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BAB IV

HASIL  DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan studi kasus

Untuk dapat menangani beberapa masalah yang mungkin pada

immobiliasi akibat fraktur 1/3 tengah sinistra, maka akita harus mengetahui dan m

memahami masalah-masalah itu agar dapat mencapai hasil terapi yang dharapkan. 

Maka proses terapi harus dilakukan secara cermat dan benar mulai dari penegakan 

diagnosa hingga menentukan langkah terapi. Di samping itu juga diperlukan

adanya lapiran atau catatatan medik untuk mendukung proses fisioterapi dalam 

mengatasi beberapa  kasus tertentu.

1. Prose pemecahan masalah fisioterapi

Langkah pengkajian dimulia dari anamnesis diikuti dengan inspeksi.

Palpasi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan gerak dan pemeriksaan khusus/

mendukung.

a. Anamnesis

Anamnesis adalah cara pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab dengan sumber data. Macam anamnesis ada 2 yaitu  auto anamnesis 

adalah menanyakan langsung kepada pasien. Sedangkan hetero

anamnesis adalah melakukan tanya jawab kepada anggota keluarga

terdekat mengenai penyakit yang diderita pasien dan kejadian yang

sehubungan dengan penyakit yang diderita pasien dan kejadian yang
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sehubungan dengan penyakitnya. Pada kasus ini anamnesis dilakukan

secara auto anamnesis.

Dari Anamnesis data yang diperoleh data meliputi; nama penderita: 

Bp.Sabarudin, umur 43 tahun, jenis kelamin laki- laki, agama: Islam ,

pekerjaan: buruh bangunan, alamat : Durenan kedung galak, ngawi. RM : 

121-371-20

Informasi lain yang didapat maka dihasilkan data-data

mengenai :

1) Keluhan utama adalah nyeri pada paha kiri dan timbul bengkak,

keluhan lain dapat berupa keterbatasan gerak sendi panggul dan lutut 

dan juga ketidakmampuan menggerakkan tungkai kiri

2) Riwayat penyakit  sekarang

9 bulan yang lalu pasien mengalami kecelakaan kerja ( kejatuhan kayu 

yang besar), pada daerah tungkai kanan bagian atas, setelah itu pasien 

merasakan nyeri yang sangat hebat didaerah tungkai atas pada saat 

digerakkan, pasien merasakan nyeri dan sakit saat berjalan, setelah itu

pasien   dibawa  ke Rumah Sakit Ngawi untuk mengetahui keadaannya 

dan dipasang pasien ini dalam keadaan  sadar. Jarak 9 bulan pasien di 

bawa ke Rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk dilakukan traksi 

tungkai bawah. Setelah itu  pasien ditujuk ke R.S.O Surakarta tanggal

28 Januari 2002 untuk melakukan operasi.
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3) Riwayat Penyakit dahulu

Hipertensi ( - )

Jantung ( - )

DM ( - )

4) Riwayat pribadi meliputi hobby dan kebiasaan penderit disini pasien 

adalah seorang buruh wiraswasta, dia seorang  kepala keluarga

mempunyai 1 isteri dan 2 anak

b. Pemeriksaan Fisik

1) Tanda-tanda vital

Pemeriksaan fisik meliputi tanda-tanda vital pasien seperti

tekanan darah atau tensi,  nadi, pernafasan, suhu badan, tinggi badan 

dan berat badan. Pemeriksaan ini dilakukan pada hari pertama pasien 

berada di bangsal setelah operasi dan setiap terapis akan melakukan 

latihan kepada pasien. Ini dilakukan untuk menghindari  hal-hal yang 

tidak diinginkan. Dalam hal ini maka didapatkan hasil dari  vital sign 

sebagai berikut : Tekanan darah (120/70 mmHg), denyut nadi (80

x/mnt), frekuensi pernafasan (20x/nt), temperatur (370 C), tinggi badan 

(192 cm) berat  badan 92 kg).

2) Inspeksi

Merupakan suatu pemeriksaan dengan cara melihat keadaan

pasien. Informasi yang diperoleh dari inspeksi adalah kondisi umum 
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penderita cukup baik (tidak pucat). Bengkak pada daerah tungkai atas 

dan bawah kiri dan terpasang  elastis bandage.

3) Palpasi

Dilakukan dengan cara meraba, menekan pada daerah sekitar

bekas operasi, dapat diperiksa antara lain: temperatur lokal normal, 

spasme otot pada daerah sekitar bekas operasi, timbulnya nyeri tekan 

pada otot-otot tungkai atas sampai bawah (quadriceps, hamstring  dan 

gastroc).  Kiri, oedem pada daerah  atas dan bawah kiri.

4) Auskultasi

Merupakan pemeriksaan dengan menggunakan indra pendengaran,

biasanya menggunakan alat bantu stetoskop. Biasanya digunakan

untuk mengetahu dan mengevaluasi adanya gangguan saluran

pernafasan yang diakibatkan oleh biusan operasi. Dari pemeriksaan 

dihasilkan pasien tidak ada gangguan saluran pernafasan

c. Pemeriksaan gerak pasif

1) Pemeriksaan gerak pasif

Pada saat akan dilaksanakan pemeriksaan, penderita dalam

keadaan rileks, dan gerakan dilakukan pada sendi panggul, lutut, dan 

nakle.  Dengan dilakukan gerak pasif didapatkan informasi; lingkup 

gerak  sendi panggul  fleksi-extensi, abduksi-adduksi hip,  sendi lutut, 

flexi-extensi  mengalami keterbatasan karena penurunan kekuatan otot 

penggerak panggul dan lutut dan adanya rasa nyeri gerak.
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Pada pasien ini diperoleh informasi yaitu adanya keterbatasan

pada sendi panggul dan sendi lutut pada tungkai kiri  dan adanya rasa 

nyeri gerak.

2) Pemeriksaan gerak aktif

Suatu pemeriksaan gerak dimana penderita melakukan gerak 

aktif berdasarkan petunjuk pemeriksaan, arah gerak yang dilakukan

sama seperti pemeriksaan gerak pasif di atas. Tujuan dari pemeriksaan 

ini untuk mendapatkan informasi tentang pola gerak. Lingkup gerak

sendi, koordinasi gerakan dan rasa nyeri serta kekuatan otot. Apakah

atau seberapakah pasien dapat melalukannya dengan LGS terbatas dan 

ada rasa nyeri dengan LGS penuh tanpa rasa nyeri dan lain- lain

Pada pasien ini, diperoleh informasi yaitu : adanya keterbatasan

gerak  flexi-extensi sendi lutut, flexi-exteni, abduksi-adduksi sendi

panggul mengalami keterbatasan karena penurunan kelemahan otot

penggerak sendi panggul dan sendi lutut dan adanya nyeri gerak pada 

tungkai kiri.

3) Pemeriksaan gerak aktif melawan tahanan

Pemeriksaan gerak yang dilakukan dengan cara penderita

melakukan gerak aktif dengan terapis memberikan tahanan dan

penderita diminta untuk melawan tahanan yang diberikan terapis.
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Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah

pasien mampu melakukan gerakan melawan tahanan atau tidak, baik 

secara LGS penuh atau tidak dan ada nyeri atau tidak

Pada pasien ini diperoleh informasi yaitu pasien belum mampu 

melakukan gerak aktif melawan tahanan pada sendi panggul dan sendi 

lutut pada tungkai kiri. Gerak aktif melawan tahanan yang  mampu

dilakukan pasien yaitu pada sendi ankle.

d. Pemeriksaan Khusus

1) Pemeriksaan skala nyeri

Pengukuran nyeri bertujuan untuk mengetahui nyeri yang

dirasakan pasien dari hari ke hari sebelumnya dan hari-hari selanjutnya 

adapun cara yang digunakan disini adalah dengan VDS (Verbal

Descriptive Scale) diukur pada saat nyeri diam dan nyeri gerak.

