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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Sprain Ankle 

1. Definisi 

 Sprain ankle merupakan penguluran dan kerobekan (overstretch) trauma 

pada ligament kompleks lateral, oleh adanya gaya inversi dan plantar flexi yang 

tiba-tiba saat kaki tidak menumpu sempurna pada lantai/tanah, dimana umumnya 

terjadi pada permukaan lantai/tanah yang tidak rata. Ligament-ligament yang 

terkena adalah ligament talofibular anterior, ligament talofibular posterior, 

ligament calcaneocuboideum, ligament talocalcaneus, dan ligament calcaneo 

fibular (Kisner dan Colby, 2012) 

 Sprain ankle akan menimbulkan nyeri, nyeri akibat inflamasi akan 

meningkat karena kelemahan ligament sebagai stabilitas pasif (ligament laxity) 

dan ketidakseimbangan otot (muscle imbalance) sebagai stabilitas aktif pada 

ankle and foot, sehingga kemampuan untuk menyangga tubuh menurun,  hal ini 

akan menyebabkan ketidakmampuan aktivitas fungsional sehari-hari seperti  

berdiri, berjalan, aktivitas naik turun tangga,  bekerja, melakukan pekerjaan 

rumah dan halaman, rekreasi dan berolahraga, mengemudi mobil dan motor dan 

lain-lain. Ketidakmampuan aktivitas tersebut yang didefenisikan sebagai foot and 

ankle disability (Hale dan Hartel, 2005). 
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2. Anatomi 

a. Struktur Tulang Ankle and Foot 

Ankle and foot merupakan anggota ekstremitas bawah yang berfungsi 

sebagai stabilisasi dan penggerak tubuh, terdiri dari 28 tulang dan  paling 

sedikit 29 sendi, yang mana memiliki fungsi utama sebagai membentuk dasar 

penyangga, sebagai peredam kejut, dan sebagai penyesuaian mobilitas. Ankle 

dibentuk oleh ujung distal os. Tibia dan os. Fibula (yang kompleks terdiri dari 

3 artikulasi: sendi talocrural, sendi subtalar, dan tibiofibular) yang bersendi 

langsung dengan: Os. Talus paling atas, Os. Calcaneus paling belakang, Os. 

Navicularis bagian medial, Os. Cuboideus bagian lateral, Ossa. Cuneiforme 

bagian medial, midle, lateral, Ossa. Metatarsalia 5 buah, dan Ossa. 

Phalangeal 14 buah (Bonnel et al, 2010). Pada ankle terdiri atas 

pengelompokan, diantaranya: 

1) Fore foot, terdiri dari: Ossa metatarsalia dan Ossa phalangea. 

2) Mid foot, terdiri dari : Os. Navicularis, Os Cuboid dan Ossa  Cuneiforme. 

3) Rear foot, terdiri dari: Os, Talus dan Os Calcaneus (Subtalar 

joint/Talocalcanel joint). 

 

Gambar 2.1: Ankle and foot joint 

(Prasetyo, 2015) 
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b. Persendian Kaki 

1) Distal Tibio Fibular Joint 

Distal tibio fibular joint merupakan syndesmosis joint dengan satu 

kebebasan gerak kecil. Diperkuat anterior dan posterior tibiofibular 

ligamentdan interroseum membran. Arthrokinematik dan osteokinematik 

adalah gerak geser dalam bidang sagital sangat kecil dan gerak angulasi 

dalam bidang frontal sebagai membuka dan menutup garpu (Kisner dan 

Colby, 2012). 

2) Ankle Joint (Talo Crural Joint)/Rear Foot 

Talocrural, atau tibiotalar, secara fungsional talocrural joint dapat 

dianggap sebagai synovial hinge joint, dibentuk oleh cruris (tibia dan 

fibula) dan os. Talus, maleolus medial, dan maleolus lateral. Gerakan-

gerakan yang terjadi adalah flexi dorsal dan flexi plantar. Arthrokinematik 

dan osteokinematiknya adalah gerakan dari posisi netral terdiri dari gerakan 

bidang sagital 28°- 30° plantar flexi atau (ROM: 40–500) loose–packed 

position, dorsal flexi (ROM: 20–300), close-packed position. Traksi 

terhadap talus selalu kearah distal. Translasi untuk gerak dorsal fleksi 

kearah posterior dan gerak plantar fleksi kearah anterior. 1° gerakan 

melintang (internal rotasi) 9° dan gerakan (external rotasi), dan 4° gerakan 

bidang frontal (inversi) dan 2° gerak eversi (Kisner dan Colby, 2012). 

3) Subtalar Joint (Talo Calcaneal Joint)/Rear Foot 

Subtalar joint merupakan jenis sendi plan joint, dibentuk oleh os. 

