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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Indeks Massa Tubuh 

1. Definisi  

Indeks Massa Tubuh atau (IMT) merupakan cara yang sederhana untuk 

memantau status gizi orang dewasa, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan 

dan kelebihan berat badan (obesitas) (Ristianingrum, Rahmawati, dan Rujito, 

2010). The World Health Organization (WHO) pada tahun 1997, The National 

Institute of Health (NIH) pada tahun 1998 dan The Expert Committee on Clinical 

Guidelines for Overweight in Adolescent Preventive Services telah 

merekomendasikan Indeks Massa Tubuh (IMT) sebagai baku pengukuran obesitas 

pada anak dan remaja di atas usia 2 tahun (Utari, 2007). 

Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan petunjuk untuk menentukan 

kelebihan berat badan berdasarkan Quatelet (bearat badan dalam kilogram dibagi 

dengan kuadrat tinggi badan dalam meter (kh/m²)). Berdasarkan metode 

pengukuran Indeks massa tubuh (IMT) menurut WHO (2010), untuk menentukan 

indeks massa tubuh sampel maka dilakukan dengan cara sampel diukur terlebih 

dahulu berat badannya dengan timbangan kemudian diukur tinggi badannya dan 

dimasukkan kedalam rumus. 

Rumus untuk mengetahui nilai Indeks Massa Tubuh (IMT) dapat dihitung 

dengan rumus metrik berikut. 
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   Berat Badan (Kg) 

IMT = -------------------------------------------------------  = Kg/m² 

  Tinggi Badan (m) X Tinggi Badan (m) 

2. Komponen Indeks Massa Tubuh 

a. Tinggi Badan 

Tinggi badan diukur dengan keadaan berdiri tegak lurus, tanpa mebggunakan 

alas kaki, kedua tangan merapat ke badan, punggung dan bokong menempel 

pada dinding serta pandangan diarahkan ke depan. Kedua lengan tergantung 

relaks disamping badan. Bagiian pengukur yang dapat bergerak disejajarkan 

dengan bagian tratas kepala (vertex) dan harus dperkuat pada rambut kepala 

yang tebal. 

b. Berat Badan 

Penimbangan berat badan terbaik dilakukan pada pagi hari bagun tidur sebelum 

makan pagi, sesudah 10-12 jam pengosongan lambung. Timbangan badan perlu 

dikalibrasi pada angka nol sebagai permulaan dan memiliki ketelitian 0,1 kg. 

berat badan dapat dijadikan sebagai ukuran reliable dengan mengkombinasikan 

dan mempertimbangkannya terhadap parameter lain seperti tinggi badan, 

dimensi kerangka tubuh, proporsi lemak, otot, tulang dan komponen berat 

patologiis (seperti edema dan splenomegali) 

3. Klasifikasi 

Indeks Massa Tubuh (IMT) diklasifikikasikan menjadi underweight, normal, 

overweigt dan obesitas (Lailani 2013 dalam Putri 2015). 
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Tabel 2.1 Klasifikasi IMT Menurut Kriteria Asia Pasifik (Manik, 2011 dalam 

Putri, 2015) 

Klasifikasi IMT 

Underweight < 18,5 

Normal 18.5 – 22.9 

Overweight 23,0 – 24.9 

Obesitas > 25,0 

 

Tabel 2.2 Klasifikasi IMT menurut Depkes RI 2003 (Siregar, et al, 2013) 

 Kategori IMT 

Kurus Kekurangan berat badan tingkat berat < 17,0 

Kekurangan berat badan tingkat ringan 17,0 – 18,4 

Normal  18,5 – 25,0 

Gemuk Kelebihan berat badan tingkat ringan 25,1 – 27,0 

Kelebihan berat badan tingkat berat > 27,0 

B. ANATOMI ANKLE 

1. Sendi Ankle 

Struktur tulang pembentuk sendi ankle adalah dibentuk oleh dua buah tulang 

yaitu:  

a. Pada bagian proksimal disusun oleh dua buah tulang panjang yang merupakan 

struktur tulang dari tungkai bawah yaitu tulang tibia dan fibula. 

b. Pada bagian distal disusun oleh 12 tulang pendek yang merupakan struktur 

tulang dari kaki yaitu: tulang talus, tulang calcaneus, tulang cuboideum, 

metatarsal I, II, III, IV, V. 

