendi tidak ditekankan lebih dari yang 
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lain. Bentuk tari yang berbeda mempengaruhi tubuh secara berbeda 

dalam hal ini, tergantung pada bagaimana ia digunakan.  

 Dalam balet, misalnya, ada tiga ketidakseimbangan otot 

umum: 

1) Quadriceps (depan paha) vs paha belakang (belakang paha): paha 

belakang biasanya lebih lemah, dan merupakan salah satu 

kelompok otot yang paling sering terluka dalam menari. Salah satu 

alasan ketidakseimbangan ini adalah seringnya penekanan pada 

gerak maju melalui ruang, yang ditenagai oleh paha depan. Salah 

satu cara untuk mengatasi masalah khusus ini, selain latihan 

penguatan hamstring yang sebenarnya, adalah membuat urutan 

kelas yang bergerak ke ruang belakang - misalnya berlari mundur 

bersama dengan belokan ke lompatan ke depan, lalu berputar lagi 

ke belakang berlari. 

2) Gastroc-soleus (otot betis) vs tibialis anterior (depan tulang 

kering). Dalam balet, karena titik konstan kaki, otot betis biasanya 

lebih kuat dari pasangan otot ini. Ketidakseimbangan ini dapat 

menjadi salah satu penyebab yang mungkin dari nyeri "shinsplint". 

Menggunakan gerakan / latihan yang melenturkan pergelangan 

kaki sering dalam pelatihan menari dapat membantu mengatasi 

ketidakseimbangan ini, serta latihan penguatan khusus untuk otot-

otot ini. 

3) External hip rotators (turn-out muscles) vs internal hip rotator 

(turn-in muscles). Ketidakseimbangan ini sering terjadi karena 

jumlah turn-out berlebihan yang digunakan dalam balet, 
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dibandingkan dengan gerakan paralel atau turn-in. Otot-otot yang 

mengontrol rotasi internal biasanya lebih lemah dan lebih sering 

terluka karena ketidakseimbangan itu. Menciptakan gerakan rotasi 

paralel dan internal untuk menambah balet barre adalah salah satu 

cara untuk mengatasi situasi ini, serta memperkuat latihan untuk 

kelompok otot yang lebih lemah. 

 Banyak penelitian telah membuktikan pentingnya 

pengkondisian luar (kelas) bagi para penari. Dengan mengatasi 

ketidakseimbangan mereka dengan program pengkondisian khusus, 

seperti Pilates / Gyrotonics / Metode Franklin / Cross training, 

mereka nantinya setelahmelakukan ini akan lebih siap untuk menar 

sehingga mengurangi risiko cedera. 

f. Kurangnya pemanasan 

Datang ke kelas balet / latihan / saat akan tampil tanpa pemanasan 

yang memadai adalah seperti menginginkan cedera terjadi. Beberapa 

dokter tari bahkan menyarankan agar guru mengunci pintu studio saat 

kelas dimulai, jadi tidak ada yang boleh masuk jika terlambat. 

Beberapa hal yang perlu diingat tentang pemanasan, tubuh setiap 

penari berbeda, dan memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal yang 

terbaik untuk pemanasan otot mereka. Tidak peduli guru, tidak peduli 

seberapa cemerlang, setiap orang harus melakukan pemanasan yang 

cocok di kelas tersebut. Penari cerdas belajar apa yang dibutuhkan 

tubuhnya sendiri, dan mendesain sendiri pemanasan singkat untuk 

dilakukan sebelum masuk ke studio. 
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Banyak faktor yang mempengaruhi pemanasan, dan seberapa 

banyak yang dibutuhkan untuk masing-masing indvidu: 

1) Usia . Semakin tua Anda, semakin banyak waktu yang Anda 

butuhkan 

2) Cedera. Area cedera akan membutuhkan lebih banyak waktu 

3) Cuaca. Semakin dingin cuaca, semakin lama harus melakukan 

pemanasan dan sebaliknya dengan cuaca hangat 

4) Secara psikologis pemanasan berarti Anda telah menaikkan suhu 

tubuh bagian dalam beberapa derajat. Ini menyelesaikan beberapa 

hal yaitu meningkatkan aliran darah / asupan oksigen, menaikkan 

pelumasan sendi, meningkatkan kecepatan transmisi neural yaitu, 

pesan itu berasal dari otak dan disampaikan ke otot akan lebih 

cepat. 

 Untuk sebagian besar penari di usia remaja atau 20-an, 

biasanya diperlukan waktu 15-20 menit untuk mencapai keadaan 

hangat (melakukan pemanasan), tergantung pada cuaca dan faktor-

faktor lain yang disebutkan di atas. 