Talus dan Calcaneus. Arthrokinematik dan osteokinematiknya adalah 

gerakan yang terjadi berupa adduksi (valgus) dan abduksi (varus), yang 
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ROM keduanya adalah hard end feel. Semakin besar posisi kaki dalam 

flexi plantar, semakin besar kemiringan varusnya. Diperkuat oleh 

talocalcaneal ligament. Biomekanik sendi subtalar sangat penting dalam 

stabilitas pergelangan kaki, terutama gerakan inversi dan eversi dalam 

upaya untuk menjaga kaki stabil dibawah pusat gravitasi (Kisner dan 

Colby, 2012). 

4) Midtarsal joint (Mid foot)/Inter Tarsal Joint 

Midtarsal joint (Mid foot)/Inter Tarsal Joint terdiri dari:  

a) Talo calcaneo navicular joint, memiliki cekungan permukaan sendi 

yang kompleks, termasuk jenis sendi plan joint. Diperkuat oleh plantar 

calcaneonavicular ligament. 

b) Calcaneo cuboid joint, merupakan plan joint, bersama talonavicularis 

membentuk transverse tarsal (midtarsal joint). Diperkuat ligament 

spring, dorsal talo navicular ligament, bifurcatum ligament, Calcaneo 

cuboid ligament, Plantar calcaneocuboid ligament. 

c) Cuneo navicular joint, navikular bersendi dengan cuneiforme I, II, III, 

berbentuk konkaf. Cuneiforms bagian plantar berukuran lebih kecil, 

bersama cuboid membentuk transverse arc. Gerak utama; plantar-

dorsal flexi. Saat plantar flexi terjadi gerak luncur cuneiform ke plantar. 

d) Cuboideocuneonavicular joint, sendi utamanya adalah cuneiform II-

cuboid berupa plan joint. Gerak terpenting adalah inversi dan eversi. 

Saat inversi cuboid translasi ke plantar medial terhadap cuneiform III. 
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e) Intercuneiforms joint, dengan navicular membentuk transverse arc saat 

inversi-eversi terjadi pengurangan-penambahan arc. Arthrokinematiknya 

berupa gerak translasi antar os. tarsal Joint. 

f) Cuneiforms I-II-III bersendi dengan metatarsal I-II-III, cuboid bersendi 

dengan metatarsal IV-V, Metatarsal II ke proximal sehingga bersendi 

juga dengan Cuneiforms I-III, sehingga  sendi ini paling stabil dan 

gerakannya sangat kecil. Arthrokinematiknya berupa traksi gerak 

metatarsal ke distal (Barr, 2005). 

5) Metatarso phalangeal dan Inter phalangeal Joint (Fore Foot) 

a) Metatarso phalangeal Joint. 

Distal metatarsal berbentuk konveks membentuk sendi ovoid-hinge 

dengan gerak: flexi-extensi dan abduksi-adduksi. Maximally lose pack 

position (MLPP)= Ekstensi 110, close pack position (CPP)= full extensi. 

Gerak translasi searah gerak angular, traksi selalu kearah distal searah 

sumbu longitudinal phalang. Kaki bagian depan berfungsi untuk 

mobilitas, terutama untuk proses meletakkan kaki saat berjalan. Pada 

saat berjalan kemungkinan terjadi gerak fleksi dan ekstensi, seperti 

halnya pada persendian jari kaki (interphalangeal) yang lain. 

b) Proximal dan Distal Interphalangeal Joint 

Caput proximal phalang berbentuk konveks dan basis distal 

phalang berbentuk konkav membentuk sendi hinge. Gerakannya adalah 

fleksi-ekstensi. Maximally lose pack position (MLPP) = Fleksi 100, 

close pack position (CPP) = full ekstensi Gerak translasi searah gerak 
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angular, traksi selalu kearah distal searah axis sumbu longitudinal 

phalang. 

 

Gambar  2.2: Atlas anatomi kaki 

(Sobotta, 2010) 

c. Arcus Kaki 

Ada dua arcus, yaitu: Longitudinal Arc dan Transverse Arc. 

1) Longitudinal Arc: merupakan kontinum dari calcaneus dan caput   

metatarsal. 

2) Transverse Arc: bagian proximal dibatasi os. Cuboideum, lateral 

cuneiforme, mid cuneiforme dan medial cuneiforme lebih cekung dan pada 

bagian distal oleh caput metatarsalia yang lebih datar (Bonnel et al, 2010). 