Pengukuran derajat nyeri dengan tujuh skala nyeri, penilaiannya telah 

diuraikan pada bab III.

Pada pada  penderita post operasi orif fraktur femur 1/3 tengah 

sinistra ini adanya nyeri gerak pada skala 6 yang berarti nyeri berat, 

untuk nyeri tekan nilai skala 5 yang berarti nyeri cukup berat, dan

untuk nyeri diam nilai skala 4 (nyeri tidak begitu berat).

2) Pemeriksaan antropometri

Pengukuran antropometri ini bertujuan untuk mengetahui adanya

bengkak atau atropi otot dengan mengukur lingkar segmen pada
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tungkai yang sehat dan sakit, hal ini dilakukan sebagai pembanding. 

Caranya dengan menentukan titik sebagai patokan yaitu dari

tuberositas tibia di tarik ke bawah 10 cm, dan diperoleh hasil 39 cm 2 

cm dibandingkan dengan tungkai yang sehat diperoleh hasil 37 cm dan 

23 cm, dan untuk patokan tuberositas tibia ke atas (froximal) 5 cm dan 

10 cm diperoleh hasil 44 cm dan 48 cm, dibandingkan dengan tungkai 

yang sehat diperoleh hasil 40 cm dan 43 cm, dan untuk patokan sendiri 

(tuberositas tibia) tungkai kiri 43 cm dan kanan 36 cm

3) Pemeriksaan LGS.

Tes ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui LGS

panggul dan sendi lutut. Pada sendi panggul diukur pada gerak flexi-

extensi, abduksi-adduksi, sedangkan pada sendi lutut adanya

keterbatasan gerak flexi-extensi.

Pada pasien ini diperoleh informasi yaitu  untuk gerakan sendi 

panggul pasif untuk tungkai kiri S : 0-0-20; F: 10-0-10 dibandingkan 

tungkai yang sehat S : 0-0-125, F : 40-0-125. untuk gerakan aktif sendi 

panggul kiri diperoleh hasil gerakan bidang S : 0-0-5, F : 10-0-5

dibandingkan tungkai yang sehat hasilnya S : 0-0-120, F ; 45-0-15.

Sedangkan untuk gerakan sendi lutut diperoleh hasil sebagai

berikut : untuk gerakan pasif  bidang S : 0-0-45, dibandingkan  yang 

sehat diperoleh hasil S : 0-0-130, sedangkan untuk gerakan aktif

diperoleh hasil S : 0-0-20, dibandingkan  yang sehat S : 0-0-120. jadi 
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hasil dari pemeriksaan LGS didapatkan hasil bahwa LGS sendi dan

lutut kiri mengalami keterbatasan.

4) Pemeriksaan MMT (Manual Muscle Testing)

Test keterbatasan otot ini dilakukan dengan cara manual pada 

sendi panggul, otot yang di test adalah otot penggerak flexi, extensi, 

abduksi-adduksi, pada sendi lutut otot yang ditest adalah otot

penggerak flexi, extensi, pada sendi ankle yang ditest adalah otot

penggerak dorsi-plantar flexi dan inversi-eversi. Otot yang ditest

dinyatakan dalam bentuk angka 5 sampai 0 yang telah diuraikan pada 

bab III pada pemeriksaan ini perlu diperhatikan posisi penderita dalam 

melakukan gerakan dan letak fiksasi.

Pada penderita ini diperoleh informasi penurunan kekuatan otot 

dari grup penggerak sendi panggul dan sendi lutut sebagai berikut :

untuk flexi dan extensi hip dengan nilai otot 3 yang artinya  subyek 

dapat bergerak sedikit dengan tanpa melawan gravitasi. Untuk

abduksi-adduksi hip dengan nilai otot 3 dengan keterangan sama,

untuk flexi-extensi knee nilai otot 2 yang artinya bergerak dengan LHS 

tidak penuh tanpa melawan gravitasi.  Untuk ankle  nilai otot yang

artinya subyek bergerak dengan penuh dengan LGS penuh melawan 

gravitasi tanpa melawan tahanan
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5) Indeks Bartel

Indeks Bartel merupakan pemeriksaan fungsi fungsional untuk 

mengetahui kemampuan penderita dalam melakukan aktivitas khusus 

dalam hubunganya dengan kehidupan sehari-hari. Penilaian ini

meliputi kemampuan yaitu :

Pada kasus ini diperoleh informasi yaitu pasien dalam

melakukan aktivitas fungsional / kesehariannya adalah dengan  nilai E 

yang berarti mandiri, kecuali untuk  bathing, dressing, going ti toilet 

dan 1 fungsi lain.

Pemeriksaan Fungsional

Pemeriksaan fungsional dengan indek Barthel, yaitu penilaian 

aktifitas fungsional dalam 10 jenis bidang kemampuannya.

NilaiNo Aktivitas Bantuan mandiri
1
2

3

4
5
6

7
8
9
10

Makan
Berpindah dari kursi roda ketempat tidur
dan sebaliknya/termasuk duduk di tempat
tidur
Kebersihan diri/ cuci muka, menyisir,
mencukur dan menggosok gigi
Aktivitas toileting (menyemprot, mengelap)
Mandi
Berjalan di jalan yang datar (jika tidak
mampu jalan melakukan dengan kursi roda
Naik turun tangga
Berpakaian  (termasuk memakai sepatu)
Mengontrol BAB
Mengontrol BAk

10
10

5

5
0

10

5
5

10
10

Jumlah 50 20
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Penilaian

0 – 20 : Ketergantungan penuh

21 – 61 : ketergantungan berat (sangat tergantung)

62 – 90 : ketergantungan moderat

91 – 99 : ketergantungan ringan

100 : Mandiri

2. Menentukan diagnosa atau problematika Fisioterapi

Berdasarkan data yang diperoleh dan juga pemeriksaan yang

dilakukan maka muncul permasalahan-permasalahan fisioterapi, problematik

itu antara lain kapasitas  fisik yang terdiri dari :1) adanya nyeri pada kaki kiri, 

2) adanya oedema pada tungkai kiri karena sirkulasi darah tidak lancar, 3) 

adanya spasme otot didaerah tungkai yang terpasang fiksasi, 4) penurunan

LGS pada hip  dan knee kiri, 5) adanya kelamahan pada otot  quadricep  dan 

hamstring kiri. Sedangkan permasalahan kemampuan fungsional yaitu

gangguan aktifitas jalan dan aktivitas sehari-hari yang melibatkan sendi hip

dan knee  karena keterbatasan gerak dan nyeri pada tungkai kiri.

3. Tujuan Fisioterapi

Bahwa berdasarkan data yang didapat dari pemeriksaan, juga

berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu dirumuskan  tujuan terapi

yang akan diberikan. Adapun tujuan fisioterapi pada kasus ini : 1)  potensial 

terjadinya gangguan pernafasan, 2) mengurangi nyeri pada sekitar luka incisi
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tungkai kiri, 3) mengurangi bengkak pada tungkai atas kiri, 4) mengurangi 

spasme otot-otot tungkai kiri, 5) menambah LGS sendi  yang bersangkutan, 6) 

mengembalikan kemampuan berjalan pasien, dan 7) meningkatkan aktivitas 

keseharian dari pasien

4. Pelaksanaan fisioterapi

Dalam kasus ini modalitas yang diberikan oleh fisioterapi adalah

terapi latihan. Terapi latihan sangat berperan dalam program rehabilitas

terhadap penderita post operasi pemasangan plate and Screw pada fraktur 

femur 1/3 tengah sinistra. Dalam hal ini penulis akan membahas

penatalaksanaan terapi latihan pada kondisi Post Operasi Orif fraktur femur 

1/3 tengah sinistra dengan pemasangan plate and screw.