Setelah tubuh Anda hangat dan siap untuk menari, dapat 

dengan cepat kehilangan pemanasan dengan berdiri diam / tidak 

bergerak. Misalnya, dalam latihan, ketika Anda menunggu untuk 

ditampilkan di bagian berikutnya. Jika Anda harus berdiri dan 

menunggu di kelas / latihan, terus bergerak di tempatnya. 

Melakukan gerakan kecil akan membantu menjaga tubuh Anda 

dalam keadaan hangat. 
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g. Faktor psikologi 

Stres merupakan malapetaka bagi tubuh, dalam banyak hal. 

Hal ini dapat menyebabkan sistem saraf pusat pada penari (CNS) 

berfungsi dengan kurang efisien, memperlambat transmisi sinyal 

dari otak Anda ke otot Anda, dan membuatnya lebih sulit untuk 

berkonsentrasi. Tarian adalah profesi yang membutuhkan stres 

tinggi, dan penari yang merawat diri mereka sendiri belajar teknik 

pengurangan stres, seperti meditasi. Perawatan diri semacam ini 

akan banyak membantu Anda menghadapi risiko cedera dalam hal 

faktor psikologis.  

h. Menempatkan penari secara dini ke Pointe 

Ini adalah hal yang paling disadari oleh para penari dan guru, 

tetapi ini masih merupakan aspek penting dari pencegahan cedera. 

Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum 

menempatkan seorang anak di pointe. Usia kronologis (seperti pada 

usia 12 tahun, usia di mana banyak siswa mulai bekerja pointe) 

bukanlah faktor yang paling penting. Sangat penting untuk 

mempertimbangkan faktor-faktor seperti stabilitas core, 

penyelarasan kaki, kelenturan kaki / pergelangan kaki dan 

kekuatan, frekuensi dan panjang latihan menari. 

i. Percepatan Pertumbuhan (AGS) pada remaja 

Ini adalah usia ketika pertumbuhan yang cepat terjadi, dan 

penari muda berisiko lebih tinggi untuk cedera. Ini juga merupakan 

usia ketika siswa di jalur karir mulai berlatih sangat intensif. Sangat 

penting bahwa guru, orang tua, dan siswa menyadari banyak 
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perubahan yang sedang dialami oleh pertumbuhan tubuh pada saat 

ini, dan cara terbaik untuk menyesuaikan pelatihan tari untuk 

menghindari cedera. 

AGS biasanya terjadi antara usia 11-14 (sering kemudian 

untuk anak laki-laki), dan berlangsung selama 18-24 bulan. Penari 

mungkin akan mengalami penurunan: 

1) Fleksibilitas 

2) Kekuatan 

3) Koordinasi 

4) Kontrol teknik dan keterampilan 

 Seorang penari yang bisa melakukan triple pirouettes 

dengan mudah pada usia 10 tahun mungkin tiba-tiba menemukan 

dirinya mengalami kesulitan melakukan bahkan satu. Hilangnya 

harga diri adalah hal biasa, terutama jika Anda, penari, dan guru / 

orang tua Penari, tidak memahami perubahan yang terjadi dalam 

tubuh mereka, dan bagaimana hal itu memengaruhi kehidupan tari 

mereka.  

j. Nutrisi yang buruk 

Penari sering khawatir tentang berat badan mereka, dan 

karena itu jangan makan makanan (atau cairan) yang mereka 

butuhkan untuk menari dengan cara yang sehat. Tubuh kita 

membutuhkan bahan bakar, itu sesederhana itu, dan terutama dalam 

profesi yang menuntut kinerja fisik puncak.  

Satu hal penting yang harus diperhatikan terkait nutrisi 

adalah asupan kalsium, dan betapa pentingnya, terutama bagi 
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penari muda yang masih remaja. Ini adalah ketika kita membangun 

bank tulang kita, tulang yang akan bertahan lama untuk kita seumur 

hidup. Jika kita tidak melakukan ini selama masa remaja ini, 

mungkin sudah terlalu terlambat untuk menutupi kerugiannya. 

Beberapa penelitian telah menunjukkan penari profesional di usia 

70 tahun memilikikepadatan tulang yang berkurang akibat tidak 

mempersiapkan di usia 20-an / awal 30-an, karena mereka tidak 

memiliki asupan kalsium yang memadai ketika mereka masih 

muda. 

Nutrisi yang buruk juga dapat mempengaruhi siklus 

menstruasi wanita muda, yang menyebabkan ammenorhea 

(kurangnya periode reguler). Ketidakseimbangan hormon ini dapat 

menyebabkan kerusakan tubuh, dan juga menyebabkan kepadatan 

tulang yang rendah yang disebutkan di atas. 