d. Struktur Ligament Ankle 

Ligament yang sering mengalami cedera yaitu ligament komplex lateral 

kaki antara lain: ligament talofibular anterior yang berfungsi untuk menahan 

gerakan ke arah plantar fleksi, ligamen talofibular posterior yang berfungsi 

untuk menahan gerakan ke arah inversi, ligament calcaneocuboideum yang 

berfungsi untuk menahan gerakan kearah plantar fleksi, ligament 

talocalcaneus yang berfungsi untuk menahan gerakan ke arah inversi dan 
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ligament calcaneofibular yang berfungsi untuk menahan gerakan ke arah 

inversi membuat sendi kaki terkunci pada batas tertentu sehingga tebentuknya 

stabilitas pada kaki dan ligament cervical. Selain itu juga terdapat ligament 

cuneonavicular plantar, ligament cuboideonavicular plantar, ligament 

intercuneiform plantar, ligament cuneocuboid plantar dan ligament interrosea 

yaitu ligament cuneocuboideum interossum dan ligament intercuneiform 

interrosea. Pada ligament antara tarsal dan metatarsal terdapat ligament 

tarsometatarso dorsal, ligament tarsometatarso plantar dan ligament 

cuneometatarsal interrosea. Diantara ossa metatarsal terdapat ligamen 

metatarsal interrosea dorsal dan plantar yang terletak pada basis metatarsal 

(Chook dan Hegedus, 2013). 

 
Gambar 2.3: Sruktur ligamen sebagai stabilisasi pasif. 

(Sobotta, 2010) 

e. Struktur Otot  dan Tendon Ankle and foot 

Otot berperan sebagai penggerak sendi, juga berfungsi sebagai komponen 

stabilisator aktif yang menjaga integritas sendi dan tulang saat pergerakan. 
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Tendon adalah ujung otot yang melekat pada tulang. fungsinya untuk 

menghubungkan berbagai organ tubuh seperti otot dengan tulang-tulang, 

tulang dengan tulang, juga memberikan perlindungan terhadap organ tubuh. 

M. soleus dan M. gastrocnemius, fungsinya untuk plantar fleksi pedis, otot ini 

diinnevasi oleh N. tibialis L4-L5. fungsinya untuk supinasi (adduksi dan 

inverse) dan plantar fleksi pedis. M. tibialis anterior dan M. tibialis posterior, 

otot ini diinnevasi oleh N. Peroneus(fibularis) profundus L4-L5, fungsinya 

untuk dorsal fleksi dan supinasi (adduksi dan inverse) pedis. 

M. peroneus longus  dan M. peroneus brevis, merupakan pronator yang 

paling kuat untuk mencegah terjadinya sprain anklelateral, otot ini diinnervasi 

oleh N. peroneus (fibularis) superficialis L5-S1. Fungsinya untuk pronasi 

(abduksi dan eversi) dan plantar fleksi pedis, tidak hanya pada ligament, 

jaringan lain seperti tendon dapat mengalami cedera, tendon yang sering 

mengalami cedera pada ankle sprain adalah tendon peroneus longus dan 

brevis yang berfungsi terhadap gerakan eversi pada kaki (Farquhar, et al 

2013). 

3. Prevalensi 

Menurut hasil penelitian The Electronic Injury National Surveillance System 

(NEISS) di Amerika menunjukkan bahwa setengah dari semua keseleo 

pergelangan kaki (58,3%) terjadi selama kegiatan atletik, dengan basket (41,1%), 

football (9,3%), dan soccer (7,9%). Hal ini dapat membuktikan bahwa persentase 

tertinggi sprain ankle adalah selama berolahraga (Martin, et al 2013). 

Menurut data sekunder yang diperoleh Poliklinik KONI Provinsi DKI 

Jakarta pada bulan September–Oktober  2012 dengan data sekunder, populasi 
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dalam penelitian ini adalah seluruh atlet Pelatda PON XVIII/2012 Provinsi DKI. 

Hasil Penelitian yang diperoleh adalah terdapat kasus cedera sebanyak 85 pada 

tahun 2009, sebanyak 146 pada tahun 2010, sebanyak 353 pada tahun 2011, dan 

sebanyak 419 kasus pada tahun 2012. Prevalensi cedera terus meningkat, cedera 

yang didapati  kasus terbanyak adalah sprain ankle (cedera ligamen) sebanyak 

41,1%,  bagian tubuh yang mengalami cedera kasus yang terbanyak adalah 

bagian ekstremitas bawah sebanyak 60% dan yang paling sedikit bagian kepala 

sebanyak 0,8%. Cedera akut sebanyak 64,4% dan cedera kronis 35,6%.  Tempat 

penanganan kasus cedera  terbanyak dilakukan di KONI DKI Jakarta sebanyak 

35,2% dan yang paling sedikit di tangani di Rumah Sakit yaitu sebanyak 8,5%. 

Setelah cedera sprain ankle maka akan meninggalkan gejala sisa atau cedera 

ulang antara 55% sampai 72%, berasal dari pasien pada 6 minggu sampai 18 

bulan, hal ini terjadi karena pasien tidak mencari pengobatan yang profesional 

(Junaidi, 2013). 

