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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan 

pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara 

terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan (UU RI NO 36 Tahun 2009). 

Fisioterapi sebagai salah satu tenaga kesehatan juga menyediakan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat umum dalam mengembangkan, memelihara dan 

memulihkan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional (Depkes RI,2004). 

Fisioterapi sebagai profesi dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 

secara profesional. Dalam penanganan permasalahan gerak dan fungsi Fisioterapi 

bekerjasama dengan tim medis lain seperti dokter, perawat, okupasi terapi, 

orthotik prostetik dan pekerja sosial medis juga kerjasama dengan masyarakat. 

Untuk penanganan kasus stiffness knee dextra post trauma memerlukan kerjasama 

dari berbagai disiplin ilmu tersebut dan masyarakat termasuk keluarga di 

dalamnya. 

 

A. Latar Belakang 

Kecelakaan yang kerap terjadi merupakan kesalahan manusia yang di 

dasari dari sikap ketidak hati-hatian dari pengendara dan pengguna jalan 

umum. Selain itu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak 
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ditunjang oleh kelayakan jalan raya menjadi sebab terjadinya kecelakaan ini, 

kecelakaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya fraktur (patah tulang).  

Kekakuan sendi pada knee joint paska immobilisasi erat kaitannya 

dengan kasus-kasus fraktur daerah lutut seperti fraktur tibia atau fraktur fibula. 

Saat ini, penyakit muskuloskeletal telah menjadi masalah yang banyak 

dijumpai di pusat-pusat pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Bahkan WHO 

telah menetapkan dekade ini (2000-2010) menjadi dekade tulang dan 

persendian. 

Stifness joint atau kekakuan sendi adalah akibat dari oedem dan fibrasi 

pada kapsul ligament dan otot sekitar sendi atau perlengketan dari jaringan 

lunak satu sama lain. Keadaan ini bertambah parah jika immobilisasi 

berlangsung lama dan sendi dipertahankan dalam posisi ligament terpendek 

(Apley, 1995). 

Dari segi fisioterapi kekakuan paska immobilisasi menimbulkan tingkat 

gangguan yaitu Impairment, seperti (1) adanya nyeri, (2) spasme, (3) 

kontraktur,(4) atrofi, (5) menurunnya kekuatan otot dan (6) terbatasnya 

lingkup gerak sendi. Functional Limitation seperti untuk berjalan, jongkok dan 

duduk. Participation Restriction yaitu ketidakmampuan melaksanakan suatu 

aktivitas atau kegiatan tertentu dalam lingkungan sosial. 

Fisioterapi berperan penting dalam penanganan kondisi kekakuan sendi 

tersebut. Ada bermacam-macam modalitas fisioterapi yang dapat diberikan 

pada permasalahan kekakuan sendi knee joint seperti sinar Infra Merah, 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulations (TENS) dan Terapi Latihan. 
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Dengan pemberian modalitas tersebut, tujuan fisioterapi yang ingin dicapai 

adalah (1) mengurangi nyeri, (2) meningkatkan luas gerak sendi, (3) 

penguluran otot, (4) menurunkan kekakuan sendi dan (5) mengembalikan 

gerak fungsional knee joint dalam aktivitas sehari-hari. 

Salah satu peran dari fisioterapi, yaitu dengan penerapan teknologi 

fisioterapi dengan menggunakan metode terapi latihan. Terapi latihan tersebut 

ditujukan untuk mengatasi gangguan fungsi dan gerak, sehingga pasien akan 

dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala. Terapi latihan tersebut 

diantaranya, (1) passive exercise, (2) active exercise, (3) hold relax. Terapi 

latihan ini bermanfaat dalam mengurangi pembengkakan, menambah atau 

memelihara luas gerak lutut serta menambah kekuatan otot. 

Modalitas fisioterapi lain seperti pemberian sinar Infra Merah dan TENS 

juga dapat digunakan dalam pemulihan kaku sendi knee. Pemberian sinar infra 

merah dapat digunakan dalam memberikan efek pengurangan nyeri, rileksasi 

otot dan melancarkan peredaran darah (Singh, 2005). TENS memberikan efek 

fisiologis antara lain efek pada jaringan tubuh, stimulasi saraf sensorik, 

stimulasi saraf motorik, efek pada kontraksi otot, stimulasi pada saraf 

denervated, dan efek kimia dari stimulasi (Singh, 2005). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada kasus stifness knee dextra 

paska immobilisasi dalam kaitannya dengan gangguan nyeri, gerak dan fungsi 
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dengan pendekatan modalitas sinar infra merah, TENS dan terapi latihan, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sinar Infra Merah, TENS dan Terapi Latihan dapat mengurangi 

nyeri pada kasus stifness  knee dextra paska immobilisasi ? 

2. Bagaimana Terapi Latihan dapat meningkatkan kekuatan otot dan 

meningkatkan lingkup gerak sendi pada kasus stifness  knee dextra paska 

immobilisasi ?  

3. Bagaimana sinar Infra Merah, TENS dan Terapi Latihan dapat 

meningkatkan kemampuan fungsional pada kasus stifness knee dextra 

paska immobilisasi ?  

 

C. Tujuan Penulisan 

Dalam rumusan masalah yang telah ada, maka ada beberapa tujuan yang 

hendak dicapai, antara lain: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui bagaimana sinar Infra Merah, TENS dan Terapi 

Latihan dapat meningkatkan kemampuan fungsional pada kasus stifness 

knee dextra paska immobilisasi di RSUD Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui bagaimana manfaat sinar Infra Merah, TENS dan 

Terapi Latihan terhadap pengurangan nyeri pada kasus stifness  knee 

dextra paska immobilisasi. 
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b. Untuk mengetahui bagaimana manfaat Terapi Latihan terhadap 

peningkatan kekuatan otot dan peningkatan lingkup gerak sendi pada 

kasus stifness knee dextra paska immobilisasi. 

 

D. Manfat Penulisan 

Penulisan karya tulis ilmiah yang berjudul penatalaksanaan fisioterapi 

pada kasus stifness knee dextra akibat paska immobilisasi dengan modalitas 

sinar Infra Merah, TENS dan Terap Latihan ini mempunyai manfaat yaitu: 

1. Bagi penulis 

Menambah pengetahuan tentang stifness knee dan penatalaksanaan 

fisioterapinya sehingga dapat menjadi bekal untuk penulis setelah lulus. 

2. Bagi masyarakat 

Dapat memberikan informasi yang benar pada pasien, keluarga dan 

masyarakat sehingga dapat lebih mengenal dan mengetahui mengenai 

gambaran tentang stifness knee. 

3. Bagi institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi obyektif mengenai 

stifness knee kepada tenaga medis baik yang bekerja dirumah sakit, 

puskesmas maupun yang berada di klinik. 

4. Bagi pendidikan 

Dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan untuk lebih mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan menyebarkan informasi mengenai stifness knee. 

  




