
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Sendi Ekstremitas Atas Manusia 

2.1.1 Anatomi Struktur Sendi Ekstremitas atas 

Junctura membri superioris  liberi dibagi menjadi 5, yaitu:
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1. Articulatio humeri/ sendi bahu 

Articultio humeri merupakan hubungan antara cingulum membri 

superior dengan lengan atas. Sendi ini dibentuk oleh caput humeri dan 

cavitas glenodale scapulae. Ligamen yang memperkuat sendi ini adalah 

lig. coracohumerale,  lig. glenohumeralia, dan lig. coracoacromiale. Otot 

yang memperkuat  sendi adalah m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. 

bicipitis brachii caput longum, m. teres minor, m. subcapsularis caput 

longum, dan m. tricipitis. 

Sendi bahu memiliki gerakan- gerakan berupa antefleksi dan 

retrofleksi (aksis transversal), abduksi dan adduksi (aksis sagital), 

eksorotasi dan endorotasi (aksis vertical), dan sirkumduksi. Gerakan 

hiperabduksi dihambat lig. coracoacromiale, sedangkan gerakan 

hiperadduksi retrofleksi yang berlebih dihambat oleh lig. coracohumerale.  

 



 

2. Articulatio cubiti/ sendi siku 

 Sendi ini merupakan articulation composita yang dibentuk oleh 3 

tulang yaitu humerus, radius, dan ulna. Terdapat 2 sendi, yaitu articulatio 

humeroradialis dan humeroulnaris yang bila bekerja bersama-sama akan 

membentuk sendi tipe ginglymus dengan 2 arah gerak yaitu fleksi dan 

ekstensi (aksis transversal). Ligamen yang memperkuat sendi ini adalah 

lig. collateral ulnare dan lig. collateral radiale. 

3. Articulatio radioulnaris 

Merupakan hubungan antara radius dan ulna yang berupa: 

a. articulatio radioulnaris proximalis (diarthrosis) yang memiliki 

kemampuan gerak rotasi 

b. articulatio radioulnaris distalis (diarthrosis)yang memiliki 

kemampuan gerak rotasi (supinasi dan pronasi) 

c. syndesmosis radioulnaris berupa membrana interossea 

(synarthrosis) 

4. Articulatio radiocarpea 

Merupakan sendi ovoid (articulatio ellipsoidea) antara os radius dan os 

ulna dengan os carpal ( os schapoideum, os lunatum, os triquetum). Sendi 

ini diperkuat oleh lig. radiocarpeum dorsale, lig. raadiocarpeum palmare, 

lig. collaterale carpi ulnare, dan lig. collaterale carpi radiale. Gerak 



yang dapat dilakukan adalah volairfleksi tangan, dorsafleksi tangan 

(hiperekstensi), abduksi (radialfleksi), adduksi (ulnairfleksi), dan 

sirkumduksi.  

5. Articulatio manus terdiri atas articulationes intercarpea, articulatio 

mediocarpea, articulationes carpometacarpea, articulationes 

intermetacarpeae, articulationes metacarpophalangeal, dan articulatio 

interphalangea. 

2.1.2 Fisiologi Struktur Sendi Ekstremitas Atas 

Sendi merupakan pertemuan antara dua atau beberapa tulang dari 

kerangka yang dihubungkan dengan kapsul sendi, jaringan ikat fibrosa, 

ligament, tendon, fascia, maupun otot. Sendi dibagi menjadi synarthrosis 

(tidak memiliki ruang sendi) dan diarthrosis (memiliki ruang sendi)
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Diarthrosis merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan. 

Ciri- ciri diarthosis adalah: memiliki facies articularis yang bersifat licin, 

facies articularis ditutupi oleh cartilage articularis yang pada umumnya 

adalah kartilago hialin, dan mempunyai capsula articularis yang membungkus 

persendian. Ruangan di dalamnya disebut cavum articulare berisi cairan 

sinovial.  

Sendi berguna menahan sejumlah beban substansial dari tulang saat 

melakukan kegiatan. Otot bertindak untuk memindahkan atau menstabilkan 

tulang, baik vertebra maupun ekstremitas dan menyebabkan rotasi pada aksis 



tubuh. Faktor eksternal seperti tekanan dari luar diakibatkan dari beratnya 

barang yang dibawa dan berat dari ekstremitas, gaya gravitasi, dan inersia 

dari gerakan juga mempengaruhi gerakan dari sendi. Gaya yang dihasilkan 

oleh otot harus lebih besar daripada faktor eksternal tersebut. Membran 

sinovial menghasilkan cairan sinovial yang berfungsi untuk melumasi sendi 

dan membentuk lapisan film antara permukaan yang berhubungan, sehingga 

memisahkan antar cartilage agar tidak saling bergesekan dan dapat 

mendistribusikan beban yang diterima. Otot, meskipun bukan jaringan dalam 

sendi berfungsi untuk menghasilkan kekuatan dalam menjaga postur dan 

memindahkan ekstremitas, serta meengirimkan beban melalui tendon ke 

tulang.
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 Gerakan pada sendi terbagi menjadi osteokinetik dan arthrokinematik. 