4. Etiologi 

Sprain ankle disebabkan trauma inversi yang dapat menimbulkan cedera 

ligament komplex lateral, kadang diikuti cedera tendon. Faktor-faktor yang 

mempermudah terjadinya sprain ankle antara lain, faktor intrinsik dan ekstrinsik, 

faktor ekstrinsik termasuk dalam  kesalahan pelatihan, kinerja yang buruk, teknik 

yang salah dan menapak pada permukaan yang tidak rata, faktor intrinsik 

termasuk kerusakan jaringan penyangga, ketidakstabilan aktif oleh otot-otot 

penggerak foot and ankle (muscle weaknes), poor proprioceptive, hypermobile 

foot and ankle. Faktor risiko cidera sprain ankle kronis bisa disebabkan abnormal 
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foot posture yaitu : pes planus dinamis, pes cavus, flat foot (Kisner dan Colby, 

2012). 

5. Tanda dan Gejala 

Sprain ankle terjadinya inflamasi akut, sub akut dan kronis. Sprain ankle 

kronis setelah pasca cedera 4 sampai 7 hari atau lebih yang di tandai: Memar, 

bengkak disekitar persendian tulang yang terkena, nyeri bila digerakkan atau 

diberi beban, fungsi persendian terganggu, kelemahan ligament atau 

ketidakstabilan fungsional, dan penurunan proprioseptive. Gejala-gejala 

menyebabkan ketidakmampuan (foot and ankle disability) yang ditandai 

terjadinya cedera ulang (Chan, 2011). 

6. Proses Patologi 

Sprain ankle terjadi karena adanya cedera berlebihan (overstreching dan 

hypermobility) atau trauma inversi dan plantar fleksi yang tiba-tiba, ketika 

sedang berolahraga, aktivitas fisik,  saat kaki tidak menumpu sempurna pada 

lantai/tanah yang tidak rata sehingga hal ini akan menyebabkan telapak kaki 

dalam posisi inversi, menyebabkan struktur ligament yang akan teregang 

melampaui panjang fisiologis dan fungsional normal, terjadinya penguluran dan 

kerobekan pada ligament kompleks lateral dan ligamen-ligamen yang terkena. 

Ligamen-ligamen yang terkena adalah ligament talofibular anterior, ligament 

talofibular posterior, ligament calcaneocuboideum, ligament talocalcaneus, dan 

ligament calcaneofibular dan ligament deltoid yang berfungi sebagai posisi 

eversi, hal tersebut akan mengakibatkan nyeri pada saat berkontraksi, adanya 

nyeri tersebut menyebabkan immobilisasi sehingga terjadi penurunan kekuatan 

otot dan kerterbatasan gerak (Calatayud et al, 2014). 
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Kerusakan ligamen dapat menyebabkan instabilitas kaki sehingga mudah 

terjadinya sprain ulang, atau penyembuhan terhambat, gangguan stabilitas 

hingga ligament laxity (pasive stability) dan penurunan fungsi neuromuscular 

(active stability). Trauma penyebab ligament ditandai melebihi elastisitasnya 

sehingga terjadi kerobekan mikrokopis hingga makrokopis, akibat kerobekan 

jaringan lunak yang diikuti proses inflamasi (Fong, 2009). Pada sprain ankle 

kronis memiliki 3 derajat sesuai tingkat kerusakannya ( Young, 2005) yaitu: 

a. Derajat I, ditandai dengan: ligamentum teregang tetapi tidak mengalami 

kerobekan. Pergelangan kaki biasanya tidak terlalu membengkak, nyeri ringan 

dan sedikit bengkak namun dapat meningkatkan resiko terjadinya cedera 

berulang. 

 

Gambar 2.4:  Derajat I Sprain Ankle. Tanda panah menunjukan ligamen yang 

mengalami teregang. 

(www.adam.com, 2014) 

b. Derajat II, ditandai dengan: sebagian ligamen mengalami kerobekan, 

pembengkakan dan memar tampak dengan jelas, nyeri hebat (aktualitas 

tinggi), penurunan fungsi ankle (gangguan berjalan) dan biasanya berjalan 

menimbulkan nyeri. 

http://www.adam.com/
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Gambar 2.5: Derajat II Sprain Ankle. Tanda panah menunjukkan ligamen mengalami 

kerobekan sebagian. 

(www.adam.com, 2014) 

c. Derajat III, ditandai dengan: ligamen mengalami robekan total, sehingga 

terjadi pembengkakan dan kadang perdarahan dibawah kulit. Akibatnya 

pergelangan kaki menjadi tidak stabil dan tidak mampu menahan beban. 

 

Gambar 2.6: Derajat III Sprain Ankle.  Tanda panah menunjukkan ligamen 

mengalami kerobekan. 