 

B. SOP Penari Balet 

 

1. Pemanasan 

Setelah masuk ke dalam ruangan latihan para penari balet akan 

melakukan pemanasan selama 5 menit. Biasanya disertai dengan musik dan 

ballerina melakukan gerakan awalan dengan memegang barre yang ada 

pada dinding. 

2. Gerakan inti (latihan) 

Latihan menari balet tiap grade akan mempunyai materi gerkan balet 

yang berbeda-beda. Untuk grade yang dijadikan sampel pada penelitian ini 
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yaitu mulai dari grade 5 ke atas. Adapun gerakan latihan yang mendasar 

yang dilakukan yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

           

                 Gambar 2.1 Five Position                            Gambar 2.2 Jete 

              Sumber: Data Primer (2018)                     Sumber: Data Primer (2018) 

 

 

 

Gambar 2.3 Grand Plie 

Sumber: Data Primer (2018) 

 

C. Sindroma nyeri sendi patellofemoral 

1. Definisi sindroma nyeri sendi patellofemoral / Patellofemoral Pain 

Syndrome (PFPS) 

Menurut Lankhorst et al, (2012) & Heintjes et al, (2003), dalam 

Abdurrasyid (2013) Patellofemoral  pain syndrome (PFPS) merupakan 
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salah satu permasalahan pada sendi lutut yang sering dialami oleh 

masyarakat dan atlit, selain dari kesobekan pada ligamen sendi lutut. 

Sindroma nyeri sendi patellofemoral adalah penyebab paling umum 

nyeri lutut pada pasien rawat jalan. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan 

dalam kekuatan yang mengontrol  patellar tracking selama fleksi dan 

ekstensi lutut, terutama dengan penggunaan sendi yang berlebihan. Faktor 

risiko meliputi penggunaan lutut yang berlebihan, trauma, disfungsi otot, 

pemendekan otot pada bagian lateral, hipermobilitas patella, dan 

fleksibilitas paha depan yang buruk. Gejala khas pada sindroma ini yaitu 

rasa sakit di belakang atau di sekitar lutut yang akan meningkat ketika 

berlari, menari, dan kegiatan yang melibatkan fleksi lutut (Dixit, Difiori, 

Burton, & Mines, 2007).  

Sindroma nyeri sendi patellofemoral merupakan istilah untuk 

bermacam-macam patologi atau kelainan anatomi yang mengarah pada 

nyeri lutut bagian depan (Waryasz et al, 2008; Witvrouw et al, 2005). 

Permasalahan sindroma nyeri sendi patellofemoral ini terdapat  kelainan 

pada komponen sendi lutut, yaitu pada sendi patellofemoral. Witvrouw et al 

(2005), dalam Abdurrasyid (2013) juga mengatakan bahwa sindroma nyeri 

sendi patellofemoral merupakan berbagai masalah nyeri lutut di sisi depan 

seperti chondromalasia patella, jumper’s knee, intra-artcular patella 

chondropathy, patella arthralgia, runner’s knee. 

Beberapa literatur menyatakan bahwa angka kejadian sindroma nyeri 

sendi patellofemoral pada wanita lebih sering dibandingkan pria (Lankhorst 

et al, 2012). Nyeri pada sindroma tersebut dirasakan ketika melakukan 
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aktivitas seperti naik-turun tangga, squat, jogging, dan lompat (Hafez et al, 

2012; Boonkerd, 2012, dalam Abdurrasyid, 2013).  

2. Tanda dan gejala 

Berikut tanda dan gejala sindroma nyeri sendi Patellofemoral yang 

dijelaskan oleh Knott (2018) : 

a. Nyeri di sekitar lutut. Rasa sakit dirasakan di bagian depan lutut, di 

sekitar atau di belakang tempurung lutut (patella). Seringkali, lokasi 

yang tepat dari rasa sakit tidak dapat ditentukan dan rasa sakit yang 

dirasakan samar-samar di bagian depan lutut. 

b. Nyeri datang dan pergi. 

c. Kedua lutut sering terkena pada saat yang bersamaan tetapisalah satu 

lutut biasanya terasa lebih buruk dari yang lain. 

d. Nyeri biasanya terasa lebih buruk ketika naik turun tangga, namun lebih 

terasa pada saat menuruni tangga. 

e. Berlari, terutama menuruni bukit, jongkok dan olahraga tertentu dapat 

memperburuk keadaan dan  apa pun yang mengarah terjadinya 

kompresi berlebihan pada patella terhadap bagian bawah tulang paha. 