Pergelangan kaki terbentuk dari 3 persendian yaitu articulation talocruralis, 

articulation subttalaris, dan articulation tibiofibularis distal. Ketiga sendi ini 

bekerjasama untuk mengatur pergetakan bagia tulang belakang kaki sehingga 
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mampu bergerak plantarfleksi-dorsifleksi, inverse-eversi dan endorotasi-

eksorotasi. Gabungan ketiga jenis gerakan tadi selanjutnya dapat membentuk 

gerakan pronasi (dorsofleksi-eversi-eksorotasi) dan supinasi (plantar fleksi-

inversi-endorotasi. 

1. Articulatio Talocruralis (Moore et al, 2013) 

Articulatio talocruralis adalah sendi synovial jenis engsel. Sendi tersebut 

terletak di antara ujung distal tibia dan fibula dan bagian superior talus. Sendi ini 

dapat diraba di antara tendo-tendo pada permukaan anterior pergelangan kaki 

sebagai suatu depresi ringan, sekitar 1 cm di proksimal ujung malleolus medialis.  

a. Ligamentum articulatio talocruralis  

 Articulatio talocruralis di perkuat di lateral oleh ligamentum talocrurale 

laterale, suatu struktur kompleks yang terdiri dari tiga ligamentum yang 

terpisah.  

1) Ligamentum talofibulare anterius, pita rata, lemah, yang memanjang ke 

anteromedial dari malleolus lateralis ke collum tali. ligamen ini memberikan 

tahanan utama untuk gerakan inversi ketika pergelangan kaki berada dalam 

posisi plantarfleksi. 

2) Ligamentum talofibulare posterius, suatu pita tebal, agak kuat, yang berjalan 

secara horizontal ke medial dan agak ke posterior dari fossa malleoli 

lateralis ke tubercullum talus laterale. 
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3) Ligamentum calcaneofibulare, suatu pita bundar yang berjalan di 

posteroinferior dari ujung malleolus lateralis ke permukaan lateral 

calcaneus. 

 

Gambar 2.1 Ligamen Ankle and Foot (Moore et al, 2013) 

 Kapsul sendi di medial diperkuat oleh ligamentum talocrural medial 

(ligamentum deltoideum) yang kuat, besar, yang menempel di proksimal pada malleolus 

medialis. Ligamentum medial menyebar dari malleolus, yang menempel di distal pada 

talus, calcaneus, dan naviculare melalui empat bagian kontinyu dan bagian yang 

berdekatan : pars tibionaviculare, pars tibiocalcanea, dan pars tibiotalare anterior dan 

posterior. Ligamentum collateral medial menstabilkan articulatio talocruralis selama 

eversi dan mencegah subluksasi (dislokasi parsial) sendi.  
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Gambar 2.2 Ligamen Medial Ankle (Moore et al, 2013) 

2. Lingkup gerak sendi 

Lingkup gerak sendi / range of motion (ROM) merupakan istilah baku untuk 

menyatakan batas / besarnya sendi baik dan normal. ROM juga digunakan sebagai 

dasar untuk menetapkan adanya kelainan atau untuk menyatakan batas gerakan 

sendi yang abnormal (Helmi, 2012). Parrot (2010) menyatakan bahwa American 

Academy Of Orthopaedic Surgeons menggunakan nilai lingkup gerak sendi 

normal pada ankle yaitu : gerakan plantar flexi 48
0
, dorsifleksi  18

0
 , Inversi 33

0
, 

eversi 18
0
.  

Pada gerakan normal yang memungkinkan untuk dilakukan oleh ankle joint adalah 

sebagai berikut 

a. Dorsi fleksi 

Gerakan dorsi fleksi ini merupakan suatu gerakan kaki kearah dorsum pedis. 

Gerakan ini dapat terjadi berkisar antara 0ᵒ-25ᵒ dibatasi oleh plantar fleksor. 

b. Plantar fleksi 

Gerakan ini menuju gerakan kaki menuju plantar pedis. Gerakan berkisar pada 

lingkup gerakan 0ᵒ-50ᵒ dari posisi anatomis dibantu oleh kontak langsung 



13 
 

bagian belakang antara tulang tibia, ketegangan ligamentum talofibulare 

anterior serta ketegangan otot dorsi fleksor. 