Gerakan osteokinetik adalah gerakan pada tulang, dimana gerakan tersebut 

diwakili oleh perubahan sudut artikuler dan bersifat volunter. Gerakan ini 

terdiri dari fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi interna, dan rotasi 

eksterna.
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 Fleksi 

Merupakan gerakan menekuk antara tulang yang satu dengan yang lain, 

menyebabkan kedua bagian mendekat. Biasanya terjadi pada permukaan 

anterior tulang (kecuali pada lutut) 

 Ekstensi 



Merupakan gerakan meluruskan/ menjauhkan satu tulang dengan yang 

lain. Gerakan ini biasanya digunakan untuk mengembalikan bagian tubuh 

ke posisi anatomis setelah telah tertekuk. Hiperekstensi adalah kelanjutan 

dari ekstensi di luar kemampuan secara anatomis.  

 

 Abduksi dan Adduksi 

Abduksi adalah gerakan menjauh dari garis tengah tubuh, sedang adduksi 

adalah gerakan menuju garis tengah. Sendi bahu dan pinggul dapat 

melakukan gerakan abduksi dan adduksi. Pada jari tengah pada tangan 

dan kaki, titik acuan untuk gerakan ini adalah jari kedua.  

 Abduksi horisontal dan adduksi horizontal 

Gerakan bahu yang tidak bisa terjadi dalam posisi anatomi. Bahu harus 

fleksi atau  abduksi 90° sehingga lengan sejajar dengan  bahu (dan tegak 

lurus dengan  tanah). Dari posisi ini, gerakan bahu ke belakang adalah 

abduksi horizontal, dan gerakan bahu ke depan adalah adduksi horizontal. 

 Deviasi radial dan ulnaris  

Deviasi radial adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada abduksi 

pergelangan ketika tangan bergerak ke lateral, atau ke arah sisi ibu jari. 

Deviasi ulnaris adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada 

pergelangan adduksi. Ketika tangan bergerak ke arah medial dari posisi 



anatomi atau ke arah jari kelingking, gerakan tersebut adalah deviasi 

ulnaris. 

 Sirkumduksi 

Merupakan sebuah gerakan melingkar; kombinasi dari gerakan fleksi, 

abduksi, ekstensi dan adduksi 

 

 

 Rotasi internal dan eksternal 

Rotasi adalah gerakan tulang di sekitar sumbu longitudinal. Rotasi 

internal (rotasi medial) terjadi ketika permukaan anterior melakukan 

rotasi ke arah dalam menuju garis tengah. Rotasi eksternal (rotasi lateral) 

terjadi ketika permukaan anterior melakukan rotasi ke arah luar, menjauhi 

garis tengah. 

  

 Nilai normal ROM aktif  sendi adalah:
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1. Articulatio humeri 

 Fleksi   :0-180
0
 

 Ekstensi   :0-60
0
 

 Abduksi   :0-180
0
 

 Adduksi   :0-60
0
 

 Rotasi internal  :0-90
0
 



 Rotasi external :0-90
0
 

2. Articulatio cubiti  

 Fleksi  :0-135
0
 

 Extensi  :0– 5
0
 

 Supinasi   :0-90
0
 

 Pronasi  :0-90
0
 

3. Articulatio radiocarpea 

 Fleksi  :0-80
0
 

 Extensi  :0- 70
0
 

 Fleksi ulnaris :0-30
0
 

 Fleksi radialis :0-20
0
 

  

 Gerakan arthrokinematik adalah gerakan yang terjadi permukaan sendi, 

gerakannya tidak bisa terlihat, dan tidak dibisa dikontrol. Gerakan ini 

merupakan gerakan aksesori. Gerakan arthrokinematik terdiri dari gerakan: 

 Rolling  

Gerakan bergulir antara satu permukaan sendi dengan yang lain. 

 Gliding (menggeser) 

Gerakan linear sendi yang sejajar dengan permukaan bidang sendi yang 

berdekatan 

 Spinning 



Merupakan gerakan berputar/ rotasi dengan sendi yang bergerak terfiksir 

dengan permukaan lainnya sehingga tetap berhubungan dititik yang sama.  

Gerakan pada sendi sebagian merupakan gabungan dari ketiga gerakan 

tersebut.  