f. Rasa sakit nubgkin dapat timbul dengan duduk diam dalam waktu yang 

lama. Misalnya, setelah pergi ke bioskop atau setelah menyetir mobil 

untuk perjalanan yang panjang, dan akan terasa lebih buruk ketika 

mulai bergerak lagi. 

g. Mungkin ada perasaan seperti kisi, gerinda, atau terdengar suara ketika 

lutut menekuk dan diluruskan hal ini biasanya disebut dengan krepitus. 

h. Kadang-kadang terdapat bengkak di sekitar tempurung lutut. 
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3. Etiologi sindroma nyeri sendi patellofemoral 

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan bahwa sindroma nyeri 

sendi patellofemoral merupakan gangguan fungsi dari tulang patela 

terhadap letaknya pada trochlea tulang femur. Ada beberapa penyebab yang 

mengakibatkan adanya nyeri di sekitar tulang patela khususnya pada atlit. 

Dari beberapa studi mengatakan bahwa penyebab sindroma nyeri sendi 

patellofemoral yang utama adalah adanya penurunan fungsi dari otot 

quadriceps. Menurut MacLean (2004) sindroma nyeri sendi patellofemoral 

dikarena oleh adanya ketidakstabilan tulang patela terhadap femur yang 

bergeser ke sisi lateral akibat dari kelemahan otot vastus medialis oblique. 

Bahkan otot  bisa menjadi distrofi sehingga kontrol kerja otot menurun 

(Jensen, 2008).  

Hal tersebut dibuktikan pula oleh Petty et al (2011) yang menyebutkan 

bahwa penyebab dari sindroma nyeri sendi patellofemoral itu dapat 

diakibatkan oleh adanya pengecilan otot (atrofi) pada vastus medialis 

sehingga terjadinya ketidakseimbangan kinerja dari grup otot quadriceps 

yang menjadikan kontrol motorik fungsional anggota gerak bawah menjadi 

berubah dan membentuk gerak kompensasi (Abdurrasyid,2013).  

 

Tabel 2.1 Etiologi sindroma nyeri sendi patellofemoral 

Sumber: Abdurrasyid (2013) 

 

Sumber 

 

Etiologi sindroma nyeri sendi 

patellofemoral 

Lankhorst et al, 2013  Besarnya Q-angle 

 Besarnya sudut sulcus dan 

Patella Tilt 

  Lemahnya otot Adductor sendi 

panggul 

 Terbatasnya gerak eksternal 

rotasi sendi panggul 
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Jensen, 2008  Menurunnya kekuatan otot 

quadriceps 

 Reflex Sympathetic Distrophy 

(RSD) 

 Substance P meningkat 

 Posisi sendi lutut abnormal 

 

John, 1999  Overuse & overload 

 Problem biomenkanika dan 

penurunan fungsi otot (pes 

planus, pes cavus, q-angle, 

quadriceps lemah, tight pada 

Iliotibialband dan hamstring) 

 

Mac Lean, 2004  Lemahnya otot Vastus Medial 

Obliques 

 Maltracking patella 

 Joint stress 

 

Bolgia & Boling, 2011  Kerja otot quadriceps tidak 

seimbang 

 Quadriceps lemah 

 Ketegangan jaringan lunak 

sendi lutut 

 Meningkatnya Q-angle 

 Otot sendi panggul lemah 

 Perubahan posisi/bentuk kaki 

 

 

4. Patofisiologi sindroma nyeri sendi patelofemoral 

Overuse pada penari balet professional dapat terjadi dengan lama 

menari balet rata-rata 45 jam seminggu latihan, kinerja, dan kelas, yang 

bersama dengan tuntutan pekerjaan yang ekstrim dan penggunaan teknik 

yang tidak benar dapat menyebabkan cedera (Dunn J, 2012).  

Sindroma nyeri sendi patellofemoral sendiri biasanya terjadi akibat 

pergeseran dari posisi tulang patela terhadap trochlea yang dapat 

menimbulkan gesekan dan pastinya nanti akan merusak kapsul sendi 

patellofemoral tadi, sehingga dapat menimbulkan iritasi pada badan tulang 
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patella sisi posterior dan tulang femur. Dengan  adanya iritasi ini maka akan 

menimbulkan rasa nyeri pada sendi patellofemoral sebagai tanda-tanda dari 

peradangan (inflamasi). Seperti adanya bengkak pada lutut tersebut dan 

suhu sendi lutut pasti akan lebih hangat dibandingkan dengan kaki yang 

normal (yang tidak mengalami peradangan) (Abdurrasyid,2013) 

Namun pada penderita sindroma nyeri sendi patellofemoral yang 

sudah kronis akan ditemukan adanya atrofi pada grup otot quadriceps 

terutama pada otot vastus medialis oblique (Petty et al, 2011). Maka dari itu 

Abdurrasyid (2013) mengemukakan bahwa patofisiologi pada sindroma 

nyeri sendi patellofemoral dapat disimpulkan menjadi dua faktor, yaitu 

faktor neuromuskular dan biomekanika. 

