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 D. RUJUKAN FISIOTERAPI DARI DOKTER : 

  Mohon rujukan fisioterapi pada pasien Ny. Tutik Paryati ( 51 th ) 

pada kondisi frozen shoulder sinistra. 

 

III. S E G I  F I S I O T E R A P I 

            TANGGAL : 02 februari 2011 

 A. A N A M N E S I S ( AUTO / HETERO *)) 

  1. KELUHAN UTAMA : 

    Pasien merasakan nyeri dan kaku pada bahu sebelah 

kiri terutama saat lengannya digerakkan ke segala arah.  

 

  2. RIWAYAT PENYAKIT SEKARANG : 

    Kurang lebih 2 bulan yang lalu saat bangun tidur 

pasien tiba-tiba merasakan adanya nyeri pada bahu kirinya, 

terutama saat lengannya digerakkan . Tetapi jika dalam posisi 

diam (istirahat) nyeri akan berkurang dan kemudian 

menghilang, selain itu pasien juga merasakan keterbatasan 

gerak pada bahu kirinya. Dengan keadaan seperti itu, pasien 

merasa sangat terganggu saat melakukan aktifitas-aktiftasnya 

seperti saat berpakaian, menggosok punggung saat mandi, 

keramas, memakai bra. Kemudian pasien periksa ke poli 

saraf di RSUD karanganyar kemudian dirujuk ke bagian 

IRM. Oleh dokter  rehab medik pasien dirujuk ke fisioterapi 

dengan diagnosis frozen shoulder capsulitis adhesive sinistra. 

Pasien belum pernah menjalani pengobatan ditempat lain 

sebelumnya. Biasanya untuk mengurangi nyeri pasien 

mengusapkan balsem pada bagian bahu kirinya.    

 

 

  3. RIWAYAT PENYAKIT DAHULU : 

   Pasien belum pernah mengalami trauma sebelumnya. 
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  4. RIWAYAT PENYAKIT PENYERTA : 

   Hypertensi (-) 

   DM  (-) 

   Jantung (-)  

 

  5. RIWAYAT PRIBADI  ( KETERANGAN UMUM 

PENDERITA ) : 

   Pasien seorang ibu rumah tangga, setiap harinya bekerja 

mengurus rumah seperti memasak, mengash anak, dan 

bersih-bersih.  

 

  6. RIWAYAT KELUARGA : 

   Tidak ada keluarga yang menderita penyakit serupa, karena 

memang bukan penyakit herediter 

 

  7. ANAMNESIS SISTEM : 

   a) Kepala & Leher : 

    tidak ada keluhan kaku leher dan  pusing. 

 

   b) Kardiovaskuler : 

                                                  tidak ada keluhan nyeri dada, keringat dingin, dan 

dada berdebar-debar. 

   c) Respirasi : 

    tidak ada keluhan batuk dan sesak nafas. 

 

   d) Gastrointestinalis : 

  tidak ada keluhan mual, muntah, rasa kembung, 

BAB (buang air besar) lancar dan terkontrol. 

   e) Urogenitalis : 

    BAK (Buang Air Kecil) lncar dan terkontrol. 
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   f) Muskuloskeletal : 

    - Adanya nyeri dan spasme otot pada bahu sebelah 

kiri. 

    - Keterbatasan gerak bahu kiri. 

    - Penurunan kekuatan otot bahu kiri. 

 

   g) Nervorum : 

                                      tidak ada keluhan kesemutan, dan nyeri menjalar. 

 

 B. P E M E R I K S A A N 

  1. PEMERIKSAAN FISIK  

   1.1. TANDA - TANDA VITAL : 

   a) Tekanan darah  : 130/ 80 mmhg 

   s) Denyut Nadi  : 75 x/menit 

   d) Pernapasan     : 20 x/ menit 

   f) Temperatur    : 36o C 

   g) Tinggi Badan   : 155 cm 

   f) Berat Badan  : 57 kg 

 

  1.2. INSPEKSI : 

   Statis  :  - Keadaan Umum pasien baik(wajah tidak 

pucat) 

     - Kedua bahu pasien sejajar/simetris  

     - Tidak tampak adanya oedem pada bahu kiri 

   - Tidak ada adanya atropi pada bahu kiri dan 

tidak ada warna kulit kemerah-merahan 

pada bahu kiri. 

   Dinamis  :    -  Ekspresi wajah pasien terlihat menahan 

sakit saat lengan kirinya digerakkan. 