c. Inversi 

Gerakan inversi merupakan gerakan kombinasi antara gerakan supinasi dengan 

gerakan adduksi dan plantar fleksi kaki. Gerakan ini terjadi pada batas lingkup 

gerakan 0ᵒ-50ᵒ dimulai dari posisi axis anatomis tibia yang memanjang 

kebawah pada jari kaki kedua dengan posisi ankle netral. Gerakan ini dibatasi 

oleh kontak langsung tulang tarsalis, ketegangan ligamentum tarsalis lateralis, 

ketegangan otot peroneus longus dan brevis. 

d. Eversi 

Gerakan eversi juga merupakan gerakan kombinasi, yaitu dari gerakan 

pronasi, abduksi dan dorsi fleksi. Gerakan eversi ini berkisar 0ᵒ-20ᵒ. Gerakan 

ini dibatasi oleh kontak langsung tulang tulang tarsal bagian lateral, 

ketegangan ligamentum tarsalis medialis serta ketegangan otot tibialis anterior 

dan posterior. 
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3. Otot pada Ankle Joint 

Tabel 2.3 Anatomi otot dan inervasi (Jauhari, 2013) 

No. Nama Otot Origo Insertio Persarafan Gerakan 

1. m. tibialis 

anterior  

Condylus lateralis 

dan ½ proksimal 

permukaan lateral 

tibia 

Permukaan 

medial dan 

inferior os 

cuneiform 

medial dan basis 

metatarsal I 

N. fibularis 

profundus 

(L4 dan L5) 

Dorsifleksi 

ankle dan 

inverse kaki 

2. m. fleksor 

digitorum 

longus  

Bagian medial 

permukaan posterior 

tibia distal dari linea 

musculi solei, dan 

melalui tendon lebar 

pada fibula 

Distal phalanges 

II-V 

N. tibialis (S2 

dan S3) 

Fleksi jari 

II-V, plantar 

fleksi, 

menopang 

arcus kaki 

longitudinal 

3. m. fleksor 

hallucis 

longus 

2/3 distal permukaan 

posterior fibula dan 

bagian distal 

membrane interossea 

Distal phalanges 

1 (hallux)  

N. tibialis (S2 

dan S3) 

Fleksi ibu 

jari, plantar 

fleksi ankle 

dan 

menunjang 

lengkung 

kaki 

longitudinal 

medial 

4. m. 

ekstensor 

hallucis 

longus  

Bagian tengah 

permukaan anterior 

fibula dan membrane 

interossea 

Bagian dorsal 

basis phalange I 

distal  

N. fibularis 

profundus 

(L5 dan S1) 

Ekstensi ibu 

jari dan 

dorsifleksi 

ankle 

5.  m. ektensor 

digitorum 

longus 

Condylus lateralis 

tibia dan bagian ¾ 

proksimal 

permukaan anterior 

membrana interossea 

Phalanges 

mediale dan 

phalanges distal 

II-V 

N. fibularis 

profundus 

(L5 dan S1) 

Ekstensi jari 

II-V dan 

dorsifleksi 

ankle 

6.  m. 

peroneus 

brevis  

2/3 distal permukaan 

lateral fibular  

Permukaan 

lateral processus 

styloideus dari 

proximal 

metatarsal 5 

N. fibularis 

superficialis 

(L5, S1 dan 

S2) 

Eversi kaki 

dan sedikit 

plantar 

fleksi ankle 

7.  m. 

peroneus 

longus 

Caput fibula dan 2/3 

permukaan lateral 

fibula    

Basis metatarsal 

I dan 

cuneiforme 

medial  

N. fibularis 

superficialis 

(L5, S1 dan 

S2) 

Eversi, 

plantar 

fleksi ankle, 

serta untuk 

membantu 

menopang 

arcus 
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transversal 

dari kaki 

8.  m. 

peroneus 

tertius 

1/3 distal permukaan 

anterior fibula dan 

membrana interossea  

Dorsum basis 

metatarsal V 

N. fibularis 

profundus 

(L5 dan S1) 

Bekerja 

dengan 

ekstensor 

digitorum 

longus 

untuk 

dorsifleksi, 

eversi, dan 

abduksi 

kaki 

9.  m. 

gastrocnem

ius 

caput lateral : aspek 

lateral condylus 

lateralis (femur) 

caput medial : facies 

poplitea femur, 

proksimal dari 

condylus medialis 

Permukaan 

posterior 

calcaneus 

melalui tendo 

calcaneus 

achilles 

N. tibialis (S1 

dan S2) 

Plantar flexi 

ankle, 

mengangkat 

tumit 

sewaktu 

berjalan, 

dan fleksi 

tungkai 

bawah pada 

atriculatio 

genus 

10. m. soleus Aspek posterior 

caput fibulae, bagian 

¼ proksimal 

permukaan posterior 

fibula, linea musculi 

solei dan tepi medial 

tibia  

Permukaan 

posterior 

calcaneus 

melalui tendo 

calcaneus 

achilles 

N. tibialis (S1 

dan S2) 

Plantar 

fleksi ankle 

11.   Membrana 

interossea cruris, 

permukaan posterior 

tibia, distal dari linea 

musculi solei dan 

permukaan posterior 

fibula.  

