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PENATALAKSANAAN TERAPI  LATIHAN PADA KONDISI POST 

OPERASI FRAKTUR FEMUR 1/3 MEDIAL DEKSTRA DENGAN 

PEMASANGAN PLATE AND SCREW 

 

(Maryani,  2008,    halaman) 

 

RINGKASAN 

Pada terapi latihan post operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan 

pemasangan plate and screw dengan metode studi kasus bertujuan untuk 

mengetahui proses asuhan pelayanan terapi latihan, serta menyerbarluaskan 

informasi tambahan tentang fisioterapi pada kondisi fraktur. Pada kaus ini 

dijumpai permasalahan fisioterapi yaitu: 1) adanya nyeri, 2) aanya odema, 3) 

pketerbatasan LGS (Lingkup Gerak Sendi), 4) Adanya penurunan kekuatan otot, 

5) penurunan keemampuan fungsional. 

Memberikan penanganan yang efektif dan efisien, maka dilakukan suatu 

metode pemeriksaan yaitu, pengukuran keterbatasan LGS (Lingkup Gerak Sendi) 

dengan goneometer, kekuatan otot dengan Manual Muscle Testing (MMT), 

pengukuran odem dengan antropometri, pengukuran nyeri dengan VDS (Verbal 

Descriptive Scale), dan kemampuan fungsional dengan Indkes Kenny Self Care.  

Permasalahan yang ada tersebut di atas ditangani dengan modalitas 

breathing exercise, dengan metode deep breathing, dan terapi latihan berupa gerak 

aktif dan gerak pasif. Setelah dilaksanakan terapi 6 kali, didapatkan hasil: nyeri 

dengan VDS: nyeri gerak tungkai kanan T1 = nyeri cukup berat menjadi T6 = 



 ix 

nyeri tidak begitu berat, nyeri tekan tungkai kanan T1 =  nyeri cukup berat 

meenjadi T6 = nyeri ringan, nyeri diam T1 = nyeri sangat ringan menjadi T6 = 

nyeri ringan. Lingkup Gerak Sendi dengan goneometer aktif hip kanan T1 S = 5o-

0-45, F = 15o-0-10o menjadi T6 S = 15o-0-100o, F = 35o-0-20o, pasif hip kanan T1 

S = 10o-0-115o, F = 20o-0-15o menjadi T6 S = 15o-0-120o, F = 45o-0-25o. Aktif 

lutut kanan T1 S = 0-0-35o menjadi T6 = 0-0-50o, pasif luitut kanan T1 S = 0-0-50o 

menjadi T6 S = 0-0-60o, kekuatan otot dengan MMT fleksor hip kanan T1 = 1 

menjadai T6 = 2+, ekstensor hip kanan T1 = 3- menjadi T6 = 4, abduktor hip kanan 

T1 = 3- menjadi T6 = 3+, fleksor knee kanan T1 = 2+ menjadi T6 = 3, ekstensor 

knee kanan T1 = 2+ menjadi T6 = 3 dan adanya peningkatan aktivitas fungsional.  
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PENATALAKSANAAN TERAPI  LATIHAN PADA KONDISI POST 
OPERASI FRAKTUR FEMUR 1/3 MEDIAL DEKSTRA DENGAN 

PEMASANGAN PLATE AND SCREW 
 

 
ABSTRAK 

 
Fraktur femur 1/3 medial dekstra adalah terputusnya kontinuitas batang 

femur. Tulang yang mengalami fraktur biasanya diikuti kerusakan jaringan di 
sekitarnyua seperti ligamen, otot, tendon, pembuluh darah dan persyarafan. Untuk 
itu upaya pengembalian fraktur harus ditangani secara cepat, maka perlu diberi 
tindakan post operasi.  

Operasi akan menimbulkan permasalahan kapasitas fisik dan kemampuan 
fungsional yaitu: adanya nyeri, adanya odema, penurunan kekuatan otot, 
keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS) dan penurunan kemampuan fungsional. 
Untuk memberikan penanganan yang efektif dan efisien, maka dilakukan suatu 
metode pemeriksaan yaitu, pengukuran LGS dengan  goneometer, kekuatan otot 
dengan MMT (Manual Muscle Testing), pengukuran odem dengan antropometri, 
pengukuran nyeri dengan skala VDS dan kemampuan fungsional dengan indeks 
kenny self care. 

Dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan yang ada, dengan 
menggunakan modalitas breathing exercise, dengan teknik deep breathing dan 
terapi latihan berupa gerakan aktif dan gerak pasif, setelah dilakukan tindakan 
fisioterapi dapat diperoleh hasil adanya perkembangan ke arah perbaikan.  
 
 

Kata kunci: Fraktur femur 1/3 medial dekstra, plate and screw, terapi latihan 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Di era yang semakin maju seperti sekarang ini ilmu pengetahuan dan 

teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat, antara lain bidang 

pertanian, bidang teknologi dan bidang kesehatan. Tetapi dewasa ini dampak 

krisis multidimensi sangat berpengaruh pada pelayanan kesehatan dan 

kemampuan untuk meningkatkan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Krisis multidimensi tersebut mengakibatkan pola perubahan hidup dan perilaku 

yang efektif dan efisien pada masyarakat. Pelayanan kesehatan berarti pelayanan 

yang meliputi berbagai disiplin ilmu, antara lain: dokter, perawat, psikologi, gizi, 

fisioterapi, okupasi terapi dan rehabilitasi medik. 

Indonesia sehat tahun 2010 merupakan gambaran keadaan masyarakat 

Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan. 

Peran fisioterapi sebagai tenaga kesehatan untuk menuju Indonesia 2010 dengan 

memberikan pelayanan yang berhubungan dengan masalah gerak dan fungsi yang 

dialami penderita. Sehingga diharapkan setiap orang memperoleh kemampuan 

hidup mandiri dan berproduktivitas. 

Upaya pelayanan kesehatan awalnya hanya difokuskan pada penyembuhan 

saja kemudian berangsur-angsur berkembang. Sehingga mencakup upaya 

peningkatan kesehatan, upaya pencegahan upaya penyembuhan dan upaya 

pemulihan. 

1 
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Salah satu diantara pelayanan kesehatan tersebut adalah fisioterapi. 

Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau 

kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi 

tubuh sepanjang daur kehidupan dan menggunakan penanganan secara manual, 

peningkatan gerak, peralatan fisik, elektris dan mekanik, pelatihan fungsi dan 

komunikasi (Kep.Men.Kes. 1363/2001). 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan kehidupan masyarakat sekarang ini telah mengalami 

perubahan dalam bidang ilmu dan teknologi secara tidak langsung banyak 

memberikan banyak perubahan terhadap pola hidup tersebut banyak dari 

sebagian besar masyarakat ingin sesuatu serba praktis dan ekonomis dalam 

mengacu pada hal telekomunikasi dan transportasi. Dengan perilaku manusia 

tersebut akan dapat menimbulkan suatu masalah, dapat diambil contoh lalu 

lintas dimana mobilitas manusia yang ingin serba cepat dapat menimbulkan 

masalah yang cukup serius. Karena jumlah kepadatan lalu lintas akan 

bertambah sehingga akan berakibat meningkatnya kecelakaan lalu lintas. 

Kecelakaan dapat mengakibatkan cidera, baik cidera ringan maupun 

berat dapat juga menimbulkan suatu kecacatan atau kematian. Cidera ringan 

dapat berupa sprain atau strain, sedangkan cidera berat dapat berupa fraktur. 

Fraktur adalah kondisi diskontinuitas susunan tulang yang disebabkan oleh 

trauma langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan benturan langsung 

terjadi bila trauma langsung mengenai tulang juga dapat diakibatkan oleh 

adanya kompresi berulang dan fraktur karena benturan tidak langsug biasanya 
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terjadi akibat rotasional (Bloch, Garrison: 1986). Fraktur dapat dibagi menjadi 

2, yaitu fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Fraktur terbuka yaitu fraktur yang 

disertai adanya kerusakan jaringan dan terkontaminasi dengan dunia luar 

sehingga memungkinkan adanya infeksi. Sedangkan fraktur tertutup yaitu 

fraktur yang tidak disertai atau tidak ditemukan adanya kerusakan jaringan. 