  1.3. PALPASI : 

   - tidak ditemukan adanya oedem 
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   - suhu local normal 

 

  1.4. PERKUSI : 

   Tidak dilakukan  

 

  1.5. AUSKULTASI : 

   Tidak dilakukan 

 

  1.6. GERAKAN DASAR : 

   a) Gerak Aktif : 

- Adanya rasa nyeri pada bahu kiri setiap akhir 

gerakan pada semua arah gerak baik gerakan 

fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, endorotasi, 

eksorotasi. 

- adanya keterbatasan LGS ke semua arah gerak. 

 

   b) Gerak Pasif : 

- Adanya rasa nyeri pada bahu kiri setiap akhir 

gerakan pada semua arah gerak baik gerakan 

fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, endorotasi, 

eksorotasi. 

- adanya keterbatasan LGS ke semua arah gerak. 

- Rasa akhir gerakan soft end fell (kapsuler) 

 

   c) Gerak Isometrik Melawan Tahanan : 

- Pasien mampu melakukan gerakan isometris 

melawan tahanan terapis tetapi ada nyeri. 

 

 

     

   1.7. KOGNITIF, INTRA PERSONAL & INTER 

PERSONAL : 
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    Kognitif : atensi yang baik dan mampu mengorientasi 

waktu dan ruang. 

    Intrapersonal : pasien mempunyai semangat dan 

motivasi untuk sembuh. 

    Interpersonal : pasien memiliki motivasi untuk cepat 

sembuh. 

 

   1.8. KEMAMPUAN FUNGSIONAL & 

LINGKUNGAN AKTIVITAS : 

   a) Kemampuan Fungsional Dasar : 

- pasien mampu miring  

- pasien mampu tengkurap dan bangun dari 

tempat tidur tanpa bantuan 

- pasien mampu gerakan aktif pada sendi pada 

bahu kiri dengan disetai nyeri. 

   b) Aktivitas Fungsional : 

   pasien mengalami kesulitan memakai bra, 

menggosok punggung saat mandi, memakai dan 

melepas baju, mengambil benda yang berada 

diatas. 

 

   c) Lingkungan Aktivitas : 

   rumah pasien tidak ada trap trapan/ tangga  , wc 

pasien wc duduk. 

 

  2. PEMERIKSAAN SPESIFIK (FT A / FT B / FT C / FT D 

/ FT E *) 

  2.1.  pemeriksaan nyeri  dengan VDS 

   Nilai 1 : tidak nyeri 

   2 = nyeri sangat ringan,  

   3 = nyeri ringan,  

   4 = nyeri tidak begitu berat,  
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   5 = nyeri cukup berat,  

   6 = nyeri berat dan  

   7 = nyeri hampir tak tertahankan    

Nyeri Nilai 

Nyeri Diam 3 

Nyeri Gerak 4 

Nyeri Tekan 6 

 

  2.2.  Pemeriksaan LGS sendi bahu kiri dengan Goneometer 

No Pemeriksaan LGS LGS normal 

1 

2 

Gerak aktif 

 

 

 

Gerak pasif 

S : 35º-00-90º 

F : 80º-00-30º 

R(F90) : 30º-00-20º 

R(F0) : 300-00-500 

S : 40º-00-95º 

F : 85º-00-35º 

R(F90) : 35 º-0-250 

R(F0) : 350-00-550 

S : 45º-00-180º 

F : 180º-00-40º 

R(F90) : 90º-00-90 º 

R(F0) : 600-00-900 

S : 45 º-00-180º 

F : 180 º-00-45º 

R(F90) : 90º-0-90º 

R(F0) : 600-00-900 

 

  2.3. pemeriksaan kekuatan otot dengan MMT  

No Group otot penggerak bahu kiri Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ekstensor 

Fleksor 

Abduktor 

Adduktor 

Eksorotator 

Endorotator 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

  2.4. Pemeriksaan aktifitas kemampuan fungsional dengan indeks 

SPADI 
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No Jenis aktivitas Nilai 
1 Mencuci rambut (keramas) 7 
2 Menggosok punggung saat mandi 7 
3 Memakai dan melepas kaos (T-shirt) 9 
4 Memakai kemeja berkancing 2 
5 Memakai celana 3 
6 Mengambil benda yang ada di atas 8 
7 Mengangkat benda berat (lebih dari 10 pounds) 7 
8 Mengambil benda di saku belakang celana 7 

 Jumlah 50
 

Keterangan: 

0 = tidak kesulitan 

1 = sangat mudah 

2 =  mudah 

3 = cukup mudah 

4 = sedikit mudah 

5 = sedang 

6 = tidak begitu sulit 

7 = sedikit sulit 

8 = cukup sulit  

9 = sulit sekali 

10 = sangat sulit sekali (membutuhkan bantuan) 