(www.adam.com, 2014) 

B. Fleksibilitas 

1. Definisi 

Fleksibilitas merupakan kemampuan satu atau lebih sendi untuk bergerak 

full ROM  secara lancar, mudah, tanpa hambatan, serta bebas dari rasa sakit 

(Kisner and Colby, 2007). Fleksibilitas berkaitan erat dengan jaringan lunak, 

seperti; ligamen, tendon dan otot, disamping struktur tulang itu sendiri. 

Fleksibilitas juga berhubungan dengan ekstensibilitas dari musculotendinous unit 

yang saling bersilangan sebagai dasar kemampuan otot untuk rileks atau berubah 

http://www.adam.com/
http://www.adam.com/
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bentuk dalam proses peregangan (Ramdani, 2016). Ketegangan ligamen dan otot 

yang membatasi ekstensibilitas merupakan inhibitor yang paling besar untuk 

ROM sendi. Ketika jaringan tersebut tidak terulur (stretch) maka 

ekstensibilitasnya akan menurun. Kandungan air dari diskus cartilaginous yang 

ada pada beberapa sendi juga mempengaruhi mobilitas sendi-sendi tersebut 

(Anshar dan Sudaryanto, 2011). 

Fleksibilitas dapat didefinisikan sebagai rentang gerak sendi yang 

mencerminkan kemampuan dari otot dan tendon untuk meregang dalam 

keterbatasan sendi itu sendiri (Birch et al, 2005), sehingga dapat melakukan 

gerakan-gerakan ke semua arah secara optimal (Suharto, 2000). Istilah lain yang 

sering dipergunakan bersama fleksibilitas adalah elasticity (kelenturan), yaitu 

kemampuan otot untuk berubah ukuran memanjang/memendek. Menurut H 

Subardjah (2012), yang menjadi faktor utama dalam fleksibilitas adalah karena 

bentuk persendian, elastisitas otot, dan ligamen. 

Fleksibilitas yaitu luas gerak satu persendian atau beberapa persendian 

(Sukadiyanto, 2010). Ada dua  macam fleksibilitas, yaitu: fleksibilitas statis dan 

fleksibilitas dinamis. Pada fleksibilitas statis ditentukan dari ukuran luas gerak 

persendian, dimana posisi badan tetap dalam keadaan diam tidak melakukan 

aktivitas gerak, contohnya adalah gerakan mencium lutut. Pada fleksibilias 

dinamis dikatakan sebagai mobilitas aktif ROM, dimana otot berkontraksi secara 

aktif untuk gerakan satu sendi, segmen, dan keseluruhan tubuh (Ramdani, 2016). 

Komponen biomotor fleksibilitas merupakan salah satu unsur yang penting 

dalam rangka pembinaan olahraga prestasi. 
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fleksibilitas 

Olahraga taekwondo selama ini yang sering dipertandingkan adalah 

pertarungan, dan seperti yang diketahui, komponen yang diperlukan pada saat 

melakukan pertarungan salah satunya adalah fleksibilitas (Wiguna et al, 2015). 

Komponen tersebut mutlak diperlukan dalam pertarungan taekwondo (Baechele, 

2008). Oleh karena itu perlu diketahui dan dipahami faktor-faktor yang 

membatasi kemampuan fungsinya. 

Menurut Frontera et al (2006) dalam Pujiastuti (2011), mengatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas yaitu: a) Musculoskeletal, b) 

Keseimbangan, c) Sistem persarafan, dan d) Postur tubuh. Kemudian menurut 

Frankl (1999) yang dikutip oleh Ramdani (2016) disebutkan bahwa terdapat 

beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi fleksibilitas, yaitu: 

a. Faktor Internal 

1) Sendi 

Sendi dalam tubuh manusia dikelilingi oleh membran sinovial dan 

tulang rawan artikular yang berfungsi melindungi dan memelihara sendi 

dan permukaan sendi. Meningkatkan luas gerak sendi dengan mobilitas 

tertentu dapat meningkatkan fleksibilitas. 

2) Ligamen 

Ligamen terdiri dari dua jaringan yang berbeda, yaitu putih dan 

kuning. Jaringan ikat putih tidak melar, tetapi sangat kuat sehingga bahkan 

jika tulang yang patah jaringan akan tetap ditempatnya. Sedagkan jaringan 

kuning merupakan jaringan yang elastis sehingga dapat ditarik jauh namun 

bisa kembali ke posisi semula. 
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3) Tendon 

Tendon tidak elastis bahkan kurang elastis. Tendon dikategorikan 

sebagai jaringan ikat yang mendukung, mengelilingi, dan mengikat serat-

serat otot. 

4) Jaringan areolar 

Merupakan jaringan yang permeable dan secara luas didistribusikan ke 

seluruh tubuh. Jaringan ini bertugas sebagai pengikat untuk semua jaringan 

lain. 

5) Jaringan otot 

Jaringan otot terbuat dari bahan elastic yang diatur dalam bundel dari 

serat paralel. 