Bentuk perpatahan antara lain: tranversal, oblique, spiral, hariline, kominutiva. 

Problematik yang muncul pada post operasi fraktur femur 1/3 medial 

dekstra dengan pemasangan plate and screw ditunjukan dengan adanya nyeri 

diam, nyeri gerak dan nyeri tekan, timbulnya odema (pembengkakan), 

keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS), serta deformitas pada tungkai adalah 

dugaan adanya fraktur setelah timbul (Aston, J.N., 1996: 37). Penanganan 

fraktur dibagi melalui 2 metode, yang pertama menggunakan metode 

konservatif, yaitu menggunakan immobilitas dan metode operasi 

menggunakan internal fiksasi dan eksternal fiksasi. Immobilisasi digunakan 

apabila terdapat fraktur yang stabil internal fiksasi digunakan apabila terdapat 

fraktur yang komunutid dan berkontaminasi (Appley, 1995). 

Disini fisioterapi berperan penting sebagai profesi yang bertanggung 

jawab dalam proses penyembuhan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional 

yang terjadi pada kasus post operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan 

pemasangan plate and screw. Untuk menangani pasien dengan kondisi 

tersebut banyak modalitas fisioterapi yang digunakan oleh penulis. 

1. Breathing exercise tujuannya yaitu mencegah komplikasi pernafasan 
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2. Latihan gerak pasif tujuannya untuk meningkatkan lingkup gerak sendi 

(LGS) 

3. Latihan gerak aktif tujuannya untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan 

kekuatan otot 

4. Statik kontraksi untuk mengurangi odema (Kisner, 1996) 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang timbul pada post operasi fraktur femur 1/3 medial 

dekstra dengan pemasangan plate and screw adalah: 

1. Apakah ada pengaruh breathing exercise dalam mencegah komplikasi 

pernafasan pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra 

dengan pemasangan plate and screw? 

2. Apakah ada pengaruh terapi latihan dalam meningkatkan kekuatan otot 

pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan 

pemasangan plate and screw? 

3. Apakah ada pengaruh terapi latihan dalam mengurangi odema, nyeri dan 

spasme pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan 

pemasangan plate and screw? 

4. Apakah ada pengaruh terapi latihan dalam meningkatkan lingkup gerak 

sendi (LGS) pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra 

dengan pemasangan plate and screw? 
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5. Apakah ada pengaruh terapi latihan dalam meningkatkan kemampuan 

fungsional pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra 

dengan pemasangan plate and screw? 

 

C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui proses penelitian harus jelas 

dan tepat, maka dari itu penulis akan membagi tujuan tersebut menjadi 2 

bagian yaitu: 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi dan terapi latihan pada post 

operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan pemasangan plate and 

screw. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh breathing exercise dalam meningkatkan 

kondisi umum pasien pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 

medial dekstra dengan pemasangan plate and screw. 

b. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap pengurangan nyeri 

dan spasme pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra 

dengan pemasangan plate and screw. 

c. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan free aktive movement dalam 

meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) pada kondisi post operasi 

fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan pemasangan plate and screw. 
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d. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap pengurangan 

odema pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra 

dengan pemasangan plate and screw. 

e. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan dalam meningkatkan 

kemampuan fungsional pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 

medial dekstra dengan pemasangan plate and screw. 

 

D. Manfaar Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis pada kondisi post 

operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan pemasangan plate and screw 

adalah: 

1. Penulis 

Manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan dan 

pemahaman tentang modalitas terapi latihan khususnya yang diambil 

dalam kondisi post operasi fraktur femur 1/3 mediak dekstra dengan 

pemasangan plate and screw. 

2. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

Manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) sendiri dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

dalam bidang kesehatan. Yang menjelaskan bahwa terapi latihan ini 

sebagai salah satu modalitas dari fisioterapi untuk menyelesaikan problem 

dan kapasitas fisik ke kemampuan fungsional, dengan tidak mengindah 
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atau tetap mengacu pada ketrampilan dasar dari praktek klinik dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

3. Institusi pendidikan 

Manfaat penelitian bagi institusi pendidikan sebagai sarana pendidikan 

untuk mempersiapkan peserta didik di lingkungan fisioterapi dengan 

berbagai modalitas yang ada, khususnya disini terapi latihan. 

4. Masyarakat 

Dapat memberikan informasi yang terdapat pada pasien dengan kondisi 

post operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan pemasangan plate 

and screw.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Sebelum membahas lebih lanjut, penulis menguraikan terlebih dahulu 

mengenai beberapa hal yang merupakan teori yang mendasari proses pemecahan 

masalah kasus fraktur femur 1/3 medial dekstra tertutup post operasi dengan 

pemasangan plate and screw. 

Dimana landasan teori tersebut antara lain: 1) Anatomi, fisiologi, histologi 

dan biomekanika, 2) patologi, 3) permasalahan yang dibahas, 4) modalitas 

fisioterapi yang digunakan yaitu terapi latihan. 

 

A. Anatomi, Fisiologi dan Biomekanik 

1. Anatomi, Fisiologi dan Histologi 

Dalam hal ini penulis akan membahas beberapa sistem yaitu: 1) sistem 

tulang, 2) sistem sendi, 3) sistem otot, 4) sistem syaraf, 5) sistem darah. 

a. Sistem Tulang 

1) Os. Femur 

Os. Femur merupakan tulang panjang dalam tubuh, yang dibagi atas 

caput, corpus, dan collum dengan distal dan proximal. Tulang ini bersendi dengan 

ocetabulum dalam struktur persendian panggul dan bersendi dengan tulang tibia 

pada sendi lutut (Syaifudin, 1995: 32). 

8 
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Tulang paha ini termasuk tulang panjang dan terbesar pada tubuh yang 

merupakan seperempat panjang tubuh. Tulang ini terdiri dari 3 bagian yaitu: 

epiphysis, diaphysis, dan epiphysis distalis. 

Epiphysis proximalis membuat bulatan dua pertiga bagian bola disebut 

caput femoris yang punya facies articularis untuk bersendi dengan acetabulum, di 

tengahnya terdapat cekungan yang disebut fovea capatis. Caput melanjutnya diri 

sebagai collum femoris, yang kemudian di sebelah lateral membulat yang disebut 

trochantor minor. Dilihat dari depan, kedua bulatan mayor dan minor ini 

dihubungkan oleh rigi disebut crista intertrochanterica dilihat dan belakang pula, 

maka  disebelah  tengah  trochantor mayor  terdapat cekungan fossa 

trochanterica.   Diaphysis  merupakan   bagian   yang  panjang  disebut corpus.   

Penampang  melintang   merupakan   sepertiga  dengan   basis menghadap ke 

depan pada diaphysis mempunyai 3 dataran yaitu facies medialis, facies  lateralis  

dan facies  anterior.   Batas  antara facies medialis dan lateralis nampak di bagian 

belakang berupa garis yang disebut   linea  aspera,   yang  dimulai   dari   bagian   

proximal dengan tonjolan  kasar yang disebut  tuberositas glutea,  kemudian   

linea ini terbagi menjadi dua bibir yaitu labium mediale dan labium laterale. 

Linea mediale sendiri merupakan lanjutan dari linea intertrohanterica. Linea 

aspera bagian distal membentuk segitiga yang yang disebut planum popliteum.  

Dari trochantor minor terdapat suatu garis disebut linea pectinea. Pada dataran 

belakang terdapat foramen nutricium,labium. 
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Gambar 2.1 

Tulang Femur (Putz and Pabst, 2000) 
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Gambar 2.2 
Tibia dan fibula dilihat dari depan (Spaltoholz, 1987) 
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Gambar 2.3 
Tibia dan fibula dilihat dari belakang (Spalteholz, 1987) 
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mediale atau laterale disebut linea supracondylaris medialisatau laterale. 