 

2.1.3  Mekanisme Ekskresi dan Sekresi Cairan Sinovial 

Aliran cairan sinovial dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu kapiler sinovial, 

interstisial sinovial, dan sistem penyerapan limfatik.
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a. Kapiler sinovial 

Cairan sinovial dibentuk dari ultrafiltrasi dari plasma darah yang mengalir 

melewati membran fenestra. Membran fenestra merupakan suatu 

membran yang memiliki permeabilitas tinggi terhadap cairan dan terletak 

pada sisi yang menghadap cavum sinovial. Ketidakseimbangan pada 

tekanan Starling yang lewat melintasi membran fenestra ini 

mengakibatkan ultrafiltrasi plasma darah dalam pembentukan cairan 

sinovial. Ketidakseimbangan tekanan Starling merupakan penurunan 

perbedaan tekanan yang terjadi pada kapiler plasma ke interstitial sinovial 

dikurangi dengan selisih dari tekanan osmotik koloid efektif yang 

melintasi dinding kapiler. Bersamaan dengan ultrafiltrasi plasma sebagai 

bahan dasar cairan sinovial, sel-sel pada dinding sinovial (tipe B)
27

 juga 



secara aktif mengsekresi glikosaminoglikan hialorunan dan glikoprotein 

lubrisin untuk memproduksi cairan sinovial yang pekat dan licin. 

b. Interstisial sinovial 

Dari pembuluh kapiler menuju cavum sinovial, dan dari cavum sinovial 

menuju pembuluh limfe, terdapat barisan sel-sel. Di antara barisan sel 

tersebut, terdapat suatu celah interseluler yang memiliki ketebalan 

beberapa µm dan mengandung kompleks matriks fibrosa yang 

bersinggungan dengan cairan intra-artikuler (benang kolagen tipe I, III, 

dan V, mikrofibril kolagen tipe VI, hialuronan, proteoglikan kondrotin 

dan heparan, keratan sulfat, dan fibronektin). Konduktivitas hidrolik dari 

matriks tersebut berkisar 10
-11 

cm
4
 s

-1
 dyn

-1
 atau kurang, sehingga 

mengurangi kemungkinan keluarnya cairan intra-artikuler ketika tekanan 

intra-artikuler meningkat, contohnya pada saat gerakan fleksi.Tekanan 

cairan intra-artikuler merupakan faktor penting yang memengaruhi aliran 

cairan sinovial menembus interstisial sinovial: hal ini melawan filtrasi 

kapiler dan meningkatkan penyerapan dari cavum sinovial menuju 

subsinovial. Tekanan intra-artikuler dipengaruhi oleh gerakan sendi, 

sehingga menghubungkan gerakan sendi dengan trasport cairan. Fleksi 

aktif maupun pasif pada sendi normal dapat meningkatkan tekanan intra-

artikuler di atas tekanan atmosfer, dimana pada gerak ekstensi, tekanan 

intra-artikuler lebih rendah dari tekanan atmosfer. Pada tekanan sub 



atmosfer, tekanan akan cenderung mengalir ke dalam cavum sinovial 

sedangkan pada tekanan supra-atmosfer, tekanan cenderung mengalir 

keluar cavum sinovial.
28

  

c. Sistem limfatik sinovial  

Sistem limfatik sinovial merupakan anyaman dari pembuluh limfe 

terminal yang terletak pada perbatasan sinovial-subsinovial dan menyedot 

keluar cairan sinovial, makromolekul, dan partikel-partikel yang keluar 

dari cavum sinovial. Subsinovial tersusun atas jaringan ikat longgar, 

lemak, dan jaringan fibrosa. Jaringan subsinovial berhubungan dengan 

jaringan ikat di sekitar sendi dan berperan sebagai jaringan penyokong 

dan penampung cairan sinovial ketika cairan tersebut bergerak keluar.
28

     

2.2 Range of Motion (ROM) 

2.2.1  Definisi Range of Motion (ROM) 

 ROM adalah besarnya suatu gerakan yang terjadi pada suatu sendi. Posisi 

awal untuk mengukur semua ROM kecuali rotasi adalah posisi anatomis. Range of 

motion (ROM) menjadi teknik dasar untuk menilai lingkup gerak sendi yang berguna 

sebagai panduan dalam suatu program intervensi terapeutik. Teknik ini 

memungkinkan terjadinya kontraksi dan peregangan pada otot untuk menggerakkan 

masing-masing persendiannya secara sepenuhnya sesuai gerakan yang normal baik 

secara aktif maupun pasif. Menurut Potter dan Perry, range of motion adalah teknik 

dasar yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat 



kesempurnaan dari kemampuan untuk menggerakkan persendian secara normal dan 

lengkap, serta meningkatkan massa otot dan tonus otot29. Untuk mempertahankan 

nilai ROM agar tetap normal, setiap ruas sendi harus digerakkan secara periodik pada 

ruang gerak yang dimilikinya. 