1. Tanggal 5 Februari 2007

a. Breathing exercise

Latihan ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan komplikasi

saluran pernafasan setelah operasi. Pada hari pertama post operasi hari 

–hari berikutnya diberikan breathing exercise yang berupa deep

breathing exercise. Latihan pernafasan (breathing exercise) dibedakan 

menjadi ; costa breathing exercise  dan  abdominal breathing exercise.

1) Costa breathing exercise

Posisi pasien tidur terlentang dan diperhatikan pola

pernafasan yang benar, kemudian tangan terapis diletakkan di

sepanjang sisi lateral tulang rusuk, pasien diminta untuk bernafas 
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perlahan- lahan. Rasakan dan ikuti gerakan nafas penderita dan

pada akhir ekspirasi diberikan penekanan yang kuat yang merata 

pada telapak tangan kemudian dikuti gerakan inspirasi. Dilakukan 

3 atau 4 kali gerakan bergantian disertai fase istirahat (Kisner, 

1996).

Gambar 1.2

Costal Breathing exercise (Kisner, 1996)

2) Abdominal breathing exercise

Posisi pasien tertidur terlentang dan rileks ditempatkan 

tangan terapis pada pasien di atas otot rectus abdominalis  pada 

dinding perut. Perintahkan pasien untuk bernafas dalam lewat

hidung dengan menggembungkan perut, kemudian perlahan-lahan

dikeluarkan lewat mulut.

Saat gerakan pernafasan berlangsung bahu tetap rileks dan

dada atas diam. Dilakukan 3 atau 4 kali gerakan bergantian

diselingi fase istirahat (Kisner,1996)



72

Gambar 1.3

Abdominal breathing exercise (Kisner, 1996)

b. Static contraction

Static Contraction bermanfaat untuk merelaksasikan otot-otot,

melancarkan peredaran darah dan menjaga fisiologi otot.

1) Otot gastrocnemius  tungkai kiri

Pasien posisi tidur terlentang, tangan terapis diletakkan

pada bawah tumit kiri pasien, lalu pasien diminta untuk

menekankan tumitnya ke bawah dilakukan pengulangan 8 kali.

Gambar 1.4

Static contraction otot gastrocnemius (Gardiner, 1973)
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2) Otot quadriceps femoris kiri

Pasien posisi tidur terlentang, tangan terapis diletakkan pada 

bawah lutut kiri pasien, lalu pasien diminta untuk menekankan

lutut ke bawah, dilakukan pengulangan hingga 8 kali.

Gambar 1.5
Static contraction otot quadriceps (Gardiner, 1973)

3) Otot Gluteus

Pasien posisi tidur terlentang, tangan terapis diletakkan

pada bawah gluteal untuk mengecek, lalu pasien diminta untuk 

merapatkan pantatnya seperti  menahan buang air besar, dilakukan 

pengulangan hingga 8 kali.

Gambar 16

Static contraction otot gluteus (Gardiner, 1973)
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c. Activer movement anggota yang sehat

Gerakan yang dilakukan posisi tidur terlentang meliputi :

1) Gerak aktif sendi bahu

Pasien diminta untuk menggerakkan lengan kiri maupun kanan ke 

arah flexi-extensi secara bersama-sama dan kembali ke posisi

semula gerakan abduksi-adduksi, gerakan horisontal, adduksi-

abduksi dan gerakan eksternal dan internal rotasi, dilakukan

pengulangan masing-masing 8 kali.

2) Gerak aktif sendi siku

Pasien diminta menggerakan siku kanan maupun siku kiri ke arah 

flexi-extensi  dan dilakukan pengulangan hingga 8 kali.

3) Gerak aktif kombinasi flexi-extensi  sendi lutut dan sendi panggul 

kanan masing-masing  dilakukan pengulangan 8 kali

4) Gerak aktif pergelangan

d. Relaxed passive Movement

1) Passive movement  sendi pergelangan kaki untuk gerakan dorsal

plantar flexi.

Posisi pasien tidur terlentang, posisi terapis di sebelah kiri 

bed dengan tangan kanan memfiksasi pada pergelangan kaki

pasien, sedangkan tangan kiri menggerakkan ankle ke arah dorsal

dan plantar flexi. Dilakukan pengulangan 8 kali (Kisner, 1996)
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Gambar 17.

Gerakan pasif untuk sendi pergelangan kaki (Kisner, 1996)

2) Passive movement  sendi lutut untuk gerakan flexi-extensi knee

Posisi pasien tidur terlentang, posisi terapis memfiksasi

pada sendi pergelangan kaki sedangkan tangan satunya berada di 

bawah lutut, kemudian digerakkan flexi-extensi sendi knee,

gerakan dilakukan dengan hati-hati sebatas toleransi pasien.

Dilakukan pengulangan 8 kali (Gardiner, 1981).

Gambar 18
Gerakan pasif untuk sendi lutut (Gardiner,1996)
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3) Passive movement sendi panggul untuk gerakan flexi-extensi

Posisi pasien tidur terlentang, posisi terapis berada

disamping kiri bed, tangan kanan terapis memegang lutut kiri

pasien dan tangan kiri terapis memfiksasi pada tumit kiri pasien, 

kemudian terapis menggerakkan tungkai kiri pasien ke arah flexi

sebatas nyeri, kemudian ke posisi semula pengulangan 8 kali.

Gambar 19

Gerakan pasif untuk sendi panggul (Gardiner, 19981)

4) Passive movement  sendi panggul untuk gerakan abduksi adduksi

Posisi pasien tidur terlentang, posisi terapis berada

disamping kiri bed, tangan kanan terapis menyangga di bawah

lutut kiri pasien, tangan kiri memegang tumit kiri pasien,

kemudian terapis menggerakkan tungkai kanan ke arah luar

(Abduksi) kemudian ke arah semula. Abduksi disarankan  tidak 

melewati midline. Dilakukan pengulangan 8 kali (Kisner, 1996)
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Gambar 20.

Gerakan pasif untuk sendi panggul (Gardiner, 1981)

2. Tanggal 6 Februari 2007 (T2 atau hari ke-3 post operasi)

Latihan yang diberikan adalah: breathing exercise, static

contraction, active movement  untuk anggota yang sehat dan ankle kiri,

related active movement  ditambah  active movement  dan latihan di\uduk

halflying.

a. Assisted active movement 

1) Assisted active movement sendi pergelangan kaki untuk gerakan

dorsal dan plantar flexi

 Posisi pasien tidur terlentang, posisi terapis berdiri di

samping kiri bed, tangan kanan terapis memfiksasi pada

pergelangan kaki dan tangan kiri terapis berada dipunggung kaki 

kiri pasien kemudian pasien diminta untuk menggerakkan ankle
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kearah dorsal dan plantar flexi dan terapis membantu

menggerakannya. Dilakukan pengulangan 8 kali.

Gambar 21

Gerakan assisted active sendi pergelangan kaki (Kisner,1996)

2) Assisted active movement sendi lutut untuk gerakan flexi  dan

extensi

Posisi pasien tidur terlentang, posisi terapis berdiri di

samping bed, tangan kanan terapis memfiksasi pada sendi lutut 

sedangkan tangan kiri berada dipergelangan kaki, kemudian pasien 

diminta untuk memfleksikan lutut kemudian diluruskan kembali 

dan terapis membantu menggerakannya. Dilakukan pengulangan 8 

kali.

Gambar 22
Gerakan  Assisted active  untuk sendi lutut (Kisner, 1996)
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3) Assisted active movement sendi panggul untuk gerakan  flexi

extensi

Posisi pasien tidur terlentang, posisi terapis berada di

samping kiri bed, tangan kanan terapis menyangga di bawah lutut 

sedangkan tangan kiri terapis menyangga di bawah tumit kanan

pasien, kemudian pasien diminta untuk menggerakkan tungkai kiri 

flexi semampu pasien, kemudian ke bawah (extensi) dan terapis 

membantu menggerakkan. Dilakukan pengulangan 8 kali.