Tuberositas 

ossis 

navicularis, os 

cuneiforme, dan 

os cuboideum 

dan basis 

metatarsal II, III, 

dn IV  

N. tibialis (L4 

dan L5) 

Inverse kaki 

dan plantar 

fleksi ankle  
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C. Instabilitas Ankle Joint 

1. Definisi 

Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan reaksi atas setiap 

perubahan posisi tubuh, sehingga tubuh tetap stabil dan terkendali. Keseimbangan 

adalah kemampuan tubuh untuk melakukan reaksi atas setiap perubahan posisi 

tubuh, sehingga tubuh tetap stabil dan terkendali. Chronic ankle instability (CAI) 

adalah suatu kondisi dimana terjadi cedera berulang akibat dari ketidakstabilan 

pergelangan kaki lateral disertai gejala sisa seperti nyeri, edema, "giving way", dan 

keterbatasan luas gerak sendi, yang muncul setelah cedera berulang ligamen 

pergelangan kaki lateral (Kamayoga, Silakarma, Adiputra, 2015). 

Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mempertahankan equilibrium 

statis dan dinamis tubuh ketika ditempatkan pada berbagai posisi (Delitto, 2003). 

Keseimbangan adalah integrasi yang kompleks dari sistem somatosensorik (visual, 

vestibular, proprioceptiv) dan muskuloskeletal (otot, sendi, jaringan lunak) yang 

diatur oleh otak untuk merespon perubahan internal dan eksternal tubuh. Bagian 

otak yang mengatur keseimbangan meliputi, basal ganglia, cerebellum, area 

asosiasi (Waston, 2008). 

Instabilitas Ankle adalah suatu kondisi yang mengikuti akibat terjadinya 

sprain ankle berulang ditandai dengan melemahnya lateral ankle saat digunakan 

untuk berdiri, berlari ataupun aktivitas sehari hari (Devi Ananta S, 2015). 

2. Faktor stabilitas ankle joint  

Foot and ankle disability terjadi adanya penurunan stabilitas ankle (instability). 

Instability (penurunan stabilitas) terdiri atas dua kelompok yaitu instability aktif 

dan instability pasif. Instability aktif adalah dimana struktur kontraktil yaitu 
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tendon dan otot tidak mampu mempertahankan posisi MLPP. Instability pasif 

adalah terjadinya gangguan pada ‘inert structure’ yang terdiri dari tulang, capsul 

dan ligament dan accessories movement yang melebihi ROM normal. Instability 

dari suatu sendi dapat dipengaruhi oleh adanya kelemahan otot, kelemahan oleh 

ligamen yang berfungsi untuk stabilisasi sendi tersebut dan juga terjadinya 

sensorimotor deficit, sehingga keadaan ini menyebabkan foot and ankle disability 

dimana ankle seperti melayang (Dale, 2006). 

Ketidakstabilan fungsional disebabkan adanya gangguan keseimbangan pada 

individu, mechanoreceptors artikular yang rusak mengakibatkan defisit 

proprioceptive dan gangguan kontrol neuromuskular (Bonnel, et al, 2010). 

Ketidakstabilan fungsional dapat di sebabkan adanya deficit sensorimotor yang 

terdiri dari :  

a. Gangguan Proprioceptive dan sensasi (Impaired Proprioception and 

Sensation), gangguan ini terjadi karena adanya perubahan dalam aktivitas 

otot-spindle melalui sistem α- dan γ-motoneuron system, pada otot peroneal 

dan aktivitas artikular mechanoreceptor pada foot and ankle. 

b. Impaired cutaneous sensation (gangguan sensasi kulit) melambatnya saraf 

konduksi sebagai indikator umum kelemahan saraf peroneal setelah sprain 

ankle. 