Jumlah Keseluruhan   X  100  = Derajat kesulitan pasien 
            80 

 
Dengan kriteria: 

 0% -     20% =  Sangat ringan 

 20% -     40% =  Ringan 

 40% -      60% =   Sedang 

 60% - 80% =   Berat 

 81% - 100% =   Sangat Berat 

  2.5  Pemeriksaan khusus 

a) Tes Appley Stretch (+) 
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b) Tes Yergason (-) 

c) Tes Drop Arm (-) 

 

 C. DIAGNOSIS FISIOTERAPI 

  a. Impairment 

     - Nyeri disekitar bahu sebelah kiri 

- Penurunan kekuatan otot bahu kiri. 

- Penurunan LGS bahu kiri 

b. Functional limitation 

Ketidakmampuan berpakaian, memakai Breast Holder (BH), 

menggosok punggung saat mandi, mengangkat benda dll. 

c. Disability  

Tidak ada hambatan yang berarti dalam interaksi sosial . 

 

 D. PROGRAM / RENCANA FISIOTERAPI 

  1. TUJUAN : 

   Tujuan jangka pendek : 

- Mengurangi nyeri sendi bahu pada frozen shoulder 

capsulitis adhesive sinistra. 

- Meningkatkan LGS sendi bahu untuk gerakan pola 

kapsuler/ke segala arah. 

- Meningkatkan kekuatan otot penggerak sendi bahu 

sinistra. 

Tujuan jangka panjang : 

Mengembalikan kemampuan aktivitas fungsional seperti 

semula. 

  2. TINDAKAN FISIOTERAPI : 

  a. Teknologi Fisioterapi : 

   1) Teknologi Alternatif : 
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     - Infra Red 

     - SWD 

     - TENS 

     - US 

     - teapi manipulatif 

     - terapi latihan. 

   2) Teknologi Yang Dilaksanakan : 

    (Jelaskan argumentasi / alasan mengapa ini yang 

dilaksanakan) 

1. Short Wave Diathermy (SWD)  

 Efek panas yang ditimbulkan oleh SWD 

bermanfaat meningkatkan elastisitas jaringan otot 

dan rileksasi. Hal ini disebabkan karena 

lancarnya vaskularisasi sehingga proses 

pembuangan zat “P” (zat pencetus nyeri)akan 

terangkata bersama aliran darah. 

2. Terapi manipulatif 

Untuk meningkatkan lingkup gerak sendi 

3. Terapi Latihan 

a. Overhead pulley 

b. Codman pendular exercise 

untuk mengulur jaringan lunak sekitar sendi 

yang mengalami pemendekan serta 

meningkatkan lingkup gerak sendi dan kekuatan 

otot serta mengurangi nyeri 

 

 

 

   

   b. E d u k a s i : 

1) pasien diminta melakukan kompres panas (jika 
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pasien tahan) ± 15 menit pada bahu yang sakit 

untuk mengurangi rasa nyeri yang timbul, 

2) pasien dianjurkan agar tetap meggunakan 

lengannya dalam batas toleransi pasien untuk 

menghindari posisi immobilisasi yang lama 

yang dapat memperburuk kondisi frozen 

shoulder, 

3) latihan sesuai metode Codman pendular 

exercise di rumah dengan beban minimal dan 

dapat ditambah secara bertahap,  

4) latihan merambatkan jari lengan yang sakit ke 

dinding (walking finger),  

5) menghindari posisi menetap yang lama yang 

dapat memicu rasa nyeri,  

6) latihan dengan handuk, posisi lengan seperti 

huruf  “S” terbalik kedua lengan memegang 

handuk kemudian bahu yang sehat menarik ke 

atas sampai lengan yang sakit tertarik. 

  3. R E N C A N A  E V A L U A S I : 

   - pengukuran nyeri dengan VDS 

   - pengukuran LGS dengan goneometer 

   - pengukuran kekeuatan otot dengan MMT 

   - pengukuran aktifitas fungsional dengan indeks SPADI 

 

  E. PROGNOSIS : 

  Quo ad Vitam   : baik 
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  Quo ad Sanam   : baik 

  Quo ad fungsionam  : baik 

  Quo ad Cosmeticam  : baik 

 

 F. PELAKSANAAN FISIOTERAPI : 

  1. Rabu, 2 februari  2011 

1. Short Wave Diathermy (SWD) 

a. Persiapan alat 

Pastikan mesin SWD dalam kondisi baik. 