Gambar 23

Gerakan  Assisted active  untuk sendi panggul (Kisner,1996)

4) Assisted active movement sendi panggul untuk gerakan  abduki 

adduksi

Posisi pasien tidur terlentang, posisi terapis berdiri di

samping bed, tangan kiri terapis menyangga di bawah tumit kiri 

pasien dan tangan kanan menyangga di bawah lutut kiri kemudian 

pasien diminta untuk menggerakkan tungkai kiri ke luar (abduksi)
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kemudian ke posisi semua dan terapis membantu menggerakkan. 

Dilakukan pengulangan 8 kali.

Gambar 24

Gerakan Assisted active  untuk sendi panggul (Kisner, 1996)

5) Latihan duduk long sitting

Pasien dalam keadaan tidur terlentang, terapis menjelaskan 

cara duduk yang aman yaitu kedua siku untuk menumpu berat

badan, satu persatu siku diluruskan dan kedua lengan menyangga 

tubuh dari belakang. Terapis memberikan bantuan mengangkat

badan. Adapun pasien kondisinya baik dapat duduk di tepi bed, 

terapis menginstruksikan kepada pasien untuk menekuk tungkai

kanan semi flexi dan menggeser tubuhnya ke sisi tempat tidur

dengan menumpu kedua tangan pada bed. Kemudian tungkai

kanan menggeser ke sisi bed dan terapis mensupport tungkai kiri 

pada proksimal luutu dan pergelangan kaki.
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Gambar 25

Latihan duduk long sitting (Gardiner, 1983)

6) Latihan duduk ongkang-ongkang

Pada posisi awal duduk  half lying  dengan long sitting  dan 

terapis berdiri di samping kiri pasien, tungkai kanan pasien atau

yang sehat disuruh menekuk dan tungkai yang kiri atau yang sakit 

disangga oleh terapis kemudian pasien agar menggunakan kedua 

tangan sebagai tumpuan lalu perlahan- lahan pasien agar menggeser

pantatnya diiringi  terapis menggeser atau membawa tungkai kiri 

pasien ke sampig kiri bed atau ke tepi bed dan pasien tetap

menyangga badannya dengan kedua tangan menumpu I belakang. 

Kemudian perlahan- lahan terapis menurunkan tungkai kiri pasien 

menggantung.
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Gambar 26.

Latihan duduk Ongkang-ongkang (Gardiner, 1983)

3. Tanggal 7 Februari 2007

Latihan yang diberikan sama dengan T2 yaitu breathing exercise,

terapi latihan dengan peningkatan intensitas dan ditambah resisted active 

movement

a. Ressisted acitve movement

Posisi pegangan flexi dari gerakan sama seperti gerakan pasif, 

tetapi melakukan sendiri gerakan-gerakan latihan. Sedangkan terapis 

memberikan tahanan, dengan catatan, tidak boleh terlalu kuat.

Tujuannya sebagai persiapan untuk berdiri dan jalan, kaki kiri harus 

kuat.

1) Ressisted acitve movement  pada pergelangan kaki latihan ini

dilakukan dengan posisi pasien tidur terlentang, posisi terapis pada 

sisi yang sakit, kemudian tangan  kanan terapis memfiksasi  bagian 

bawah pergelangan tangan kaki, tangan yang lain memegang
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daerah dorsal, kaki sebagai tahanan kemudian pasien diminta

menggerakkan kakinya kearah dorsal flexi, lalu tangan terapis

berpindah memegang telapak kaki pasien sebagai tahanan dan

penderita diminta mendorong tahanan yang diberikan kearah

plantar flexi.

2) Latihan ressisted active movement diberikan juga pada anggota 

gerak atas  dan tungkai kiri, supaya dalam berdiri dan jalan dapat 

kuat, karena sebagai tumpuan berat badan pada tungkai dan pada 

lengan sebagai tumpuan untuk pegangan walker.

4. Tanggal 8 Februari 2007

Latihan yang diberikan seperti  hari sebelumnya T3 dengan intensitas 

latihan ditingkatkan dan ditambah latihan strenghting otot Quadricep,

hold relax, dan latihan berdiri dengan 2 walker.

a. Strengthening otot Quadriceps

Posisi awal pasien duduk ongkang-ongkang terapis berdiri

didepan pasien, tangan kiri terapis memfleksasi bagian  atas lutut,

tangan kanan terapis memegang ankel atau pergelangan kaki pasien, 

kemudian pasien diminta mengangkat tungkai ke atas dan ke bawah 

(fleksi-ekstensi lutut) dengan terapis memberikan tahanan pada saat 

pasien mengangkat tungkai ke atas  diberikan 8 kali pengulangan.



84

b. Hold relax

Bertujuan untuk penguluran quardricep dan mekanisme

kontraksi maksimal dan akan memberikan efek rilaksasi sehingga

dapat mengulur secara maksimal.

Metode hold relax pasien duduk di tepi tempat tidur, seluruh 

tungkai atas tersuport tempat tidur. Terapis duduk pada stool disisi 

kanan pasien. Kemudian terapis memberikan fleksasi pada proksimal 

lutut dan tangan kanan memegang pergelangan kaki. Gerakannya;

pasien disuruh  mendorong tahanan yang diberikan terapist, kemudian 

rileks, yaitu pada saat pasien diinstruksikan untuk mengkontraksikan 

quardricep  (menggerakkan tungkai ke atas) ke arah ekstensi dan

terapis  memberikan tahanan optimal, hitung sampai 7 detik, kemudian 

rileks dan lakukan penguluran kearah fleksi lutut, dilakukan 8 kali.

c. Latihan berdiri.

Posisi awal pasien di tepi bed (ongkang-ongkang) pasien

diminta untuk menurunkan tungkai kanan atau yang sehat untuk

menyangga tubuh kemudian tungkai kiri diturunkan perlahan-lahan

dengan bantuan terapis. Selanjutnya pasien berdiri dengan tumpuan

pada tungkai yang sehat (tungkai kanan). Dan tungkai kiri hanya

menggantung tidak boleh menumpu, pasies menyangga berat badan

dengan kedua tangan memegang handle walker.
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Posisi badan lurus, pandangan lurus kedepan dan posisi ini 

dipertahankan kurang lebih 5 menit. Perlu ditanya keluhan pusing atau 

kelihatan pucat pada muka pasien, jika tidak ada selanjutnya diberikan 

latihan keseimbangan dengan dorongan dari sisi samping, depan,

belakang agar dorongan dari sisi samping, depan dan pasien agar 

mempertahankan dalam posisi tegak.

5. Tanggal 9 Februari 2007

Latihan diberikan sama dengan T4 ditambah latihan yang diberikan

active movement  tungkai kiri  hold relax  pada sendi dan latihan jalan dengan 

walker.

a. Active movement

Posisi tidur terlentang, terapis memberikan contoh dengan

mengerakkan tungkai kiri ke arah  flexi-extensi- abduksi, netral posisi dan 

flexi-extensi lutut. Kemudian pasien menggerakkan sendiri tungkai kiri 

sesuai dengan intruksi terapis yaitu  flexi-extensi, abduksi  sendi panggul 

dan adduksi serta  flexi-extensi  lutut.

b. Latihan  hold relax

 Hold relax bertujuan untuk penguluran quadriceps dengan

mekanisme kontraksi maksimal dan akan memberikan efek rileksasi

sehingga dapat mengulur secara maksimal.