 ROM menurut jenis gerakannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, 

yaitu ROM dinamis, ROM statis-aktif, dan ROM statis-pasif.
30

  

1. ROM dinamis/ ROM kinetik adalah kemampuan sendi pada anggota tubuh 

untuk melakukan gerakan-gerakan dinamis/kinetik.  

2. ROM statis-aktif/ ROM aktif adalah kemampuan untuk mempertahankan 

posisi pada gerakan dengan bantuan dari otot-otot antagonis dan agonis. 

Misalnya, mengangkat tangan dan menjaganya agar tetap tinggi tanpa adanya 

dukungan dari eksternal/ bertumpu.  

3. ROM statis-pasif/ROM pasif adalah kemampuan untuk mempertahankan 

gerakan dengan bantuan berat badan, tumpuan, ataupun alat-alat lain (kursi). 

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ROM adalah:  

A. Faktor Intrinsik 

1. Genetik 

ROM dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Terdapat sekitar 47-70% 

populasi patologis dan tampak sehat yang membawa kelainan genetic 

berhubungan dengan ROM. Mutasi gen COL5A1 ECB penyebab Ehlers-

Danlos klasik Syndrome (EDS) yang mengakibatkan hipermobilitas pada 



sendi. Selain itu, varian urutan gen COL5A1, yaitu BstUI Restriction 

Fragment Length Polymorphism (RFLP), dalam pengukuran yang dilakukan 

secara kohort dikaitkan dengan kelompok yang berisi individu dengan 

riwayat cedera tendon archilles.
31

 

2. Struktur Sendi  

Beberapa jenis sendi dalam tubuh manusia secara anatomis memiliki lingkup 

gerak sendi (ROM) yang lebih besar daripada sendi yang lain. Sendi bahu 

misalnya, memiliki ROM/ lingkup gerak sendi terbesar dari semua sendi dan 

dapat bergerak di setiap bidang anatomis. Dibandingkan dengan sendi bahu, 

sendi ellipsoid pada pergelangan tangan hanya bergerak pada bidang sagital 

dan frontal.
22

  

3. Umur dan Jenis Kelamin 

ROM dan fleksibilitas akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Hal 

ini disebabkan karena sebagian jaringan ikat fibrosa yang mengalami fibrosis. 

Wanita cenderung lebih fleksibel daripada laki-laki dikarenakan perbedaan 

dari bentuk dari anatomi dan aktivitasnya.
32

 Individu yang lebih tua harus 

mengambil dorongan itu, seperti halnya dengan kekuatan dan daya tahan, 

fleksibilitas dapat ditingkatkan pada setiap usia dengan pelatihan.
33-35

 

4. Struktur jaringan ikat 

Jaringan ikat seperti fascia dan tendon dapat membatasi ROM, terkait dengan 

karakteristik dari jaringan ikat yang terdiri dari elastisitas dan plastisitas. 



Elastisitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk kembali ke panjang 

istirahat semula setelah peregangan pasif. Plastisitas dapat didefinisikan 

sebagai kecenderungan untuk mengikuti panjang yang baru dan lebih besar 

setelah dilakukan peregangan pasif. Ligamen tidak dapat bertambah 

elastisitasnya, namun dapat bertambah plastisitasnya. Plastisitas dipengaruhi 

oleh umur dan kejadian cedera. 
32, 36

  

5. Sisi dominan tubuh 

ROM pada sisi tubuh yang dominan lebih besar dibandingkan dengan pada 

bagian tubuh yang kurang dominan dikarenakan adanya proses adaptasi dari 

jaringan dan perbedaan dari frekuensi penggunaan sendi.
31

   

6. Ukuran diameter/ besar otot  

Ukuran dari otot rangka yang besar atau meningkat dapat mempengaruhi 

ROM. Ukuran m. biceps atau m. deltoid yang sangat besar dapat 

menyebabkan m.triceps sulit untuk meregang. Oleh karena itu, olahraga yang 

terlalu memforsir otot seperti latihan beban yang terlalu besar atau beberapa 

posisi pada olahraga rugby tidak begitu dianjurkan untuk dilakukan secara 

berlebih dikarenakan akan mengganggu ROM.
32

  

7. Cedera yang dialami sebelumnya 

Penyakit sistemik yang menyebabkan degenerasi pada otot (diabetes melitus, 

hipertensi, penyakit jantung), kelainan pada sendi, kelainan neurologis 

ataupun otot, baik akibat pengaruh cedera atau pembedahan, serta inaktivitas 



atau imobilitas dapat menyebabkan penebalan (fibrosis) pada daerah yang 

terkena. Jaringan fibrosa bersifat kurang elastis dan dapat menyebabkan 

kontraktur pada ekstremitas dan mengurangi ROM.
31

  

B. Faktor Ekstrinsik 

1. Lingkungan 

Lingkungan (temperatur) dapat mempengaruhi ROM. Lingkup gerak sendi 

(ROM) menurun segera setelah bangun dari tidur malam. Sepuluh menit 

mandi dengan air hangat (40°C) dapat meningkatkan suhu tubuh dan ROM. 