6) Reseptor peregangan 

Reseptor ini memiliki dua bagian yaitu muscle spindle dan golgi 

tendon organ. 

b. Faktor Eksternal 

1) Ukuran tubuh 

Orang dengan jumlah lemak tinggi (obesitas) akan menurun 

fleksibilitasnya karena luas gerak sendinya menjadi terbatas. 

2) Aktivitas 

Orang yang aktivitasnya banyak diam aka berpengaruh pada 

fleksibilitasnya. Hal ini terjadi karena jaringan lunak dan sendi menyusut 

sehingga kehilangan daya regang otot, dimana jika seseorang tidak aktif 

maka otot-otot dipertahankan pada posisi memendek dalam waktu yang 

lama. 
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3) Cedera 

Akibat adanya cedera pada sendi, otot, dan tulang maka seseorang 

akan takut menggerakkan anggota gerak karena nyeri sehingga akan 

berpengaruh terhadap fleksibilitasnya. 

4) Usia 

Pengaruh usia terhadap fleksibilitas digambarkan seperti kurva, 

dimana diawali pada usia anak-anak yang semakin meningkat 

fleksibilitasnyanamun sesudah  remaja mulai menurun karena gaya hidup 

yang tidak lagi aktif seperti saat usia anak-anak, apalagi pada usia dewasa 

yang mana mulai mucul masalah-masalah degeneratif. 

5) Jenis kelamin 

Secara umum wanita lebih fleksibel daripada laki-laki. Hal itu 

dikarenakan faktor hormonal, dimana laki-laki memiliki hormon 

testosterone yang memicu pertumbuhan da pemendeka otot. Sedangkan 

perempuan memiliki hormon estrogen yang dapat meningkatkan panjang 

otot dan kelemahan sendi. 

6) Pengalaman 

Seseorang yang memiliki pengalaman berolahraga yang membutuhkan 

gerakan dinamis yang besar akan memiliki jangkauan gerak yang lebih 

baik daripada seseorang dengan gaya hidup biasa saja. 

3. Manfaat Fleksibilitas 

Selain memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, memiliki 

fleksibilitas tubuh yang baik tentunya memiliki banyak manfaat lainnya. 

Menurut Powers dan Howley (2007), fleksibilitas yang memadai membuat 
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aktivitas hidup sehari-hari seperti memutar, mengangkat, membungkuk lebih 

mudah untuk dilakukan. Dikutip dari Indonesian Fitness Trainer Association 

(APKI), ada beberapa manfaat yang didapatkan apabila memiliki fleksibilitas 

tubuh yang baik, yaitu: 

a. Fleksibilitas yang baik membuat otot dan sendi menjadi lebih sehat. 

Meningkatkan elastisitas otot dan jaringan ikat disekitar sendi yang 

memungkinkan kebebasan bergerak yang lebih besar dan kemampuan 

individu untuk berpatisipasi dalam berbagai jenis olahraga dan aktivitas 

rekreasional. 

b. Mengurangi stres pada otot dan melepaskan ketegangan berolahraga yang 

dikembangkan selama latihan. 

c. Membantu postur dengan menyeimbangkan ketegangan di seluruh otot-otot. 

Postur tubuh yang tepat dapat meminimalkan stres dan memaksimalkan 

kekuatan gerakan secara bersamaan. 

d. Mengurangi risiko cedera selama kegiatan olahraga dan sehari-hari karena 

otot lebih lentur 

4. Dampak Fleksibilitas 

 Menururt Amaliah (2016), Ada berbagai dampak buruk yang dapat terjadi 

jika fleksibilitas tubuh buruk, antara lain: 

a. Keterbatasan luas gerak sendi 

Fleksibilitas yang buruk dapat mengakibatkan terjadinya keterbatan luas 

gerak sendi (ROM) atau keterbatasan mobilitas sendi baik secara aktif 

maupun pasif. Hal ini biasa diistilahkan sebagai kekakuan yang biasa 

diakibatkan karena penurunan fleksibilitas sendi dan adanya resistensi 
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jaringan lunak disekitar sendi. Kekakuan yang dimaksud adalah kesulitan 

dalam mencapai gerakan yang normal. 

b. Gerakan kurang efisien 

Fleksibilitas yang buruk dapat menimbulkan pola gerakan yang kurang 

efisien sehingga menyebabkan pembebanan yang tidak perlu, yang sering 

dapat menyebabkan peradangan dan nyeri. 

c. Resiko mengalami cedera akan meningkat 

 Penelitian menunjukkan bahwa risiko cedera akan meningkat ketika 

fleksibilitas sendi tubuh sangat rendah, sangat tinggi, atau tidak seimbang 

secara signifikan antara sisi dominan dan nondominan tubuh. 

d. Cacat fisik 

 Keterbatasan mobilitas dalam waktu yang lama akan mengakibatkan 

kurang elastisnya jaringan fibrosa. Hal ini dapat menghasilkan keterbatasan 

permanen yang bisa mengakibatkan kondisi kecacatan. 