Sebelum terapi dilakukan dilakukan pengecekan kabel, 

pemilihan elektroda, kabel elektroda tidak boleh kontak 

dengan lantai, pasien ataupun bersilangan. Setelah 

semua dipastikan siap dan aman nyalakan SWD. 

b. Persiapan pasien 

Sebelum dilakukan terapi kita jelaskan terlebih 

dahulu tentang tujuan dan pemberian terapi. Pasien 

diposisikan duduk senyaman mungkin. Sebelumnya 

diberikan tes sensibilitas rasa panas dan dingin 

menggunakan tabung reaksi yang berisi air hangat dan 

dingin, selain itu diperiksa daerah yang akan diterapi 

bebas dari logam. Selanjutnya pasien diberi penjelasan 

terlebih dahulu mengenai prosedur terapi. Apabila 

pasien merasa kepanasan segera memberi tahu terapis. 

 

c. Pelaksanaan terapi 

Setelah persiapan alat dan pasien telah selesai 
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maka pelaksanaan terapi dapat dimulai. Disini penulis 

memilih menggunakan glass electrode dengan metode 

kontra planar, terlebih dahulu bahu diberi handuk untuk 

menyerap keringat lalu satu elektroda diletakkan pada 

bahu bagian anterior dan satunya lagi pada bagian 

posterior dan usahakan electrode saling berhadapan dan 

tegak lurus. Jarak antara elektroda dengan tubuh adalah 

± 6 cm. Intensitas dinaikkan perlahan sampai pasien 

merasakan hangat intensitas dinaikkan sesuai dengan 

toleransi pasien ± 40mA. Intensitas yang digunakan 

mitis, menggunakan arus continous, waktu ± 15 menit 

dan terapis harus tetap mengontrol keadaan pasien 

selama terapi berlangsung untuk mencegah terjadinya 

terbakarnya kulit. Setelah pelaksanaan terapi selesai  

turunkan intensitas, matikan alat dan kembalikan alat 

pada keadaan semula. 

2. Terapi manipulasi 

a. Traksi latero ventro cranial 

Posisi pasien berbaring terlentang, posisi terapis 

berdiri di samping sisi yang akan diterapi. 

Pelaksanaannya kedua tangan terapis memegang 

humerus sedekat mungkin dengan sendi glenohumeral, 

kemudian melakukan traksi ke arah latero ventro 

cranial. 
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b. Slide ke arah postero lateral 

Posisi pasien berbaring terlentang, posisi terapis 

duduk di kursi menghadap pasien. Pada 

pelaksanaannya kedua tangan terapis memegang 

bagian proksimal lengan atas, siku pasien diletakkan 

pada bahu terapis kemudian terapis mendorong ke arah 

postero lateral. Tujuan pemberian terapi ini adalah 

untuk memperbaiki gerak endorotasi sendi bahu. 

c. Slide ke arah caudal 

Posisi pasien berbaring terlentang, lengan 

abduksi sebatas nyeri, posisi terapis berdiri di samping 

sendi bahu pasien. Pelaksanaannya siku terapis ditekuk 

dan diposisikan menempel pada tubuh terapis, 

sedangkan jari I dan II diletakkan pada daerah caput 

humeri pasien, lengan terapis yang lain menyangga 

pada siku pasien dengan fiksasi, terapis mendorong 

caput humeri ke arah caudal dengan dorongan dari siku 

terapis yang menempel pada tubuh terapis dan 

dorongan bisa ditambah dengan gaya berat badan. 

Tujuan pemberian terapi ini adalah untuk memperbaiki 

gerak abduksi sendi bahu. 

 

d. Slide ke arah antero medial 

Posisi pasien berbaring terlentang, posisi terapis 
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berdiri di samping sisi yang akan diterapi. Pelaksanaan 

tangan terapis di letakkan pada bagian proksimal lengan 

atas (sedekat mungkin dengan axilla). Lengan bawah 

pasien dijepit dengan lengan terapis kemudian terapis 

menggerakakkan ke arah antero medial. Tujuan 

pemberian terapi ini adalah untuk memperbaiki gerak 

eksorotasi sendi bahu. 

3. Terapi latihan 

a. Overhead pulley 

Posisi pasien duduk di kursi tegak lurus pulley, 

posisi terapis berdiri di samping pasien. Pelaksanaannya 

untuk posisi awal pada gerakan abduksi dan fleksi 

shoulder tepat di bawah pulley. Tetapi untuk gerakan 

adduksi pasien duduk menghadap samping. Sedangkan 

untuk gerakan eksorotasi dan endorotasi shoulder 

tempat duduk pasien ditaruh di depan katrol sehingga 

tali-temali berada pada posisi lebih dari 45º. Gerakan 

yang dilakukan secara bergantian dengan lingkup gerak 

sendi sebatas toleransi nyeri pasien dan usah akan trunk 

tetap tegak dan. Frekuensi pengulangan latihan ini 

sebanyak 8x pengulangan untuk masing-masing 

gerakan. 

b. Codman pendular exercise 

Posisi pasien berdiri menghadap meja dengan 
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posisi trunk fleksi 90º dengan lengan yang sehat berada 

di atas meja untuk menstabilkan badan dan lengan yang 

sakit menggantung bebas dengan memegang sand bag. 