Epiphysis distalis merupakan bulatan sepasang yang disebut condylys 

medialis dan condylus lateralis. Disebelah proximalis tonjolan ini terdapat 

masing-masing sebuah bulatan kecil disebut epicondylus medialis dan epicondylus 

lateralis. Epicondylus ini merupakan akhir perjalanan linea aspera yang melebar 

ke lateral disebut facies patellaris untuk bersendi dengan os patella, dilihat dari 

belakang, diantara condylus terdapat cekungan yang disebut fossa intercondyloid 

kemudian di bagian proximalnya terdapat garis yang disebut linedintercondyloid. 

2) Os. Patella 

Terbentuknya secara desimal, patella berbentuk segitiga dengan basis 

menghadap proximal dan apex terarah distal. Dataran muka berbentuk konvek dan 

dataran belakang mempunyai dataran sendi yang terbagi dua oleh crista sehingga 

ada dua dataran sendi yaitu facies articularis lateralis yang lebar dan facies 

articularis medialis yang sempit. 

3) Os. Tibia 

Tulang tibia ini merupakan tulang panjang dengan sudut dari tiga bagian, 

yaitu epiphysis proximalis, diaphysis dan ephiphysis distalis dan condylus 

lateralis. Di sebalah atasnya terdapat dataran sendi disebut facies articularis 

superior dan tepi ephiphysis ini melingkar disebut margo infraglenoidalis. Facies 

articularis superior terbagi menjadi dua yaitu facies articularis medialis dan 

lateralis oleh suatu peninggalan yang disebut emimentia inter condyloidea, yang 

disebelah lateral dan medial disebelah depan dan belakang tuber culum ini terdapat 

cekungan disebut fossa intercondyloidea anterior dan posterior. Tapi lateral 
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margo infra glenoidalis terdapat dataran disebut facies anicularis fibularis untuk 

bersendi dengan os. fibulae.  

4) Os. fibula 

Tulang fibula kecil dan hampir sama panjang dengan tibia, 

terletak di sebelah lateral dari tibia juga terdiri dari tiga bagian yaitu 

epiphysis  proximalis, diaphysis   dan   epiphysis   distalis,   epiphysis proximalis   

membulat   disebut   capitullum   fibula   yang   proximal meruncing menjadi 

apex capilis fibula pada capitullum terdapat dua dataran   yang   disebut facies   

articularis, capitullum fibula untuk bersendi dengan tibia. 

b. Sistem Otot dan Syaraf 

Tabel 2.1  

Otot-otot pada sendi lutut (Richard, 1993) 

No Nama Otot Origo Insetio Innervasri Fungsi 
 Bagian anterior 
1 m. rectus femoris Spina illiaca 

anterior superior 
acetabulum 

Patella  n. femoris L3-4 Extensi 
sendi lutut 

2 m. vastus lateralis Dataran lateral 
dan anterior 
trochantor mayor 
femoris, labium 
lateralis linia 
aspera 

Lateral os 
patella 

n. femoris L2-4 Extensi 
sendi lutut 

3 m. vastus medialis Labium mediale 
linea aspera 

Setengah bagian 
atas os patella 

n. femoris L2-4 Extensi 
sendi lutut 

4 m. vastus 
intermedius 

Dataran anterior 
corpus femoris 

Tuberositas 
tiobiae 

n. femoris L2-4 Extensi 
sendi lutut 

 Bagian posterior 
5 m. bicep femoris Tuber ischiadicum 

caput brevis, pada 
labium laterale 
linea aspera 

Fibula bagian 
lateral dan 
condylus 
lateralis tibia 

n. peroneus 
communis 

Exorotasi 
sendi lutut 

6 m. semi tendinosus Tuber ischiadicum condylus 
medialis tibia 

n. tibialis Flexi dan 
endorotasi 
sendi lutut 

7 m. semi 
membranosus 

Tuber ischiadicum  Condylus 
medialis tibia 

n. tibialis Flexi dan 
endorotasi 
sendi lutut 

8 m. gastrocnemius  Caput medial: 
pada condylus 
medialis femoris 

Posterior os 
calcaneus 

n. tibialis S1-3 Flexi sendi 
lutut 
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 Bagian medial 
9 m. sartorius SIAS Tuberositas 