c. Impaired Neuromuscular-Firing Patterns (gangguan pola 

neuromuskulerrekrutmen), adanya gangguan respon refleks otot peroneal 

pada gerak inversi atau gangguan supinasi, respon peroneal terganggu 

karena deficit proprioceptive, melambatnya kecepatan saraf-konduksi, atau 

gangguan sentral dalam strategi neuromuskuler-rekruitmen. 
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d.  Impaired Postural Control (gangguan postural control), defisit kontrol 

postural dapat di lihat dengan single leg standing/ Romberg test berkisar 

antara 10 sampai 30 detik, berdiri dengan satu kaki di angkat pada anggota 

tubuh yang terlibat dan kemudian anggota tubuh tidak terlibat, pertama 

dengan mata terbuka dan kemudian dengan mata tertutup. Penilaian kontrol 

postural digunakan untuk membedakan antara pergelangan kaki fungsional 

stabil dan tidak stabil. Defisit postural kontrol terjadi karena kombinasi dari 

gangguan proprioceptive dan kontrol neuromuskular. Pada saat berdiri 

dengan satu kaki maka ada perubahan dalam strategi postural kontrol, yang 

mana gerak pronasi dan supinasi ankle and foot joint berupaya menjaga 

keseimbangan dari gaya gravitasi. Jika ankle and foot kurang efesien 

melakukan strategi ini, karena adanya perubahan dalam kontrol saraf pusat 

(CNS) akibat disfungsi ankle and foot joint yang di sebabkan terjadinya 

sprain ankle kronis. 

e. Strength Deficits (gangguan kekuatan otot), sprain ankle kronis 

menyebabkan kelemahan otot, hal ini terjadi akibat kerusakan otot atau 

atrofi, atau disebabkan oleh gangguan neuromuskuler, yang mana kekuatan 

gerak pada foot and ankle terganggu/menurun. Jika kekuatan foot and ankle 

terganggu maka akan menyebabkan aktivitas-aktivitas fungsional terganggu. 

Foot and ankle disability terjadi akibat dari pathologic ligament kompleks 

lateral, ketidakstabilan mekanik dan ketidakstbilan fungsional pada sprain 

ankle kronis (Hartel, 2002). 

Keseimbangan dipengaruhi oleh banyak faktor yang terdiri dari pusat COG, 

garis gravitasi, bidang tumpu (base of support) dan kekuatan otot sehingga 
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dipengaruhi dari kematangan dan pertumbuhan pada komponen yang terdapat 

individu (Huxham, 2005). 

a)  Pusat gravitasi (Center of Gravity-COG)  

Pusat gravitasi terdapat pada semua obyek, pada benda, pusat gravitasi terletak 

tepat di tengah benda tersebut. Pusat gravitasi adalah titik utama pada tubuh 

yang akan mendistribusikan massa tubuh secara merata. Bila tubuh selalu 

ditopang oleh titik ini, tubuh dalam keadaan seimbang. Pada manusia, pusat 

gravitasi berpindah sesuai dengan arah atau perubahan berat. Pusat gravitasi 

manusia ketika berdiri tegak adalah tepat di atas pinggang diantara depan dan 

belakang vertebra sacrum ke dua. Derajat stabilisasi tubuh dipengaruhi oleh 4 

faktor yaitu ketinggian dari titik pusat gravitasi dengan bidang tumpu, ukuran 

bidang tumpu, lokasi garis gravitasi dengan dengan tumpu, dan berat badan 

Perdana (2014). 

b) Garis gravitasi (Line of Gravity-LOG)  

Garis gravitasi merupakan garis imajiner yang berada vertikal melalui pusat 

gravitasi dengan pusat bumi. Hubungan antara garis gravitasi, pusat gravitasi 

dengan bidang tumpu adalah menentukan derajat stabilitas tubuh (Perdana, 

2014). 



20 

 

 
Gambar 2.3 Garis gravitasi (Line of Gravity-LOG) (Irfan, 2010) 

c) Bidang tumpu (Base of Support-BOS)  

Bidang tumpu merupakan bagian dari tubuh yang berhubungan dengan 

permukaan tumpuan. Ketika garis gravitasi tepat berada di bidang tumpu, tubuh 

dalam keadaan seimbang. Stabilitas yang baik terbentuk dari luasnya area 

bidang tumpu. Semakin besar bidang tumpu, semakin tinggi stabilitas. 