5. Metode Latihan Fleksibilitas 

Untuk menambah jangkauan gerak sendi, otot-otot perlu diulur atau 

diregangkan melampaui titik batas tahan biasanya. Latihan ini harus dilakukan 

dengan rutin dan menggunakan metode yang cocok. Canada’s Physical Activity 

Guide menyarankan untuk melakukan latihan fleksibilitas setidaknya 4 kali 

seminggu dengan durasi 5 sampai 10 menit. Menurut Irfan (2008), untuk 

mengatasi masalah pemendekan dan gangguan fleksibilitas yang terjadi serta 

meningkatkan kerja otot hamstring secara optimal, maka dibutuhkan suatu 

terapi/latihan yang bersifat mengulur jaringan/otot yang mengalami 

kontraktur/pemendekan serta mengembalikan fleksibilitas otot tersebut yang 



26 
 

 
 

dikenal dengan istilah stretching. Nala (2011) juga berpendapat bahwa metode 

stretching dapat digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas otot. 

Orang dewasa yang aktivitas fisiknya kurang dan mengalami muscle 

tightness pada hamstring maka dapat mencoba beberapa macam teknik 

stretching yang ada, seperti PNF yang terdiri dari Hold Relax, Static Stretching 

(Hwang, 2013) dan Contrax Relax (Wiguna et al, 2015), Muscle Energy 

Technique (Chaitow, 2001), Ballistic Stretching (Woolstenhulme et al, 2006), 

dan Active Isolated Stretching (Longo, 2009). 

Menurut Sudrajat P (2000), metode yang lazim digunakan untuk 

mengembangkan latihan fleksibilitas, yaitu: 

a. Peregangan dinamis (ballistik) 

Biasanya dilakukan dengan menggerak-gerakkan tubuh/anggota tubuh 

secara ritmis dengan gerakan memutar, memantul-mantulkan anggota tubuh 

sehingga otot-otot terasa teregangkan. Teknik ini merupakan teknik 

peregangan paling kontroversial, sebab sering menyebabkan rasa sakit dan 

cedera pada otot. Meskipun terdapat beberapa kerugian atau kelemahan dalam 

teknik ini, namun ada beberapa alasan mengapa ada juga atlet yang 

menggunakan latihan-latihan dengan teknik ballistik karena dianggap paling 

efektif dalam membangun fleksibilitas tubuh. 

b. Peregangan statis 

Pelaku berusaha meregangkan otot-otot tertentu tanpa bantuan orang lain 

dengan tanpa menggerakkan anggota tubuh untuk beberapa detik. Sebagai 

patokan lama peregangan statis untuk satu kali sekitar 20-30 detik. Teknik 

peregangan dengan posisi tubuh bertahan (tubuh tetap pada posisi semula), 
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otot-otot diregangkan pada titik paling jauh kemudian bertahan pada posisi 

meregang. 

Keuntungannya: 

1) Merupakan teknik peregangan paling aman 

2) Memerlukan energi sedikit 

3) Memberi waktu cukup untuk mengulang kembali kepekaan (sensitivity) 

stretch reflex 

4) Boleh dilakukan perubahan jagka waktu secara semi permanen 

5) Dapat menyebabkan relaksasi pada otot melalui pembakaran apabila 

peregangan tersebut dilakukan cukup lama 

c. Peregangan pasif 

Pelaksanaan peregangan pasif yaitu adanya keterlibatan orang lain dalam 

bentuk meregangkan tot-otot tubuh. Pelaksana melemaskan otot yang akan 

diregangkan, dan partnernya memanjangkan otot tersebut dengan hati-hati 

selama ±20 detik. Manfaat yang bisa diperoleh dari peregangan pasif adalah: 

1) Teknik ini efektif apabila otot agonist (yaitu otot utama yang berperan 

dalam gerakan yang terjadi) dalam kondisi yang terlalu lemah untuk 

menerima respons gerakan. 

2) Arah, lamanya waktu melakukan peregangan, dan intensitasnya dapat 

diukur. 

3) Dapat memajukan kekompakan tim bilamana peregangan tersebut 

dilakukan bersama dengan atlet-atlet lainnya. 