 Metode  hold relax yaitu pasien duduk di tepi tempat tidur, seluruh 

tungkai atas tersupport  tempat tidur. Terapis duduk pada stool  disisi kiri 
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pasien. Fiksasi pada proksimal lutut dan ressisted pada proximal

pergelangan kaki. Pasien diinstruksikan untuk mengkontruksikan

quadriceps  ke arah  extensi  dan terapis  memberikan ressisted optimal,

hitung sampai 7 detik rileks dan lakukan penguluran ke arah flexi lutut,

dilakukan 8 kali

c. Latihan jalan dengan walker

 Pasien berdiri di tepi bed, terapis memberikan stabilitas pada

lengan atas dan punggung pasien. Pasien diberikan edukasi  bahwa telapak 

kaki kiri harus digantung apabila latihan jalan, kedua tangan pasien

menumpu pada walker  dan dimulai dari  walker  maju lalu kaki sehat 

maju ( kaki kanan) diikuti kaki yang sakit (kaki kiri)

6. Tanggal 10 Februari 2007

Latihan yang diberikan sama dengan tanggal 9 Februari 2007 tetapi 

intensitas dan latihan ditingkatkan

5. Edukasi

Beberapa anjuran dan program latihan yang didapat dikerjakan di bangsal 

atau di rumah setelah pasien pulang nanti diantaranya :

a. Agar melakukan latihan sendiri dalam bentuk gerak aktif pada otot –otot yang 

tidak mengalami  kelemahan  dan latihan  gerak pasif dengan bantuan anggota 

keluarga, pada otot yang mengalami kelemahan seperti yang telah diajarkan 

terapis.
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b. Memberikan motivasi  kepada pasien  dan keluarga pasien supaya rajin

berlatih sesuai program yang diberikan untuk kelangsungan proses

penyembuhan

c. Disarankan untuk tidak melakukan aktivitas yang berat dulu, yang menumpu 

pada kaki yang terlalu lama berat

d. Pasien kalau tidur sebaiknya miring pada sisi yang sehat dan diantara tungkai 

diberikan guling yang tebal.

e. Pada saat latihan jalan dengan walker, hendaknya tungkai yang sakit

digantung, non Weight Bearing (NWB) selama 3 minggu kemudian

diteruskan dengan kaki menapak tapi tidak penuh partial Weight Bearing 

(PEB). Setelah menapak penuh  dan benar-benar kuat diteruskan dengan FWB 

(Full Weight Bearing).

6. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dalam tahap, yaitu evaluasi sesaat setwlah intervensi 

dan evaluasi akhir.

a) Evaluasi sesaat setelah intervensi

Eval;uasi sesaat dilakukan sebanyak 6 kali evaluasi yang  meliputi :

1. LGS ( Lingkup Gerak Sendi) panggul dan lutut kiri

2. MMT ( Manual Muscle Testing)  sendi panggul dan lutut tungkai kiri

3. Skala VDS (Verba. Description Scale)  untuk mengetahui tingkat nyeri
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4. Antropometri untuk mengukur lingkat atas yang dibandingkan antar

tungkai yang sakit/ kiri dengan tungkai yang sehat/kanan serta

pengukuran dilakukan dengan menggunakan midline

Untuk memudahkan mengamati perkemangan hasil evaluasi sesaat 

setelah intervensi, penulis buat dalam suatu tabel.

Tabel 10
Tabel hasil evaluasi setelah intervensi aktivitas fungsional

No Komponen yang dievaluasi T1 T2 T3 T4 T5 T6

1 VDS Nyeri diam
Nyeri gerak
Nyeri tekan

3
7
5

2
7
5

1
6
3

1
5
2

1
5
2

1
4
2

2 Antropometri Ka ki Ka ki Ka ki Ka ki Ka ki Ka ki
10 cm distal dari tuberositas  tibia
15 cm ke distal dari tuberositas  tibia
  5cm ke proksimol dari tuberositas tibia
10 cm Proksimal dari tuberositas tibia
Tuberositas tibia tungkai kiri

37
23
37
30
43

59
26
43
44
48

37
23
37
36
43

30,5
25

42,5
43,5
48

37
23
37
36
43

38,5
25
42
43
47

37
23
37
36
43

38
25
41
42
46

37
23
37
36
43

38
24

40,5
40

46,5

37
23
37
36
43

38
24
38
40
45

3 LGS
Active hip kiri

Pasif hip kiri

Active knee kiri
Pasif knee kiri

S = 0-0-5
F = 10-0-5
S = 0-0-20
F = 10-0-10
S = 0-0-10
S = 0-0- 30

S= 0-0-5
F = 10-0-5
S = 0-0-30
F = 10-0-10
S = 0-0-20
S = 0-0- 50

S = 0-0-10
F = 15-0-5
S = 0-0-40
F = 20-0-10
S = 0-0-25
S = 0-0- 60

S = 5-0-20
F = 20-0-10
S = 10-0-45
F = 25-0-15
S = 0-0-25
S = 0-0- 70

S = 10-0-20
F = 30-0-15
S = 15-0-45
F = 35-0-20
S = 0-0-30
S = 0-0- 60

S = 15-0-50
F = 35-0-15
S = 15-0-45
F = 40-0-20
S = 0-0-30
S = 0-0- 60

4 MMT
Fleksor hip kiri
Ektensor hip kiri
Abduktor hip kiri
Adduk hip kiri
Fleksor  knee hip kiri
Esketer knee hip kiri

2
2
2
2
2-
2-

2
2
2
2
2-
2

2
2
2
2
2
2

2+
2+
3
3

2+
2+

2
2
3

2+
2+
2+

2
2
3

2+
2+
2+

5 Spasme
- Otot Quadriceps
- Otot Hamstring
- Otot Gastroot

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
-

+
-
-

-
-
-

6 KEMAMPUAN FUNGSIONAL
- Makan
- Transfer ( dari tempat tidur ke berdiri)
- Kebersihan diri
- Activeitas  ketoilet 
- Mandi
- Berjalan dijalan yang datar dengan  alat bantu
- Berpakaian
- Mengontrol BAB
- Mengontrol BAK

5
5
0
5
5
10
10
10
10

5
5
0
5
0
10
10
10
10

10
10
5
5
0
10
10
10
10

10
10
5
5
0
10
10
10
10

10
10
5
10
0
20
10
10
10

10
15
5
10
0
20
10
10
10

50 55 70 70 85 90

Keterangan  penilaian

0 -20 : Ketergantungan penuh
21 – 61: Ketergantungan berat (Sanga t tergantung)
62-90 : Ketergantungan moderat
100 : Mandiri
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b) Evaluasi

Evaluasi terakhir dilaksanakan setelah intevensi terakhir yang

meliputi komponen evaluasi, hasil evaluasi terakhir pada pasien  laki- laki

ang berusia 42 taun dengan kondisi fraktur femur 1/3  tengah sinistra

dengan pemasangan plate and screw, setelah diberikan intervensi fisioterapi 

dengan modalitas latihan pernafasan dan terapi latihan banyak  6 kali

adalah :

1) LGS

Active hip kirir S = 15 – 0 – 50

F = 35 – 0 – 15

Pasif hip Kiri S = 15 – 0 – 45

F = 40 – 0 – 20

Active Knee kiriS = 0 – 0 – 30

Pasif knee kiri S = 0 – 0 - 60

2) Tingkat nyeri sendi panggul kiri nyeri diam = 3, nyeri tekan = 8, nyeri 

gerak = 7

3) MMT

Fleksor hip kiri 2, ektensor hip kiri 2, abduktor hip kiri 3, adduktor hip

kiri 2+, fleksor knee sinistra 2+, ektensor knee hip kiri 2+

4) Antropometri

Antropometri untuk lingkar tungkai dari 10 cm kedistal dari tuberositas 

tibia 38 cm dan kanan  37 cm , 15 cm kedistal dari tuberositas  tib ia kiri 
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34 cm, dan kanan 23 cm, 5 cm keproksimal dari tuberositas tibia kiri 38 

cm dan kanan 37 cm, 10 cm ke proksimal dari tuberositas  tibia kiri 40 

cm dan kanan 36 cm. Tuberositas  tibia tungkai kiri 45 cm dan kanan 43 

cm.