Misalnya berdiri dengan kedua kaki akan lebih stabil dibanding berdiri dengan 

satu kaki. Semakin dekat bidang tumpu dengan pusat gravitasi, maka stabilitas 

tubuh makin tinggi (Chang, et al, 2009). 
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Gambar 2.4 Base Of Support (Irfan, 2010) 

d) Graund Reaction Force ( GRF )  

Graund reactionforce (GRF) adalah suatu kekuatan reaksi dari bidang tumpu 

(lantai atau tanah) yang sama besarnya dan berlawanan arah dengan kekuatan 

tekanan tubuh pada permukaan tumpuan melaui kaki. GRF bukanlah satu – 

satunya kekuatan pada aksi persendian selama berjalan. Beban dan inersia dari 

suatu perpindahan segmen mempunyai satu efek terhadap segmen distal serta 

proksimal menggerakan kaki bagian atas mempengaruhi pergerakan kaki 

bagian bawah. Kekuatan reaksi sendi mungkin penting. Bagaimanapun, 

kekuatan reaksi sendi pada ekstrimitas bawah (Perdana, 2014). Otot yang kuat 

merupakan otot yang dapat berkontraksi dan rileksasi dengan baik, jika otot 

kuat maka keseimbangan dan aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan baik 

seperti berjalan, lari, bekerja ke kantor, dan bermain (Knudson, 2007). 
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3. Tes Sprain Ankle 

1) Anterior drawer test, dilakukan dengan posisi knee 90ْ fleksi dan otot rileks. 

Peningkatan kelemahan dibandingkan dengan kontralateal ankle 

menunjukkan adanya cedera pada ATFL dan mungkin CFL juga. Kombinasi 

hematoma, nyeri ATFL, dan anterior drawer positif 98% dan spesifisitas 

84% dari ligamen lateral yang rupture. 

 

Gambar 2.5 Anterior Drawer Test (Hattam dan Smeatham, 2010) 

2) Hattam dan Smeatham (2010) menyatakan bahwa tes untuk sprain ankle 

terdiri dari :  

a. Anterior talofibular ligament stress test  

Plantarflexion / inversion stress test yang bertujuan menekan ATFL 

untuk  mendeteksi grade 1 atau 2 dari sprain ankle. Posisi pasien duduk, 

salah satu tangan terapis di calcaneus tangan lainnya memegang dorsum 

kaki untuk memastikan bahwa perbatasan medial tangan berada di atas 

talus untuk melokalisasi stres pada ligamen secara efektif.  
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Calcaneus dimiringkan ke plantarfleksi, tangan atas (yang di 

dorsum kaki) kemudian secara bertahap menambahkan fleksi plantar dan 

inversi lebih lanjut. Hasilnya positif apabila pada bagian lateral ankle 

nyeri dan LGS terbatas. 

 

Gambar 2.6 Anterior talofibular ligament stress test (Hattam dan 

Smeatham, 2010) 

b. Calcaneofibular ligament stress test  

Inversion stress test, tujuannya sama seperti ATFL stress test. 

Pasien duduk, salah satu tangan terapis di calcaneus dan tangan lainnya 

memegang bagian atas dorsum kaki, jari berada di atas lengkung talar 

lateral dan ibu jari berada di telapak kaki. kaki diarahkan plantarglade, 

talus tidak boleh dalam keadaan close pack postion. Tangan yang 

menggenggam calcaneus memberikan tekanan varus dan berbagai 

gerakan talar dapat dinilai dengan palpasi. Positif jika nyeri, LGS 

terbatas.  
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Gambar 2.7 Calcaneofibular ligament stress test (Hattam dan 

Smeatham, 2010) 

D. Identification Of Functional Ankle Instability (IdFAI) 

Fungsional Ankle Instability (FAI) didefinisikan sebagai gangguan 

propioseptik, kekuatan, postural control dan neuromuscular control tanpa 

kelemahan ligament. Fungsional Ankle Instability (FAI) telah banyak diteliti 

namun tetap ada tolak ukur mendefinisikan keadaan patologisnya. Saat ini telah 

banyak penelitian yang menggunakan self report kuisioner untuk menentukan 

kejadian ketidakstabilan ankle, antara lain Ankle Instability Instrument (AII), 

Ankle Joint Functional Assessment Tool, Chronic Ankle Instability Scale, 

Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT), Foot and Ankle Ability Measure 

(FAAM), Foot and Ankle Instability Questionnaire, and Foot and Ankle Outcome 

Score (Donahue, Simon, Docherty, 2012). 