D. Anatomi fisiologi pada sendi lutut 

1. Osteum 

Sendi-sendi yang menyusun  pada sendi lutut kompleks terdiri atas 

sendi patellofemoral, sendi tibiofemoral, dan sendi proksimal tibiofibular. 

Sendi-sendi tersebut dibentuk oleh beberapa tulang seperti tulang femur, 

tibia, patela dan fibula. Pada tulang femur di ujung bagian distal terdapat 

dua kondilus besar, yakni kondilus medialis dan kondilus lateralis. Bagian 

yang memisahkan  posterior dari kondilus medialis dan laterlis adalah 

lekukan interkondilaris, serta pada bagian anterior, terdapat alur patela 

sebagai tempat patela bergerak. Kedua kondilus tersebut panjangnya tidak 

sama. Jika dilihat dari tampak depan, kondilus medial jauh lebih panjang 

ukurannya dari pada kondilus lateral, sehingga ketika posisi berdiri dengan 

permukaan kondilus femur dan tibia, akan terbentuk sudut valgus sekitar 

10°. Perbedaan panjang kedua kondilus tersebut berperan penting dalam 
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rotasi dan mekanisme penguncian lutut (Hertling D dan Kessler M.R., 

2006).  

 

Gambar 2.4 Tulang pembentuk sendi lutut 

(Putz & Pabtz, 2000) 

 

2. Ligamentum, Kapsul dan Jaringan Lunak Sekitar Sendi Lutut 

a. Ligamen 

Ligamentum pada sendi patellofemoral mempunyai sifat 

extensibility dan tensile strength yang berfungsi sebagai pembatas 

gerakan sendi dan stabilisator sendi. Lutut memiliki beberapa 

ligamentum, di antaranya : 

1) Ligametum cruciatum anterior yang berfungsi menahan 

hiperekstensi dan menahan bergesernya tibia ke depan, 

2) Ligamentum cruciatum posterior, letak pada ligamen ini yaitu dari 

lateral condylus medialis femoris menuju ke fossa 

intercondyloidea tibia. Pada ligamen ini mempunyai fungsi 

menahan bergesernya tibia ke arah belakang, 

3) Ligamentum colateral fibular, letak dari ligamen ini yatu berjalan 

dari epicondylus lateralis menuju capitulum fibulae yang 

berfungsi menahan gerakan agar tidak varus. 
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4) Ligamentum collateral tibiae, ligamen yang berfungsi untuk 

menahan gerakan valgus. Tetapi, secara bersamaan fungsi dari  

ligamen collateral  ini akan menahan bergesernya tulang tibia ke 

arah depan pada posisi lutut 90°.   

5) Ligamentum popliteum obliqum, ligamen ini berasal dari condilus 

lateralis femur yang akan menuju ke insertio musculus 

semimembranosus, kemudian melekat pada fascia musculus 

popliteum, 

6) Ligamentum transversum genu membentang pada permukaan 

anterior meniscus medialis dan lateralis (Anwar, 2012). 

 

b. Kapsul Sendi 

Kapsul sendi lutut terdiri dari dua lapisan yaitu: 

1) Tratum fibrosum. Tratrum fibrosum fungsinya ialah untuk melapisi 

kapsul sendi yang berperan sebagai penutup atau selubung. 

2) Stratum synovium. Lapisan ini nantinya akan bersatu dengan bursa 

suprapatelaris yang berfungsi memproduksi cairan sinovium untuk 

melicinkan permukaan sendi lutut. Kapsul sendi lutut ini termasuk 

jaringan fibrosus avaskular maka ketika terjaid cidera akan sulit 

untuk proses penyembuhan.   

   

c. Jaringan Lunak 

1) Meniscus 

Meniscus lateralis sendi lutut berfungsi untuk :  

a) memeratakan beban, 
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b) meredam kejut, 

c) mempermudah gerakan rotasi, 

d)  mengurangi gerakan dan sebagai stabilisator untuk tiap 

penekanan, yang kemudian akan diserap dan diteruskan ke 

sebuah sendi. 

2) Bursa 

Bursa merupakan pelindung yang berisi cairan bertujuan 

untuk memudahkan terjadinya gesekan dan gerakan pada sendi. 