Posisi terapis berdiri disamping pasien. Pelaksanaannya 

pasien diminta menggerakkan tangan yang sakit ke 

segala arah  dengan lingkup gerak sendi sebatas 

toleransi pasien. Pengulangan terapi sesuai toleransi 

kemampuan pasien. 

2. Penatalaksanaan terapi pada hari ke 2 sampai 6 (tanggal 4, 5, 8, 

10 dan 11 Februari 2011) sama seperti pada terapi hari pertama  

 

 G. E V A L U A S I : 

  

1. Evaluasi Nyeri dengan VDS 

Nyeri T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Diam 3 3 3 2 2 1 

Tekan 4 4 4 3 2 2 

Gerak 6 6 5 5 4 3 

 

 

 

 

 

 

2. Evalusi LGS dengan Goneometer 

Gerak T1 T2 T3 T4 T5 T6 
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Aktif S  350-00-900 

F  800-00-300 

R (F(900)) 

400-00-500 

R(F(0) 30o-0o-50o 

 

S  350-00-900

F  800-00-300 

R (F(900)) 

300-00-200 

R(F(0) 30o-0o-50o

 

S  350-00-1000

F  900-00-300 

R (F(900)) 

400-00-300 

R(F(0) 30o-0o-50o

 

S  400-00-1100

F  1100-00-400 

R (F(900)) 

600-00-350 

R(F(0) 40o-0o-60o

 

S  400-00-1400 

F  1300-00-400 

R (F(900)) 

700-00-500 

R(F(0)40o-0o-70o 

 

S  400-00-1700 

F  1500-00-400 

R (F(900)) 

800-00-70o 

R(F(0)50o-0o-80o 

 

Pasif S  400-00-950 

F  850- 00-350 

R (F(90)) 

450– 00– 550 

 

R(F0)35o-0o-55o 

S  400-00-950

F  850– 00– 350 

R (F(90)) 

350– 00– 250 

 

R(F0)35o-0o-55o 

S  400-00-1100

F  950–00–400 

R (F(90)) 

450– 00 – 350 

 

R(F0)40o-0o-55o 

S  400-00-1150

F  1200– 00–400 

R (F(90)) 

650– 00– 400 

 

R(F0)45o-0o-65o 

S  400-00-1500 

F  1300-00- 400 

R (F(90)) 

700– 00– 600 

 

R(F0)45o-0o-75o 

S  400-00-1700

F  1500– 00–400 

R (F(90)) 

800– 00– 800 

 

R(F0)50o-0o-80o 

 

3. Evaluasi Kekuatan Otot dengan MMT 

Grup otot 
Kekuatan Otot 

TI T2 T3 T4 T5 T6 
Fleksor 

 
Ekstensor 

 
Abduktor 

 
Adduktor 

 
Endorotator 

 
Eksorotator 

3
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3

3
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3

3
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3

4
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4

4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

4
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Evaluasi aktivitas fungsional dengan Shoulder Pain and Disability 

Indeks (SPADI) 
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Aktifitas T0-1 T3 T6 

Mencuci rambut (keramas) 7 5 4 

Menggosok punggung saat mandi 7 5 4 

Memakai dan melepas kaos dalam (T-shirt) 9 6 5 

Memakai kemeja berkancing 2 2 1 

Memakai celana 3 2 1 

Mengambil benda di atas 8 6 4 

Mengangkat benda berat  (lebih dari 10 pounds) 7 5 4 

Mengambil benda di saku belakang celana 7 5 4 

Jumlah 50 36 27 

 

 

 H. HASIL TERAPI TERAKHIR : 

  Hasil evaluasi terakir pada pasien ny Tutik Paryati (51 th) pada 

kondisi frozen shoulder capsulitis adhesive sinistra didapat hasil: 

- nyeri berkurang 

- LGS  meningkat 

- Kekuatan otot meningkat 

- Peningkatan dalam aktifitas fungsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. CATATAN PEMBIMBING PRAKTEK : 

 _______________________________________________________

_______________________________________________________



D:\KTI\status klinis\LAPORAN STATUS KLINIK FZ-Q.docx 
  
 
 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 
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