7. Dokumentasi

Setelah pasien selesai menjalani program fisioterapi, maka semua 

catatan pasien selama terapi dikumpulkan dan didokumentasikan dalam

status klinis yang meliputi :

a) identitas pasien

b) Data medis

c) Pemeriksaan

d) Problematika fisioterapi

e) Tujuan terapi

f) Hasil evaluasi

PROTOKOL STUDI KASUS

Nama Mahasiswa : Sri Handayani

N.I.M : j 100 040 030

Tempat Praktek : RSO. Prof. Dr. Soeharso

Pembimbing : Bp Sunarno

Tanggal Pembuatan Laporan : 12 Pebruari 2007
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I. Keterangan Umum Penderita

Nama : Tn. Sabarudin

Umur : 42 tahun

Jenis Kelamin : laki- laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh (Sebagai Buruh Bangunan )

Alamat : Durenan, Kedung Galak, Ngawi

II. Data–Data Medis Rumah Sakit

a. Diagnosis

Post Orif  Fraktur femur 1/3 tengah Sinistra dengan pemasangan plate and 

screw.

b. Catatan Klisis

Pasiean masuk rumah sakit   Orthopedi tanggal 28 Januari 2007 dengan hasil 

Lab:

No Jenis Pemeriksaan Hasil Satuan Normal

1
2
3
4
5

Laju endap darah
Hemoglobin
Leukosit
Trombosit
Hematrokit

20 – 45
13.6

8.100
298.00

42

mm
gr/gl
/mm3

/mm3

vol %

L: 0 – 10; P : 0 – 15
L : 13-16 ; P : 12-14

5.000 – 10.000
150.000 – 500.000

L : 40 – 48 ; P : 37 – 43
- RO : faktur  femur kanan 1/3 tengah  sinistra ( pre operasi)

- RO : Pemasangan plate and Screw pada femur kanan 1/3 tengah ( post 

operasi) Tindakan Operasi yang dilakukan = ORIF

         Laporan Post Operasi terlihat terpasang 9 hole dan 9 screw

c. Terapi Umum (General Treatment)

Dokter : Medica metosa:

- inj. Dynaus 1 gram/ 8

- inj. Novalgin 1 amp/ 8



92

- OFF drain
OSS

Perawat : Medikasi

Rehabilitasi Medis : Fisioterapi

d. Rujukan Fisioterapi Dari Dokter

Mohon dilakukan tindakan fisioterapi pada pasien yang bernama tn.

Sabaruddin dalam keadaan post operasi fraktur femur 1/3  tengah sinistra.

III.  Segi Fisioterapi

A. Pemeriksaan

1. Anamesis ( tanggal 5 Februari 2007)

a. Keluhan Utama

- Pasien mengeluh nyeri pada lutut kiri pada saat digerakkan

menekuk

b. Riwayat Penyakit Sekarang

9 bulan yang lalu pasien mengalami kecelakaan kerja (kejatuhan

kayu yang besar) pada daerah tungkai kanan bagian atas, setelah itu 

pasien merasakan nyeri yang sangat hebat didaerah tungkai atas pada 

saat digerakkan, pasien merasakan nyeri dan sakit saat berjalan.

Setelah itu pasien dibawa ke rumah sakit Ngawi untuk mengetahui 

keadaannya dan dipasang pasien ini dalam  keadaan sadar. Jarak 9 

bulan pasien dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk 

dilakukan traksi tungkai bawah. Setelah itu pasien dirujuk ke R.S.O. 

Surakarta tanggal 28 Januari 2007 untuk melakukan operasi.

c.  Riwayat Penyakit Dahulu

Hipertensi ( - )

Jantung ( - )

DM ( -  )
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d. Riwayat Pribadi

- Pasien adalah  seorang buruh wiraswasta.

- Dia seorang kepala keluarga mempunyai 1 istri 2 anak

e.  Riwayat Keluarga

Tidak ada yang sakit, seperti yang dirasakan oleh pasien

f. Anamnesis sistem

1) Kepala dan Leher

- Pusing tidak dikeluhkan

- Kaku leher tidak  dikeluhkan

- Tidak ada luka pada kepala

2) Sistem Kardiovaskuler

- Pasien bernafas dengan  teratur

- Nyeri dada tidak dikeluhkan

3) Sistem Respirasi

- Sesak nafas tidak dikeluhkan

- Batuk tidak dikeluhkan

4) Sistem Gastrointestinalis

- Mual muntah tidak dikeluhkan

- BAB terkontrol

5) Sistem Urogenitalis

- BAK terkontrol

6) Sistem Muskuloskeletal

- LGS pada tungkai kiri terbatas, terutama pada gerakan

menekuk lutut karena adanya kekakuan pada otot Quadricep

7) Sistem Nervorum

- Tidak dirasakan kesemutan

- Rasa tebal-tebal tidak dikeluhkan
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2. Pemeriksaan Fisik

a. Tanda-Tanda Vital

1) Tekanan Darah : 120/70 mm/hg
2) Denyut Nadi : 80 x / menit
3) Frek. Pernapasan : 20 x / menit
4) Temperatur : 370 C
5) Tinggi badan : 172 cm
6) Berat badan : 92 Kg

b. Inspeksi

Statis

- Kondisi umum pasien baik

- Pasien masih berbaring di bed, sudah tidak terpasang infus

maupun drain

- Nampak luka incisi di daerah femur sinistra ± 20 cm yang

dibalut dengan bandage.

Dinamis : Pasien merasakan nyeri pada saat tungkai digerakkan 

fleksi

c. Palpasi

- Nyeri tekan  pada otot qudricep dan tensor fasialata

- Suhu pada daerah incisi teraba hangat

- Penurunan elastisitas tendon patelaris dan otot hamstring

- Menurunnya mobilitas os patela

d. Perkusi

- Tidak dilakukan

e. Auskultasi

Tidak dilakukan



95

f. Gerakan Dasar

1) Gerakan pasif

AGB kiri 

HIP = extensi, abd, LGS full, nyeri tidak ada,  end fellnya 

   lunak

   Flexi dan add LGS terbatas, karena terdapat  nyeri 

serta

                hard  end fell

Knee = Fleksi LGS terbatas ada nyeri pada saat fleksi lutut 

serta

   soft end fell

2) Gerakan active

AGB kiri aktif

HIP = fexsi, extensi, abd dan add dengan LGS terbatas 

kanena terdapat nyeri.

Knee = Fleksi, extensi masih dengan LGS terbatas karena 

terdapat kekakuan otot qudricepnya 

3) Gerakan melawan tahanan

- Untuk gerakan pada menekuk hip belum

mampu melawan tahanan karena otot hamstringnya masih 

terasa nyeri

- Gerakan Ekstensi hip juga belum melawan

tahanan karena otot quadricepnya masih terasa nyeri. 

g. Kognitif, Intra Personal & Inter Personal:

Kognitif : Pasien dapat menceritakan riwayat penyakitnya 

dari awal sampai sekarang serta mampu

menjawab semua pertanyaan dari terapis

Intra Personal : pasien mempunyai keinginan untuk sembuh

besar
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Inter personal : baik, pasien mampu berkomunikasi dengan

terapis dan tim medis lainnya, serta dukungan

teman-temannya, maupun keluarganya

h. Kemampuan Fungsional & Lingkungan activitas

1) Fungsional Dasar :