Bursa ini memiliki dinding yang tipis dan dibatasi oleh membran 

sinovium. Bursa pada sendi lutut terdiri dari bursa popliteus, 

bursa suprapatelaris, bursa infrapatelaris, bursa subcutanea 

prepatelaris dan bursa subpatelaris (Anwar, 2012). 

 

d. Otot- Otot Penggerak Sendi Lutut 

1) Bagian anterior adalah musculus rectus femoris, musculus vastus 

lateralis, musculus vastus medialis dan musculus vastus 

intermedialis. 

2) Bagian posterior adalah musculus biceps femoris, musculus 

semitendinosus, musculus semimembranosa dan musculus 

gastrocnemius. 

 

3) Pada bagian medial terdapat musculus sartorius, sedangkan di 

bagian lateral terdapat musculus tensor fascia latae (Putz & Pabts, 

2000). 
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Gambar 2.2 Ligamentum sendi lutut tampak depan 

(Putz & Pabtz, 2000) 

 

3. Kinesiologi dan Biomekanika sendi lutut 

Berikut penjabaran kinesiology dan biomekanika pada sendi lutut oleh 

Sugijanto (2007). Knee joint merupakan perantara pada ankle dan foot 

dengan hip, yang berfungsi sebagai stabilizator dan penggerak. Knee joint 

atau sendi lutut. Knee joint ini sendiri terdiri atas tibiofemoral joint, patello 

femoral joint dan proximal tibio fibular joint. 

a. Tibiofemoral Joint 

Merupakan jenis Sinovial Hinge joint yang mempunyai dua 

derajat kebebasan gerak rotasi ayun dan  spin sebagai gerak fisiologis: 
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               Gambar 2.6 Fleksi – ekstensi dalam sumbu latero medial, bidang sagittal 

Sumber: Sugijanto (2007) 

 

Rotasi internal-eksternal dalam sumbu vertical bidang 

transversal. Terdapat meniscus medialis (‘C’) dan meniscus lateralis 

(‘O’) yang terikat pada ligamen coronarius dalam meniscus avascular , 

tidak memiliki syaraf afferent, sepertiganya (perifer) memiliki vascular 

(nutrisi dari darah) dan ujung polymodal. Seolah membentuk sendi : 

tibia – meniscus – femur. Fungsi dari tibiofemoral joint yakni sebagai 

peredam gaya axial, melicinkan gerak lutut dan mencegah gerakan 

friksi pada sendi. Pada saat abduksi-rotasi yang terjepit yaitu internal 

meniscus lateral, dan pada adduksi-rotasi eksternal meniscus medial 

terjepit. 

Stabilitas pasif lutut oleh sistem ligamen: 

1) Ligamen Collaterale medial 

Fungsinya sebagai stabilisasi terhadap gaya valgus 

2) Ligamen Collaterale laterale 

Fungsinya sebagai stabilisasi terhadap gaya varus 

3) Cruciat ligamen extra articular 
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4) Ligamen Cruciatum anterior 

Fungsinya untuk stabilisasi tibia terhadap gaya anterior 

5) Ligamen Cruciatum posterior 

Fungsinya untuk stabilisasi tibia terhadap gaya posterior  

b. Patellofemoral Joint   

Struktur sendi pada patellofemoral joint ini mempunya bentuk 

Modified plane joint. Permukaan patella tertutup dengan cartilage 

tebal. Fungsi dari patellofemoral joint ini adalah membantu mekanisme 

kerja dan mengurangi friction pada otot Quadriceps. Kerja otot 

Quadriceps akan  lebih efisien ketika lutut melakukan extension 30 

terakhir. Pada sendi ini ika terjadi malalignment nantinya akan 

menimbulkan patellofemoral athralgia biasa disebut chondromalacia. 

c. Proximal Tibiofibular Joint 

Sendi ini memiliki struktur yang berbentuk plane sinovial joint 

antara caput fibulae dengan tibia. Gerakan pada sendi ini karena 

pengaruh dari gerak ankle joint ke cranial dorsal. 10 % populasi kapsul 

sendinya menyatu dengan tibiofemoral. Arthrokinematic pada sendi ini 

yaitu gerakan  geser cranial dan dorsal saat ankle dorsi fleksi dan 

plantar fleksi. 

4. Anatomi sendi lutut 

Sendi lutut merupakan sendi terbesar dari sendi tubuh lainnya. Sendi 

ini terletak di antara sendi ankle dan sendi hip yang berperan sebagai 

stabilisator dan penggerak.  