Suhu tubuh yang meningkat setelah latihan dapat menyebabkan naiknya suhu 

pada otot dan dapat meningkatkan kelenturan tubuh hingga 20%.
32

 

2. Latihan peregangan 

Latihan peregangan dapat meningkatkan ROM. Latihan peregangan yang 

dilakukan harus memenuhi standar frekuensi, durasi, dan bentuk latihan.
31

 

Latihan peregangan dapat dibagi menjadi statik, dinamik, dan pre-contraction 

training.
30  

 Terdapat 3 sistem pencatatan ROM, yaitu:
37

  

1. Sistem 0 –180°  

Digunakan untuk mengukur ROM sendi ekstremitas atas dan bawah. 

Posisi 0° merefleksikan posisi anatomis sebelum melakukan gerakan 

fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. ROM dimulai pada 0 derajat dan 



bergerak menuju 180 derajat. Sistem pencatatan seperti ini adalah yang 

paling banyak digunakan di dunia. 

2. Sistem 180 - 0° 

Sistem ini mengukur ROM pada posisi anatomis, ROM dimulai dari 180° 

dan bergerak menuju 0°. 

3. Sistem 360° 

Sistem 360° juga mengukur ROM pada posisi anatomis. Gerakan fleksi 

dan abduksi dimulai dari 180° dan bergerak menuju ke 0°. Gerakan 

ekstensi dan adduksi dimulai dari 180° dan bergerak menuju 360°.  

Sistem 180 - 0° dan sistem 360° lebih sulit dimengerti dibandingkan 

sistem pencatatan 0 - 180° dan juga jarang digunakan.  

2.2.2 ROM Sendi pada Lansia 

ROM sendi pada lansia dipengaruhi oleh adanya perubahan pada sistem 

musculoskeletal. Sistem muskuloskeletal yang mengalami perubahan adalah 

connective tissue, kartilago, tulang, otot dan sendi.
38

 

1. Connective tissue (kolagen dan elastin). 

Kolagen dan elastin mengalami perubahan kualitas dan kuantitasnya 

sehingga ROM pada lansia berkurang dan menyebabkan nyeri, penurunan 

kemampuan untuk meningkatkan kekuatan otot, kesulitan bergerak, dan 

hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Upaya fisioterapi untuk 



mengurangi dampak tersebut adalah memberikan latihan untuk menjaga 

mobilitas. 

2. Kartilago 

Kemampuan kartilago untuk regenerasi berkurang sehingga proteoglikan 

yang merupakan komponen dasar matriks kartilago, berkurang atau hilang 

secara bertahap. Jaringan fibril pada kolagen yang membentuk matriks 

kartilago, kehilangan kekuatannya sehingga kartilago cenderung 

mengalami penurunan fungsi dan lebih rapuh. Fungsi kartilago sebagai 

peredam menjadi tidak efektif sehingga rentan terhadap gesekan, terutama 

pada sendi besar penumpu berat badan. Akibatnya, sendi mudah 

meradang, menjadi kaku, nyeri, keterbatasan gerak dan terganggunya 

aktivitas sehari-hari.  

3. Sistem muskuler 

Pada penuaan, sistem muscular mengalami pemanjanganwaktu untuk 

kontraksi dan relaksasi. Implikasi dari hal ini adalah perlambatan waktu 

untuk bereaksi dan pergerakan yang kurang aktif. Perubahan pada 

kolumna vertebralis, ankilosis, kekakuan ligamen dan sendi, penyusutan, 

sklerosis tendon dan otot, dan perubahan degeneratif ekstrapiramidal juga 

terjadi dan menyebabkan peningkatan fleksi pada sendi.
39

  

4. Sendi 



Pada proses menua, sendi mengalami pemecahan pada komponen kapsul 

sendi dan kolagen. Implikasi dari hal ini adalah nyeri, inflamasi, 

penurunan mobilitas sendi dan deformitas. Selain itu, kekakuan pada 

ligamen dan sendi akan meningkatkan risiko cedera. Penyakit pada sendi 

akibat degenerasi atau kerusakan pada permukaan sendi banyak dijumpai 

pada lansia. Lansia sering mengeluh linu-linu, pegal, dan kadang-kadang 

terasa nyeri. Biasanya yang terkena adalah persendian pada jari-jari, 

tulang punggung, sendi-sendi lutut dan panggul. Gout menyebabkan nyeri 

yang sifatnya akut.  

2.2.3 Latihan Peningkatan ROM  

Jenis latihan yang dapat meningkatkan ROM adalah jenis- jenis latihan-

latihan peregangan, yaitu latihan peregangan statis, peregangan dinamis, 

peregangan pasif dan peregangan Proprioceptive Neuromuscular Facilitation 

(PNF). 