Identifikasi Fungsional Ankle Instability (IdFAI) adalah kuesioner yang baru 

diterbitkan yang dirancang khusus untuk mendeteksi apakah individu memenuhi 

kriteria minimum yang termasuk ke dalam populasi FAI. IdFAI memberikan 

kemudahan kepada peneliti dan dokter untuk menentukan status stabilitas ankle. 

IdFAI di dasarkan pada 2 instrumen yaitu CAIT dan AII. Konsep dasar IdFAI 
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adalah menggabungkan unsur dari masing-masing 2 instrumen di atas dengan cara 

yang sederhana dan ringkas untuk mengidentifikasi individu dengan FAI 

(Donahue, Simon, Docherty, 2012). 

TabeL 2.4 kriteria penilaian IdFAI (Gribble,  et al, 2013) 

Score  Kriteria  

<11 Stabil 

≥11 Instabil  

E. Basket 

1. Definisi 

Permainan bola basket merupakan olahraga permainan yang menggunakan 

bola besar, dimainkan dengan dua tangan. Permainan bola basket mempunyai 

tujuan memasukkan bola sebanyak mungkin ke keranjang lawan, serta menahan 

lawan agar jangan memasukkan bola ke keranjang sendiri dengan lempar tangkap, 

menggiring dan menembak, (Dedy Sumiyarsono, 2002 dalam Hastuti Triyani, 

2011). permainan bola basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri atas 

dua tim beranggotakan masing-masing lima orang yang saling bertanding 

mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Sedangkan 

pemain pengganti sebanyak-banyaknya 7 orang, sehingga tiap regu paling banyak 

terdiri dari 12 orang pemain (FIBA, 2010). 

2. Permainan Basket 

Jumlah pemain dalam permainan bola basket adalah 5 orang dalam satu regu 

dengan cadangan 5 orang, sedangkan jumlah wasit dalam permainan bola basket 

adalah 2 orang, wasit 1 disebut referee sedangkan wasit 2 disebut umpire.Waktu 

permainan 4x10 menit, diantara babak 1, 2, 3, dan babak 4 terdapat waktu istirahat 

selama 10 menit, bila terjadi skor yang sama pada akhir pertandingan harus 16 
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diadakan perpanjangan waktu sampai terjadi selisih skor, diantara dua babak 

tambahan terdapat waktu istirahat selama 2 menit. Waktu untuk lemparan ke 

dalam yaitu 5 detik, keliling bola yang digunakan dalam permainan bola basket 

adalah 75-78 cm, sedangkan berat bola adalah 600-650 gram (Rastafan, 2006). 

3. Tehnik  permainan basket 

a. Shooting 

Dalam basket tentu saja kamu memerlukan shooting / tembakan langsung ke 

ring untuk mencetak poin. Shooting merupakan teknik dasar permainan bola 

basket yang wajib kamu kuasai untuk mendapatkan poin demi poin. Ada 

banyak cara untuk melakukan teknik shooting, diantaranya : 

1) Menembak dengan teknik set shoot (posisi berdiri diam ditempat) dengan 

satu tangan 

2) Menembak dengan teknik set shoot dua tangan 

3) Menembak dengan teknik jump shot (disertai dengan lompatan) 

4) Menembak dengan teknik lay up ( gerakan lari, langkah dan meloncat) 

 
Gambar 2.8 Jump shot (Putra Angga, 2014) 
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b. Pivotting 

Pivot adalah gerakan memutar badan dengan menggunakan salah satu kaki 

sebagai poros putaran (setelah kita menerima bola) (Design R2 Bramistra, 

2012). Ada tiga alternatif gerakan yang bisa dilakukan:  

1) Pivot kemudian dribble (membawa bola) 

2) Pivot kemudian passing (melempar bola) 

3) Pivot kemudian shooting (menembakan bola)  

c. Slam dunk 

Slam dunk adalah gerakan memasukkan bola ke dalam ring/keranjang dengan 

tubuh melayang. Secara teknik, gerakan slam dunk ini adalah improvisasi dari 

gerakan shooting. Tidak semua pemain basket mampu melakukannya dengan 

sempurna hingga menghasilkan poin. Untuk bisa melakukan gerakan ini 

diperlukan proporsi tubuh dengan tinggi minimal 180 cm karena gerakan ini 

membutuhkan lompatan yang tinggi (gurupenjaskes.com, 2016). 

d. Rebound 

Rebound adalah gerakan mengambil bola yang gagal masuk kedalam ring. 