Sendi lutut merupakan sendi sinovium yang memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 
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1. Permukaan artikular dilapisi tulang rawan hialin 

2. Mempunyai kapsul sendi 

3. Mempunyai membran sinovium yang memproduksi cairan sinovium 

4. Intra-artikular di beberapa sendi terdapat meniscus yang berfungsi 

sebagai peredam kejut 

5. Persarafan umumnya dari saraf yang memasok otot-otot yang bekerja 

pada sendi 

6. Terdapat pada kapsul dan ligamen, proprioceptor sebagai sensasi posisi 

dan gerak, serta nociceptor sebagai sensasi sakit, ada pula ujung saraf 

simpatik dan saraf otonom di akhir saraf atau nervus ending 

mechanoreceptors.  

 Pada semua komponen tersebut memiliki pembuluh darah yang 

berfungsi sebagai suplai nutrisi. Tetapi terdapat pengecualian untuk tulang 

rawan sendi karena tulang rawan sendi memperoleh nutrisi yang berasal dari 

cairan sinovium yang juga memiliki fungsi sebagai pelumas (pelicin antar 

sendi dan tulang (Suriani & Lesmana, 2013).  

Abdurrasyid (2013) mengemukakan bahwa sendi lutut memiliki tiga 

komponen, yaitu sendi patellofemoral, sendi tibiofemoral, dan sendi 

tibiofibular. Melihat dari letaknya, posisi tulang patela (lutut) berada pada 

posisi melayang dan melekat pada insersi tendon otot quadriceps dan 

tendon patela. Serta berada di jalur trochlea femur. Dimana tulang patela 

harus bergerak tetap pada jalur tersebut untuk menghindari pergesekan atau 

kontak langsung antar tulang patela dan femur yang nantinya dapat 

mempengaruhi dari ketidakstabilan posisi dari tulang patela. Menggunakan 

foto sinar X dengan posisi sendi lutut fleksi 45° pada bidang aksial dapat 
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digunakan untuk melihat posisi ketidakstabilan dari tulang patela. (Waryasz 

et al, 2008). Hasil foto pada posisi tersebut dapat kita lihat sudut kemiringan 

dan pergeseran ataupun stabilitas posisi tulang patella terhadap trochlea  

 

Gambar 2.7 Posisi Normal Patela Medial (Ym) dan Lateral (Yn) 

Sumber: Peterson, et al. (2008), dalam Abdurrasyid (2013) 

5. Pemeriksaan spesifik pada sindroma nyeri sendi patellofemoral 

Untuk dapat memastikan suatu atlit maupun penari  mengalami 

patellofemoral pain syndrome memerlukan pemeriksaan spesifik yang 

akurat. Pemeriksaan pada sindroma ini dapat dilakukan dengan berbagai 

cara yakni pemeriksaan ortopedi khusus patella , magnetic resonance 

imaging (MRI), X-ray, dan musculoskeletal ultrasound diagnostic 

(Abdurrasyid,2013). 
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Gambar 2.8 A. Sendi Patellofemoral dalam posisi normal. B. (lihat dari atas ke 

bawah) Patela bergeser ke lateral, patella terangkat ke lateral, dan patella 

internal rotasi 

Sumber: Aminaka, et al. (2005), dalam Abdurrayid (2013) 

 

a. Pemeriksaan Spesifik 

Pemeriksaan manual ortopedi dapat dilakukan dengan cara 

observasi atau tanya jawab dengan pasien dan memprovokasi nyeri 

pada patella. Banyak cara untuk memprovokasi nyeri pada sindroma 

ini (Abdurrasyid,2013). Menurut Dixit, Difiori, Burton, & Mines 

(2007) tes klinis dapat dilakukan untuk pergerakan dan posisi pada 

patela, dan tes ini digunakan untuk memprovokatif rasa sakit dan 

seharusnya dilakukan. Menurut mereka ada beberapa tes untuk 

memastikan sindroma ini yaitu patellar glide test (Gambar 2.4),  

patellar tilt test (Gambar 2.5), dan patellar grind test (Gambar 2.6). 