1. Peregangan statis 

  Latihan peregangan statis adalah bentuk latihan yang 

dilakukan sendiri, dimana pelaku mengambil sikap sedemikian rupa 

sehingga meregangkan suatu kelompok otot tertentu.
40

 Dalam latihan 

peregangan statis, pelaku mengambil sikap sedemikian rupa sehingga 

meregangkan suatu kelompok otot tertentu. Misalnya: sikap berdiri 



dengan tungkai lurus, badan dibungkukkan, tangan mencoba 

menyentuh lantai.  

  Dalam metode peregangan statis, regangan otot dilakukan 

secara perlahan-lahan sampai mencapai limit rasa sakit pertama. Sikap 

ini dipertahankan selama 20 detik. Metode peregangan ini tidak 

disertai dengan gerakan hentakan, sehingga tidak terjadi refleks 

muscle spindle. Refleks muscle spindle baru terjadi setelah pelaku 

merasakan sakit dan otot berkontraksi, sehingga tidak dapat terjadi 

pemanjangan otot kembali.
21

  

2. Peregangan Dinamis 

  Peregangan dinamis adalah gerakan peregangan yang 

melibatkan otot- otot dan persendian. Gerakan peregangan ini 

dilakukan secara perlahan dan terkontrol. Gerakan perlahan adalah 

gerakan yang dilakukan dengan cara yang halus dan tidak 

menghentak-hentak. Gerakan yang terkontrol adalah gerakan yang 

dilakukan hingga persendian yang dilatih mencapai lingkup gerak 

sendi maksimal. Tujuan dari peregangan dinamis adalah untuk 

memelihara dan meningkatkan kelenturan persendian, tendon, 

ligamen dan otot.
40

 Peregangan dinamis akan cepat meningkatkan 

suhu tubuh dan dapat menghilangkan kekakuan pada sendi.  



  Peregangan dinamis terbagi dari 2 jenis latihan, yaitu jenis 

dinamis peregangan aktif dan balistik peregangan. Peregangan aktif 

melibatkan gerakan maksimal lingkup gerak sendi (ROM) dari 

berbagai sendi tubuh. Latihannya dilakukan secara berulang- ulang, 

ritmis, dan bersifat progresif.
30, 40

Gerakan aerobik, termasuk senam 

lansia MENPORA merupakan jenis latihan peregangan ini.  

 Latihan peregangan balistik adalah latihan dengan gerakan- gerakan 

yang bersifat cepat dan berganti- ganti, dan memiliki gerakan 

menghentak pada akhir rentang gerak. Peregangan ini tidak lagi 

dianjurkan dikarenakan meningkatan risiko cedera. 

3. Teknik Peregangan Pasif (Passive Stretching) 

  Perengangan pasif merupakan suatu teknik perengangan 

dimana pelaku dalam keadaan rileks dan tanpa adanya kontribusi pada 

gerakan yang dilakukan. Gerakan terjadi disebabkan oleh tenaga atau 

kekuatan dari luar/eksternal. 

4. Teknik Pre-Kontraksi  

 Merupakan teknik peregangan yang melibatkan kontraksi pada 

otot yang akan diregangkan atau otot antagonisnya, sebelum 

melakukan peregangan. Jenis-jenis latihan ini antara lain 

Proprioceptieve Neuromuscular Facilitation(PNF), Post-Facilitation 

Stretch (PFS), dan Post Isometric Relaxation(PIR).
41

 



 

 

 

 

 

2.2.4 Alat Pengukur Nilai ROM Sendi Otot Ekstremitas Atas 

 

 

 

 

Gambar 1.  Goniometer Universal 

Goniometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur range of motion/ 

ruang lingkup sendi. Alat ini dapat mengukur baik ROM aktif maupun 

pasif. Goniometer membantu dalam: 

1. Menentukan ada atau tidak adanya disfungsi pada sendi 

2. Menegakkan diagnosis 

3. Menentukan tidakan intervensi 

4. Mengevaluasi peningkatan atau penurunan dari target intervensi 

 



5. Mengetahui efektifitas suatu tehnik terapeutik khusus seperti latihan-

latihan, obat-obatan, dan prosedur pembedahan 

6. Membantu dalam pembuatan orthose dan pelengkap adaptasi. 

Cara penggunaan goniometer adalah:
42

 

1. Sejajarkan titik tumpu yang ada pada goniometer dengan titik tumpu 

sendi yang akan diukur. 

2. Sejajarkan lengan-lengan goniometer dengan anggota badan yang 

akan diukur. 

3. Tahan lengan-lengan goniometer sehingga tidak berpindah saat terjadi 

pergerakan sendi. 