Gerakan rebound dilakukan dengan cara menangkap atau mendapatkan hasil 

pantulan dari bola yang sebelumnya gagal masuk ring/keranjang oleh pemain 

lain, baik pemain dari satu tim maupun pemain tim lawan. Pemain dari tim 

manapun boleh melakukan gerakan ini, baik dari tim yang sama dengan yang 

memasukkan bola sebelumnya maupun dari tim lawan (gurupenjaskes.com, 

2016). Rebound dibagi menjadi 2 jenis, antara lain : 

1) Ofensif rebound : shoot ulang bola yang gagal dimasukkan oleh rekan satu 

tim 
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2) Defensif rebound : merebut bola yang gagal dimasukkan oleh tim lawan. 

 
Gambar 2. 9 Rebound (Putra Angga, 2014) 

e. Lay  up 

Lay-up bukan merupakan satu gerakan tapi rangkaian gerakan untuk 

memasukkan bola ke dalam ring lawan. Gerakan ini dilakukan dengan cara 

melangkah sebanyak dua kali kemudian memasukkan bola ke dalam ring 

lawan. Lay-up dilakukan di sebelah kanan atau kiri sisi keranjang. Gerakan ini 

merupakan gerakan tembakan dari jarak dekat. Lay-up disebut juga dengan 

istilah tembakan melayang (gurupenjaskes.com, 2016). 

f. Jump stop  

Jump stop merupakan sebuah gerak berhenti terkendali dan dengan 

menggunakan dua kaki. Jump stop bisa digunakan pemain penyerang untuk 

memantapkan kaki yang akan dipakai untuk pivot (poros), menghindari 

traveling, dan mempertahankan keseimbangan tubuh dengan baik (Smansax1-

edu, 2015). 
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g. Jump shoot 

Tembakan ini sering dilakukan saat pemain menyerang tidak bisa mendekati 

keranjang. Tembakan ini sangat sulit dihalangi karena dilakukan pada titik 

tertinggi lompatan vertical penembak (Smansax1-edu, 2015). 

F. Ankle Strategy 

Ankle stategy exercise merupakan  gerakan yang dilakukan dengan kekuatan 

otot dan anggota gerak sendiri dengan melawan gravitasi dengan tujuan untuk 

memelihara dan meningkatkan kekuatan otot, serta meningkatkan keseimbangan 

postural (Kisner, 2007). Ankle strategy exercise adalah latihan yang 

menggambarkan control goyangan postural dari ankle dan kaki. Gerakan pusat 

gravitasi tubuh pada ankle strategy dengan membangkitkan putaran ankle terhadap 

permukaan penyangga dan menetralkan sendi lutut dan sendi panggul untuk 

menstabilkan sendi proksimal tersebut. Pada strategi ini kepala dan panggul 

bergerak dengan arah dan waktu yang sama dengan gerakan tubuhlainnya diatas 

kaki. Pada respon goyangan kebelakang, respon sinergis  otot normal, pada strategi 

ini mengaktivasi otot tibialis anterior, otot quadrisep, diikuuti otot abdominal. 

Pada goyangan kedepan, mengaktivasi hamstring dan otot-otot ekstensor trunk 

(Mackey and Robinovitch, 2006). 

a. Fungsi Ankle Strategy Exercise 

Ankle strategi exercise bermanfaat untuk pasien yang mengalami 

gangguan keseimbangan. Dalam melakukan latihan ankle strategy, tubuh atas 

dan bawah bergerak dalam arah dan fase yang sama. Itu karena jumlah tenaga 

yang dihasilkan oleh otot-otot sekitas sendi ankle relative kecil. Ankle strategy 

umumnya digunakan untuk mengontrol gerakan bergoyang ketika kita berdiri 
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tegak atau bergoyang melalui rentang gerakan yang sangat kecil. Ankle strategy 

digunakan pada tingkat bawah sadar untuk mengembalikan keseimbangan 

setelah cedera kecil atau dorongan. 

Faktor faktor yang membatasi kemampuan untuk menggunakan gerakan 

ankle strategy yang efektif memerlukan jangkauan gerak yang memadai dan 

kekuatan otot-otot sendi ankle serta tingkat sensasi yang baik pada kaki dan 

ankle (Mackey dan Robinovitch, 2006). 