Jika hasil pada tes ini maka positif didiagnosis Sindroma nyeri sendi 

patellofemoral. 
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1) Patellar Apprehensior Test 

 

Gambar 2.4 Patellar Apprehension Test  

Sumber: Nijs-jo et al. (2006) dalam Abdurrasyid (2013) 

 

Patela apprehension test biasanya digunakan untuk 

memprovokasi nyeri yang terjadi pada saat patela di geser ke 

lateral. Caranya untuk melakukan tes ini adalah dengan 

memposisikan pasien tidur terlentang dengan sendi lutut ditekuk 

30 derajat. Kemudian dengan lembut pemeriksa pada posisi 

tersebut menarik patella ke arah lateral dan secara perlahan 

pemeriksa meluruskan kaki pasien hingga ekstensi penuh (Nijs-jo 

et al, 2006). Pemeriksaan ini tingkat akurasinya mencapai 94,1 % 

jika dilakukan dengan benar ( Ahmad et al, 2009 dalam 

Abdurrayid (2013)). 
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2) Patellar glide test 

  

A                                                B 

 

Gambar  2.10 Patellar glide test .                                                                                    

Sumber : Dixit, Difiori, Burton, & Mines (2007) 

  

Pada gambar diatas dilakukan pada lutut kanan. Patella 

digenggam oleh pemeriksa dalam posisi rilex (A), kemudian 

digerakkan  ke arah medial (B). Perpindahan  patella ketika 

digerakkan dapat dianalogikan dalam gambar C. 

  Apabila perpindahan pada patella kurang dari satu kuadran 

menunjukkan bahwa terdapat ketegangan pada struktur otot pada 

bagian  lateral. Sedangkan perpindahan lebih dari tiga kuadran 

dianggap hypermobile Dixit, Difiori, Burton, & Mines (2007). 
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3) Patellar tilt test 

 

Gambar 2.11 Patellar tilt test . 

Sumber: Dixit, Difiori, Burton, & Mines (2007) 

 

Tes ini dilakukan  untuk mengecek apakah terdapat 

pemendekan otot  pada struktur lateral lutut. Lutut diluruskan dan 

patella digenggam oleh pemeriksa dengan menggunakan  ibu jari 

dan telunjuk. Pada bagian medial patella kemudian dikompresi ke 

belakang  sehingga patella bagian lateral terangkat.   

Jika patellar bagian lateral tetap dan tidak dapat naik ke 

atas  setidaknya dalam posisi horizonta 0°, maka  tes ini dianggap 

positif dan menunjukkan pemendekan otot bagian lateral. Hal ini 

juga dapat dilihat pada pasien sindroma nyeri sendi 

patellofemoral dengan osteoarthritis 

 

 

 

. 
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4) Patellar grind test 

 

                 Gambar 2.12 Patellar grind test. 

Sumber: Dixit, Difiori, Burton, & Mines (2007) 

 

Selagi pasien dalam posisi terlentang dengan lutut 

diluruskan, pemeriksa menggerakkan patella secara inferior ke 

dalam alur trochlear ( seperti digambar). Pasien kemudian diminta 

untuk mengontraksikan  paha depan, sementara pemeriksa terus 

palpasi patella dan berikan perlawanan lembut ke arah superior 

dari pergerakan patella. Tes dikatakan positif  jika nyeri 

dirasakan. 

6. Hubungan antara sindrom nyeri patellofemoral terhadap  penari balet 

 

Menurut Tanya P (2014) cedera umum lain yang dialami para penari 

adalah sindrom nyeri sendi patellofemoral, yaitu nyeri di sekitar 

tempurung lutut karena mekanika sendi yang salah antara tempurung lutut 

dan femur atau tulang paha. Karena para penari menghabiskan begitu 

banyak waktu untuk bergerak menari dan pada akhirnya, lutut mereka 
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adalah korban dari sejumlah besar stres. Penari dengan turnout yang 

berlebihan, flat-feet, high arches, atau memiliki pinggul yang lebar dapat 

mengalami sindroma nyeri sendi patellofemoral ini lebih sering. Sangat 

penting untuk melatih fleksibilitas otot paha belakang, otot paha depan, 

otot betis, dan iliotibial (lebih-lebih mobilitas yang satu ini karena tidak 

bisa benar-benar diregangkan) untuk membantu menghilangkan stres di 

lutut. Selain itu, seseorang harus bekerja pada kekuatan paha depan, 

khususnya VMO yang merupakan otot paha depan karena tempurung lutut 

biasanya ditarik keluar oleh otot ini, otot-otot abduktor pinggul untuk 

mendukung lutut dan memperbaiki mekanika lutut; dan stabilitas inti 

untuk mendukung pusat seseorang dan memberikan dukungan proksimal 

yang lebih rendah pada ekstremitas bawah. Saat menangani masalah ini, 

penari harus menghindari grand plie dan melompat sampai salah satu 

gejala hilang sepenuhnya selama beberapa minggu.  

Sindroma nyeri sendi patellofemoral merupakan berbagai masalah 

nyeri lutut di sisi depan seperti chondromalasia patella, jumper’s knee, 

intra-artcular patella chondropathy, patella arthralgia, runner’s knee 

(Witvrouw et al, 2005 dalam Abdurrasyid, 2013). 