- Tidur miring kesisi yang sehat

- Duduk sudah dilakukan

- Berjalan dengan menggunakan walker dengan metode

NWB

2) Fungsional Activitas

- Terdapat gangguan jalan jongkok

- Gangguan solat dengan berdiri

- Pasien belum mampu toilet sendiri

3) Lingkungan Activitas

- Lingkungan lingkungan rumah sakit sangat mendukung

kesembuhan pasien

- Keluarga pasien mendukung kesembuhan  pasien

3. Pemeriksaan Spesifik

a) VDS - nyeri diam = 3
- nyeri gerak = 7 cm
- nyeri  tekan = 8 cm 

b) Antropometri bertujuan untuk mengetahui Lingkar Segmen

- 10 cm kedistal dari tuberositas tibia. Tungkai kiri 39 cm dan

tungkai kanan 37 cm

- 20 cm kedistal dari tuberositas tibia tungkai kiri 26 cm dan

tungkai kanan 23 cm

- Tuberositas tibia tungkai , kiri 43 dan kanan 36 cm

- 5 cm keproximal dari tuberositas tibia tungkai kiri 44 cm dan 

tungkai kanan 40 cm
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- 10 cm keproximal dari tuberositas tibia tungkai kiri 48 cm dan 

tungkai kanan 43 cm

c) Pemeriksaan LGS

   Hip Active : S =  00 – 00 – 50

  F= 100 – 00 – 50

Hip Pasif : S =  00 –  00- 200

  F = 100 – 00 – 100

Knee active : S =  00 – 00 – 200

Knee pasif : S =  00 – 00 – 450

d) Mengukur Kekuatan otot dengan MMT

Flexor Hip = 2

Extentor hip = 2

Abduktor hip = 2

Adduktor hip = 2

Flexor knee = 2-

Extensor knee = 2-

• Indek Bartel

Activitas Nilai/ Score

1. Makan 10

2. Transfer 10

3. Kebersihan diri  5

4. Activitas toileting  5

5. Mandi  0

6. Berjalan 10

7. Naik turun tangga  5

8. Berpakaian  5

9. Kontrol BAK 10
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10. Kontrol BAB 10

   jumlah 70

Penilaian

0 – 20 : ketergantungan penuh

21 – 61 : ketergantungan berat

62 – 90 : ketergantungan moderat

90 – 99 : ketergantungan ringan

100 : mandiri

B. Interprestasi Data / Diagnosa Fisioterapi

Impairment

- Nyeri pada gerakan flexsi extensi knee abduksi, adduksi, sehingga  LGS 

terbatas

- Spasme pada otot quadricepnya

- Adanya penurunan kekuatan otot hamstring 

Disability

 Pasien terganggu pekerjaannya

Functional Limitation

- Gangguan duduk jalan

- Terjadinya penurunan fungsional, ADL

C. Program/ Rencana  Fisioterapi

1. Tujuan

• Jangka pendek

- Mengurangi nyeri

- Mengurangi spasme

- Meningkatkan  ROM

- Mengurangi bengkak

- Meningkatkan kekuatan otot tungkai kiri
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• Tujuan jangka panjang

- Meningkatkan permasalahan fisik dan kemampuan fungsional

- Diharapkan setelah pulang pasien bisa mandiri

- Meningkatkan ADL secara maksimal

2. Tindakan Fisioterapi

a. Teknologi Fisioterapi

1) Teknologi Alternatif

- IR

- Terapi latihan

- Posisioning

- Message

- Tens

- Breathing exercise

2) Teknologi Yang dilaksanakan:

( Jelaskan argumentasi/ alasan mengapa ini dilaksanakan)

Teknologi yang dilakukan :

a. Breathing exercise untuk mencegah terjadinya komplikasi 

akibat tirah baring yang cukup lama

b. Terapi latihan yang terdiri dari :

- Pumping action

- pasif movement

- Assisted active movement

- Resisted active movement

- Strethening pada otot quadricep untuk menambah LGS 

pada os patella

- Hold rilex

- Latihan duduk ongkang-ongkang

- Latihan berdiri
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- Latihan  jalan dengan wolker

- General exercise 

Edukasi

- Dianjurkan saat jalan kaki yang sakit digantung (NWB)

- Diusahakan dirumah menggunakan kloset duduk

- Diusahakan melakukan latihan sendiri seperti yang telah

diajarkan terapis

- Pasien diusahakan tidak melakukan hal yang berat dulu, 

tumpuan kaki tidak pada jalan licin atau  trap-trapan

3. Rencana Evaluasi

-  Pemeriksaan nyeri dengan VDS

- Pemeriksaan LGS dengan goneometer

- Pemeriksaan kekuatan otot dengan MMT

- Pemeriksaan bengkak dengan antropometri

- Index barthel

D. Prognosis

Quo ad Vitam Baik

Quo ad Sanam Baik

Quo ad Fungsionam Baik

Quo ad Cosmeticam Baik
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Tabel Hasil Akhir

No Komponen yang dievaluasi T1 T6

1 VDS Nyeri diam
Nyeri gerak
Nyeri tekan

3
7
5

1
4
2

2 Antropometri Ka ki Ka ki
10 cm distal dari tuberositas  tibia
15 cm ke distal dari tuberositas  tibia
  5cm ke proksimol dari tuberositas tibia
10 cm Proksimal dari tuberositas tibia
Tuberositas tibia tungkai kiri

37
23
37
30
43

59
26
43
44
48

37
23
37
36
43

38
24
38
40
45

3 LGS
Active hip kiri

Pasif hip kiri

Active knee kiri
Pasif knee kiri

S = 0-0-5
F = 10-0-5
S = 0-0-20
F = 10-0-10
S = 0-0-10
S = 0-0- 30

S = 15-0-50
F = 35-0-15
S = 15-0-45
F = 40-0-20
S = 0-0-30
S = 0-0- 60

4 MMT
Fleksor hip kiri
Ektensor hip kiri
Abduktor hip kiri
Adduk hip kiri
Fleksor  knee kiri
Extensor knee kiri

2
2
2
2
2-
2-

2
2
2

2+
2+
2+

5 Spasme
- Otot Quadriceps
- Otot Hamstring
- Otot Gastroot

+
+
+

-
-
-

6 KEMAMPUAN FUNGSIONAL
- Makan
- Transfer ( dari tempat tidur ke berdiri)
- Kebersihan diri
- Activeitas  ketoilet 
- Mandi
- Berjalan dijalan yang datar dengan  alat bantu
- Berpakaian
- Mengontrol BAB
- Mengontrol BAK

5
5
0
5
5
10
10
10
10

10
15
5
10
0
20
10
10
10

50 90

B. Pembahasan kasus

Seorang pasien berusia 42 tahun  dengan kondisi post fraktur femur 1/3 

tengah sinistra tertutup yaitu (1) adanya nyeri tekan pada daerah operasi, (2)

adanya spasme otot penggerak sendi panggul dan lutut kiri, (3) adanya bengkak 

pada daerah tungkai atas dan bawah kiri keterbatasan lingkup gerak sendi panggul 

dan lutut kiri, (4) penurunan kekuatan otot penggerak sendi panggul dan lutut 

kiri, (5) penurunan kemampuan fungsional yang melibatkan tungkai kiri, setelah
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dilakukan intervensi fisioterapi sebanyak 6 kali dalam 1 minggu dengan modalitas 

latihan pernafasan dan terapi latihan didapat perkembangan yang cukup baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari T1 sampai T6 didapat hasil

sebagai berikut :

1. Nyeri

Nyeri diartikan sebagai respon sensorik  normal terhadap kerusakan

jarinan (Locker dan Melzack, 1996), nyeri dianggap sebagai proses normal 

pertahanan yang diperlukan untuk memberi tanda “alami” bahwa telah terjadi 

kerusakan jaringan  (Wall dan Melzsck, 1996). Dari hasil terakhir didapatkan 

bahwa nyeri menurun, disini penulis akan membuat dalam bentuk grafik

penurunan skala nyeri sebagai berikut:

Grafik 1. Penurunan Skala nyeri
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Penurunan tingkatan nyeri dengan skala VDS dari T1 nyeri diam : 3, 

nyeri tekan :5, nyeri gerak: 7, T6 nyeri diam: 1, nyeri tekan: 2, nyeri gerak:4. 