Kelemahan utama dari peregangan pasif adalah risiko adanya rasa sakit 

maupun mengalami cedera yang lebih besar, apabila partner mempergunakan 
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tenaga eksternal secara tidak tepat. Teknik ini dapat menimbulkan adanya 

stretch reflex, apabila peregangan dilakukan dengan cepat, serta meningkatnya 

kemungkinan terjadi cedera karena adanya perbedaan yang lebih besar 

diantara daerah peregangan aktif dan pasif. Tetapi, pemakaian peregangan 

pasif dapat juga membangun fleksibilitas aktif tubuh kita. 

d. Peregangan Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) 

Teknik PNF menawarkan keuntungan dan manfaat yang lebih luas 

dibandingkan metode-metode peregangan konvensional lainnya. Dan yang 

paling penting bahwa teknik PNF merupakan teknik yang paling baik untuk 

mengembangkan atau membangun teknik fleksibilitas tubuh. Teknik ini dapat 

juga meningkatkan fleksibilitas aktif dan membantu membentuk pola-pola 

gerakan yang terkoordinasi. PNF juga dianggap sebagai teknik tingkat tinggi 

(superior), karena teknik ini memanfaatkan beberapa mekanisme 

neurophysiologis yang penting bagi kita, seperti resprocal innervation dan 

invers myotactic reflex. Sebagai contoh, bahwa PNF dapat membantu 

mengembalikan tingkatan stretch reflex dan meningkatkan relaksasi pad otot 

yang diregangkan. 

Meskipun demikian, PNF juga memiliki kelemahan terutama adanya 

risiko cedera yang lebih besar, mulai cedera tertariknya otot sampai 

kemungkinan terjadinya komplikasi kardiovaskuler tertentu. Juga penggunaan 

teknik ini membutuhkan seorang teman berlatih (instruktur) yang menguasai 

teknik PNF dan telah terlatih dengan baik. 

Pelaksanaannya adalah partnernya meregangkan otot tertentu (misalya: 

otot hamstring) kemudian pelaku melakukan kontraksi dengan menekan otot 
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yang diregang tersebut selama 6 detik pula. Kemudian pelaku 

mengkontraksikan kembali. Kontraksi relaksasi ini dilakukan beberapa kali. 

6. Metode Pengukuran Fleksibilitas 

 Menurut Widiastuti (2015) dan Febrianti (2016), untuk mengukur 

kemampuan fleksibilitas tungkai dapat dilakukan dengan tes statis fleksibilitas. 

Oleh karena itu penulis akan menggunakan tes statis fleksibilitas sebagai alat 

ukur dalam penelitian ini. 

Pengukuran fleksibilitas tungkai menggunakan tes statis dengan alat dan 

fasilitas sebagai berikut: (1) bidang yang datar atau gedung yang mempunyai 

dinding tembok, (2) stopwatch, (3) alat tulis, dan (4) formulir tes. Kemudian 

melakukan gerakan sesuai perintah peneliti, yaitu: (1) berdiri menghadap 

dinding, ujung jari menyentuh dinding dan bersandar pada dinding, (2) geser 

kaki menjauhi dinding secara perlahan sejauh mungkin, (3) pertahankan kaki 

untuk berdiri, tubuh dan lutut terbuka lebar sedangkan dada tetap menempel pada 

dinding, (4) ukur jarak antara ujung kaki dengan dinding. Jarak paling pendek 

adalah ¼ inci, (5) ulangi sebanyak tiga kali dan catat hasil jarak terbaik. 

 

Gambar 2.7: Contoh tes statis fleksibilitas pergelangan kaki 

(Manurung, 2014) 
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Tabel 2.1: Penilaian fleksibilitas ankle 

(Febrianti, 2016) 

Kategori Laki-laki Perempuan 

Sempurna 35.00 32.00 

Baik 35.00-32.51 32.00-30.51 

Cukup 32.50-29.51 30.50-26.51 

Kurang 29.50-26.50 26.50-24.25 

Buruk <26.50 <24.25 

C. Tinjauan tentang Hubungan Fleksibilitas Tungkai terhadap Risiko 

Sprain Ankle 

 Fleksibilitas ini penting dalam olahraga taekwondo karena angka atau poin 

terbanyak bisa didapatkan jika seorang atlet dapat melakukan tendangan dan 

mengenai kepala lawannya. Tendangan yang tinggi hanya bisa dilakukan jika 

seorang taekwondoin mempunyai fleksibilitas otot yang baik (Wiguna et al, 2015). 

Fleksibilitas otot yang baik dapat membantu dalam elastisitas otot dan memberikan 

jangkauan yang lebih luas gerak pada sendi, ini memberikan kemudahan dalam 

gerakan tubuh dan aktivitas sehari-hari (Amaliah, 2016). Jika tidak memiliki 

fleksibilitas otot yang baik, seorang atlet akan rentan terkena sprain atau cedera. 

Menurut Dadebo (2004) yang dikutip oleh Ridha (2013), cedera terjadi karena 

banyak faktor, seperti: a) Ketidakseimbangan kekuatan otot, b) Pemanasan yang 

tidak memadai, c) Kurangnya fleksibilitas otot, d) Kelemahan otot, dan e) 

Rehabilitatif tidak memadai. Cedera tersebut juga sering disebabkan oleh 

pemanasan yang tidak adekuat sebelum olahraga atau kompetisi (Moore and Dalley, 

2013). 