4. Perbedaan antara derajat akhir dengan derajat awal sendi 

merefleksikan nilai range of motion (ROM) dari sendi yang diukur. 

2.3 Teori Menua 

Beberapa teori mengenai proses penuaan adalah:
43

 

1. Teori Genetik 

Teori ini menjelaskan bahwa material genetik telah terprogram mulai 

dari tumbuh sampai mati. Panjang umur gen  yang ada menentukan 

potensi lama hidup. Teori ini menjelaskan potensi maksimal kehidupan 

dari suatu spesies(maximum life span potential). Pada manusia, alel 

ApoE2 didapatkan pada orang dengan usia seratus tahunan. Genetik 

memainkan peran percepatan sindrom menua seperti pada sindrom 



Werner (menua dewasa = adult progeria), sindrom Hutchinson-Gilford 

(menua anak = childhood progeria) dan sindrom Down. 

2. Teori Stochastik/ Wear and Tear Theory 

Teori ini menjelaskan bahwa proses akumulasi kerusakan pada molekul 

vital (misal DNA, protein) menyebabkan penurunan fungsi secara 

progresif dan akhirnya mati. 

3. Teori Radikal Bebas (Free Radical Theory) 

Teori ini menyatakan bahwa proses penuaan terjadi karena substansi 

radikal bebas. Radikal bebas adalah suatu molekul yang memiliki 

elektron bebas, bersifat sangat reaktif dengan molekul lain dan 

merusak.Aktifitas radikal bebas mempunyai efek merugikan karena 

menghasilkan produk sampah/buangan yaitu lipofucsin. Adanya 

lipofucsin dalam tubuh mengganggu sintesa DNA dan RNA, 

mempengaruhi sintesis protein, menurunkan tingkat efektifitas energi, 

mencegah tubuh membentuk massa otot dan merusak enzim seluler 

yang diperlukan untuk proses kimia vital. Walaupun demikian, radikal 

bebas mempunyai fungsi yang penting untuk untuk aktifitas listrik 

biokimia,memproduksi energi,memelihara kekebalan tubuh, 

menghantarkan transmisi impuls saraf, mensintesa hormon, dan 

membantu proses kontraksi otot.Kerusakan akibat radikal bebas dimulai 



sejak lahir dan berlanjut sampai mati. Untuk mencegah efek merugikan 

radikal bebas diperlukan antioksidan alami ataupun antioksidan 

scavenger. 

4. Teori Telomerase 

Teori ini menyatakan bahwa setiap saat sel kita membelah, telomere 

menjadi lebih pendek, sehingga terjadi kerusakan dan kematian pada 

tingkat seluler. Hal ini disebabkan kunci elemen pembentukan telomere, 

yaitu enzim telomerase menjadi hilang. Enzim ini berperan dalam 

memperbaiki dan mengganti telomere dengan cara manipulasi. Hal ini 

diperkuat dengan adanya enzim telomerase immortal pada sel 

germinativum dan sel kanker. 

2.4 Lanjut Usia (Lansia) 

2.4.1 Pengertian Lansia 

Di Indonesia, pengertian lansia tertera dalam UU. No 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lansia pasal I ayat 2 yaitu lansia adalah seseorang yang telah 

mencapai usia 60 tahun ke atas
8
.  

2.4.2 Olahraga untuk Lansia 

Pada lansia, olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang bertujuan untuk 

meningkatkan kebugaran. Komponen kebugaran terdiri dari ketahanan 

kardiorespiratori (jantung, paru, dan pembuluh darah), lemak tubuh, kekuatan 



otot, dan kelenturan sendi
44. Olahraga yang dapat meningkatkan kebugaran 

harus memenuhi kriteria:
14 

1. Jenis latihan 

Jenis latihan olahraga yang dapat membantu lansia untuk mencapai 

kebugaran adalah olahraga yang bersifat murni aerobik seperti jalan kaki, 

jogging, bersepeda statis, bersepeda, dan senam aerobik intensitas 

rendah-sedang. 

2. Durasi  

Durasi yang diperlukan dalam olahraga untuk meningkatkan kebugaran 

lansia adalah sekitar 20–60 menit. Hasil latihan olahraga kebugaran akan 

tampak nyata setelah berlatih selama 8 sampai dengan 12 minggu dan 

akan menjadi stabil setelah 20 minggu berlatih.
 
 

3. Sistematis 

Latihan jasmani atau kebugaran terdiri dari: pemanasan/warming up, 

pengkondisian/conditioning, dan penenangan/cooling down.  

 Fase pemanasan/warming up tediri dari gerakan kelenturan dan 

gerakan dinamis pemanasan untuk mencegah cedera dengan 

meningkatkan elastisitas otot dan ligamen di sekitar persendian dan 

mempersiapkan tubuh dengan meningkatkan suhu tubuh dan denyut 

nadi sehingga dapat melakukan aktivitas latihan. Gerakan latihan 



harus dilakukan secara sistematis, runtut dan konsisten, dimulai dari 

kepala, lengan, dada, pinggang dan kaki. 