Nyeri tersebut dapat berkurang karena telah dilakukan terapi latihan yaitu

statik kontraksi, latihan gerak pasif, latihan gerak aktif. Karena menurut

Melzack dan Wall, terapi latihan yang dilaksnaakan secara teratur dengan

obsis yang sesuai secara teknik gerakan dan fiksasi yang benar dapat

menyeimbangkan aktivitas stresor dan depresor pada jaringan yang

mengalami atau cidera sehingga hal tersebut dapat mengurangi nyeri.

2. Antropometri (Bengkak)

Merupakan suatu mekanisme dari perlukaan jaringan saat dilakukan

operasi sehingga terlepasnya jaringan plasma  darah oleh vasodilatasi yang

bersifat lokal ke dalam jaringan  namun  tidak diimbangi oleh kontraksi otot 

secara optimal. Dari hasil evaluasi terakhir didapatkan hasil bahwa bengkak 

berkurang, maka penulis membuat dalam bentuk grafik penurunan bengkak 

sebagai berikut :
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Grafik A. Antropometri Kanan

Grafik B Antropometri Kiri
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Penurunan atau mengurangi bengkak pada tungkai kiri dari T1 diukur

10 cm distal dari tuberositas tibia kanan 37 cm, kiri 59 cm, diukur  15 cm 

kedistal dari tuberositas tibia kanan 23 cm kiri 26 cm, diukur 5 cm ke proximal 

dari tuberositas tibia kanan 37 cm kiri 43 cm, diukur 10 cm proximal dari 

tuberositas tibia kanan 30 cm kiri 44 cm, diukur dari tuberositas tibia  kanan 43 

cm kiri 48 cm.

Untuk T6 diukur 10 cm kedistal  dari tuberositas tibia kanan 37 cm kiri 

38 cm, diukur 15 cm ke distal dari tuberositas tibia kanan 23 cm kir 24 cm, 

diukur 5 cm ke proximal dari tuberositas tibia kanan 37 cm kiri 38 cm. Diukur 

10 cm ke proximal dari tuberositas tibia kanan 36 cm kiri 40 cm. Diukur dari 

tuberositas tibia kanan 43 cm kiri 45 cm. Bengkak dapat berkurang karena

telah dilakukan aktif movement karena menurut  Basmajian (1978)  dengan 

kontraksi otot dapat meningkatkan pumping, action,  dan  elevasi dapat

mempercepat aliran darah  balik dari tungkai ke jantung  dengan

memanfaatkan efek gravitasi.

3. Lingkup gerak sendi

Kekuatan sendi nyeri dan penurunan kekuatan otot berpengaruh

terhadap LGS, akibat beberapa hal ini maka pasien akan membatasi gerakan-

gerakan sehingga otomatis LGS akan terbatas. Dari hasil evaluasi didapatkan 

adanya peningkatan dalam bentuk grafik sebagai berikut.
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Grafik 3. Peningkatan lingkup gerak sendi panggul, lutut kiri aktif
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Peningkatan LGS  T1 pada hip joint sinistra:

T1 LGS aktif  hip kiri S = 0 – 0 – 5   LGS Pasif hip kiri S = 0 - 0 - 20

F = 10 – 0 – 5         F = 10 - 0 - 10

LGS aktif knee kiri = S = 0 – 0 – 10    LGS pasif knee kiri S = 0 – 0 - 30

Peningkatan LGS T6  pada hip joint  sinistra

T6 LGS Aktif hip kiri S = 15 – 0 – 50        LGS pasif hip kiri S = 15 – 0 - 45

F = 35 – 0 – 15               F = 40 – 0 - 20

LGS Aktif Knee kiri S = 0 – 0 – 30          LGS Pasif Knee kiri S = 0 – 0 – 60

LGS  sendi panggul dan lutut meningkat karena menggunakan latihan 

terapi passive movement  dan  acitve movement  secara dini dapat mencegah 

perlengkapan jaringan, menjaga elastis itas dan kontraktilitas jaringan otot
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serta mencegah pembentuan inflamasi dalam rongga persend ian (Kinser,1996) 

sehingga lingkup gerak sendi terpelihara.

4. Kekuatan otot

Akibat rasa nyeri tersebut pasien mematasi gerakan-gerakan sehingga LGS 

otomatis  akan terbatas. Dalam jangka waktu yang lama hal ini berpengaruh pada 

kekuatan otot, sehingga terjadi penurunan kekuatan otot. Dari hasil evaluasi maka 

didapatkan hasil adanya peningkatan kekuatan otot dalam bentuk grafik sebagai 

berikut :

Grafik 4. Peningkatan MMT sendi panggul kiri
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Dilihat dari grafik di atas didapat adanya peningkatan kekuatan otot dari 

pertama kali diterapi dengan hasil T1 felexsor hip : 2, Extensor hip : 2.

Abduktor hip : 2, Adduktor hip : 2, fleksor knee hip : 2-, extensor : 2-, T6
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Flexsor : 2, extensor hip: 2, abduktor hip : 3, adduktor hip : 2+, flexor knee  : 

2+, extensor knee : 2+.

Pengaruh terapi latihan terhadap peningkatan kekuatan otot

Berdasarkan data di atas menunjukkan adanya perubahan kearah

perbaikan. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh (W.F. Ganon,

1995). Bahwa dengan terapi latihan secara aktif dapat meningkatkan kekuatan 

otot karena suatu gerakan pada tubuh selalu diikuti oleh kontraksi otot,

kontraksi otot tergantung dari banyaknya motor unit yang terangsang. Dengan 

demikian kekuatan otot dan daya tahan otot pun menjadi meningkat.

5. Spasme

Spasme timbul sebagai reaksi terhadap suatu kerusakan jaringan. Ini 

terjadi karena adanya luka incisi yang menyebabkan sirkulasi darah tidak

lancar, sehingga timbul bengkak daerah sekitar luka incisi  dan timbul nyeri.

Grafik 5
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Penurunan spasme pada tungkai atas kiri dari T1, quadriceps (+),

hamstring (+), gastrocnemius (+), menjadi T6, quadriceps (-), hamstring (-),

gastrocnemius (-). Terapi latihan dengan berbagai modifikasi gerakan yang

bermacam-macam yang diikuti  kekuatan dari luar maupun dalam serta diikuti 

kerja otot tubuh itu sendiri serta dengan diberikan penekanan. Gerakan ini dapat 

mengurangi spasme serta memperlancar sirkulasi darah dari relaksasi otot-otot..

6.  Kemampuan aktivitas  fungsional

Hal ini karenakan pasien merasa nyeri sehingga ia membatasi aktivitas yang 

berpengaruh pada kemampuan fungsional.

Grafik 6 Peningkatan aktivitas kemampuan fungsional
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Dari grafik diatas, dapat dilihat adanya peningkatan kemampuan

fungsional. Pertama kali terapi nilai 50 yang berarti ketergantungan berat (sangat 

tergantung) menjadi 90 yang berarti ketergantungan ringan. Dengan terapi latihan 

yang dilakukan, latihan trans fer dilakukan bertahap, seperti miring dari posisi 

terlentang, dari posisi miring ke duduk. Sebelum dilakukan latihan ambulasi,

terlebih dahulku latihan keseimbangan atau latihan berdiri. Latihan jalan

diberikan jika pasien mampu dalam menjalani aktivitas fungsional seperti makan, 

minum, memakai baju, kemampuan jalan atau akrivitas perawatan diri baik secara 

mandiri maupun dibantu orang lain, digunakan index kemampuan fungsional

yaitu index barthel.


