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ABSTRAK 

 

 Cedera ligamen pergelangan kaki atau ankle sprain adalah kondisi 
terjadinya penguluran dan atau kerobekan pada ligament di pergelangan kaki. 
Hal ini disebabkan oleh adanya gaya inversi dan plantar fleksi atau gaya 
eversi dan dorsifleksi yang tiba - tiba saat kaki tidak menumpu sempurna pada 
lantai atau tanah, dimana umumnya terjadi pada permukaan lantai atau tanah 
yang tidak rata. 

 Penanganan pada problem ankle sprain pada bidang fisioterapi salah 
satunya dengan terapi latihan. Terapi latihan adalah gerakan tubuh, postur, 
atau aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematis dan terencana guna 
memberikan manfaat bagi pasien. Terapi latihan merupakan salah satu 
modalitas fisioterapi yang dapat digunakan untuk memulihkan otot, ligamen, 
tendon, tulang, dan saraf dengan tujuan untuk meningkatkan luas gerak sendi, 
meningkatkan kekuatan otot, memulihkan keseimbangan dan postural kontrol. 
Terapi latihan juga ditujukan untuk memperbaiki control neuromuskular yang 
mengalami gangguan akibat cedera. 

 Pada studi kasus didapatkan pasien terasa nyeri saat berdiri satu kaki 
pada kaki kirinya dan pasien merasa kurang nyaman setelah berjalan dengan 
jarak yang jauh. Intervensi fisioterapi yang diberikan kepada pasien yaitu 
berupa terapi latihan yang meliputi latihan luas gerak sendi, latihan 
penguatan, latihan core stability, latihan keseimbangan dan latihan agility. 
Latihan diberikan secara bertahap dalam 5 kali pertemuan, selain itu pasien 
juga harus melakukan latihan secara mandiri untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal.  
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