 Pada tahap pengkondisian/conditioning, rangkaian gerakan dilakukan 

sesuai dengan tujuan program latihan, misalnya jogging untuk 

meningkatkan daya tahan paru-jantung atau untuk pembakaran lemak 

tubuh, latihan peregangan/stretching untuk meningkatkan kelentukan 

persendian, dan latihan beban untuk meningkatkan kekuatan dan 

daya tahan otot. Takaran latihan ditingkatkan secara bertahap. 

 Pendinginan/cooling down dilakukan untuk menurunkan frekuensi 

denyut nadi agar kembali normal/ mendekati awal latihan, sehingga 

dapat mencegah terjadinya penumpukan asam laktat. 

2.5 Senam lansia MENPORA  

2.5.1 Pengertian Senam lansia MENPORA 

Senam lansia MENPORA merupakan senam yang dibuat oleh Menteri 

Negara Pemuda dan Olahraga (MENPORA) merupakan upaya peningkatan 

kebugaran jasmani kelompok lansia. Senam ini terdiri dari gerakan yang 

mengikuti nada teratur, aerobic low impact (menghindari gerakan loncat-

loncat dan gerakan berbahaya lainnya), berintensitas ringan sampai sedang, 

bersifat menggerakan hampir sebagian besar otot tubuh, serasi sesuai gerak 

sehari-hari, dan mengandung gerakan-gerakan melawan beban badan dengan 

pemberian beban antara bagian kanan dan kiri secara seimbang.
15  

 



2.5.2 Prinsip Senam Lansia MENPORA  

Prinsip- prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan senam lansia 

MENPORA adalah:
15, 16

 

1) Melatih komponen kebugaran tubuh. 

2) Mengutamakan keselamatan peserta. 

3) Memiliki keteraturan latihan.  

4) Intensitas latihan tidak terlalu berat.  

5) Dapat berupa permainan dalam bentuk ringan. 

6) Dosis latihan yang dilakukan ditingkatkan secara berjenjang. 

7) Menghindari kompetisi. 

8) Menghindari kontraindikasi. 

 Kontraindikasi pada senam lansia MENPORA adalah:
12, 16, 45

 

1) Hipertensi (sistolik >140 mmHg dan diastolic >90mmHg) 

2) Penyakit berat. 

3) Larangan dari dokter. 

2.5.3 Manfaat Senam Lansia MENPORA 

Senam lansia MENPORA dan kegiatan aerobik lainnya bermanfaat untuk 

memperbaiki kondisi fisik dan psikologis seseorang. Senam ini sangat 

dianjurkan untuk seseorang yang memasuki usia pralansia (45-60 tahun) dan 

lansia (60 tahun keatas). Menurut Departemen Kesehatan(2003) senam lansia 

memberikan manfaat seperti: memperlancar peredaran darah, meningkatkan 



kekuatan otot, merangsang pernafasan dalam, membantu pencernaan, 

meningkatkan filtrasi pada ginjal sehingga dapat membantu proses 

detoksifikasi tubuh, membantu kelancaran pembuangan bahan sisa, 

meningkatkan fungsi jaringan tubuh, mengencangkan dan mencerahkan kulit, 

merangsang kebugaran mental, membantu mempertahankan berat badan, 

memberikan tidur nyenyak, serta memberikan kebugaran jasmani, dimana 

salah satu komponen kebugaran adalah kelenturan sendi. 
14, 16, 41

 

2.5.4  Gerakan Senam lansia MENPORA 

Gerakan senam lansia MENPORA terdiri dari berberapa tahap yaitu: 

1) Sikap permulaan dan pemanasan : menyiapkan psikologi untuk memulai 

senam. 

2) Gerakan inti: untuk melatih koordinasi lengan dan kaki, menguatkan otot 

lengan, menguatkan otot tungkai. 

3) Gerakan pendinginan: untuk melatih peregangan dan pernafasan. 

2.5.5. Gerakan Senam lansia MENPORA yang Mempengaruhi ROM Sendi 

Ekstremitas Atas 

1. Gerakan Mempengaruhi ROM Fleksi dan Hiperfleksi Articulatio Humeri 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

2.   Gerakan yang mempengaruhi ROM abduksi dan adduksi articulatio 

humeri 

 

 

                          

 

3. Gerakan yang mempengaruhi fleksi dan hiperekstensi articulatio cubiti 

 

 

 

 

 
  

  

 
 



 

 

4. Gerakan yang mempengaruhi fleksi dan hiperekstensi articulatio 

radiocarpea 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Gerakan Senam Lansia yang Mempengaruhi Otot Ekstremitas Atas 

 

 

 

  

 