tibia 
n. femoralis L1-3 Flexi, 

external 
rotator 
sendi lutut 

10 m. gracilis Ramus inferior 
osis pubis dan 
osisischii 

Tuberositas 
tibia dibelakang 
tendo m. 
Sartorius 

n. femoris L2-3 Flexor 
internal 
rotator 
sendi lutut 

 Bagian lateral 
11 m. tensor 

facialateae 
Spina illiaca 
anterior inferior 
dan fascialatae  

Tracus illio 
tibialis 

m. gluteus 
superior cabang 
n. Femoralis L4-5, 
S1-2 

Flexor 
abductor, 
internal 
rotasi hip 
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Gambar 2.4 
Otot-otot sendi lutut dilihat dari (a) depan, (b) belakang (Sobotta, 2000) 
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c. Sistem Vaskularisasi 

1) Sistem peredaran darah arteri 

Peredaran darah yang akan dibahas kali ini adalah sistem peredaran darah 

yang menuju ke tungkai dan vena yang juga memelihara darah sekitar sendi lutut 

Arteri yang memelihara darah sekitar sendi lurut, vena yang memelihara sendi lutut. 

a) Arteri femoralis 

Merupakan lanjutan dari arteri iliaca external yang keluar dan cavum 

abdominalis lacuna vasorum lalu berjalan ke lateral dari venanya kemudian ke 

bawah menuju kedalam fossa illipectiana kemudian masuk ke canalis 

addectorius sehingga arteri poplitea masuk ke fossa poplitea disisi medial femur, 

lalu arteri femoralis bercabang menjadi cabang arteri superficial dan cabang 

profunda. 

b) Arteripoplitea 

Arteri poplitea merupakan lanjutan dari arteri femoralis masuk melalui 

canalis addoktorius, masukfossa poplitea pada sisi flexor lutut, bercabang 

menjadi (1) a. genus superior lateralis, (2) a. genus superior medialis (3) a. 

genus inferior lateralis (4) a. genus inferior medialis. 

2) Sistem peredaran darah vena 

Pada umumnya peredaran darah vena berdampingan dengan pembuluh darah 

arteri. Pembuluh darah vena pada tungkai sebagian besar bermuara ke dalam vena 

femoralis. Vena-vena itu adalah: (1) Vena shapenaparva, berjalan di belakang 

maleolus lateralis berlanjut ke (2) Vena poplitea dan mengalirkan terus ke (3) Vena 

saphena magna dan bermuara ke dalam (4) Vena femoralis. 
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Gambar 2.5 
Pembuluh darah arteri pada daerah tungkai 

(Sobotta, 2000) 
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Gambar 2.6 
Pembuluh darah vena pada daerah tungkai 

(Sobotta, 2000) 
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2. Biomekanik 

Biomekanik adalah suatu ilmu yang mempelajari gerakan tubuh pada 

manusia. Pada sub bab ini, penulis berusaha menjelaskan gerakan yang dilakukan 

oleh sendi panggil dan lutut. 

Anggota gerak bawah (paha). 

a. Sendi hip 

1. Gerakan flexi dan Extensi 

Gerakan flexi terjadi pada bidang sagital, bentuk gerakan dari sikap berdiri 

tegak kemudian menggerakkan tungkai ke depan, besarnya LGS (Lingkup Gerak 

Sendi) 125o. Penggerak utamanya otot illopsoas, otot sartorius. gerakan ekstense 

dihambat oleh ligamentun ischiofemorale posterior. 

Gerakan   extensi,  gerakan  terjadi  pada  bidang  sagital bentuk gerakan 

dimulai dari sikap berdiri tegak, kemudian menggerakkan tungkai ke posterior, 

besarnya LGS 15°, penggerak utamanya otot rectus femoris, adductor hip, gerakan 

ekstensor dihambat oleh ligamentum pubofemorale. 

2. Gerakan Abduksi dan Adduksi 

Gerakan  abduksi, gerakan yang terjadi  bidang  frontal, bentuk gerakan 

dimulai dari sikap berdiri tegak kemudian menggerakkan tungkai ke samping luar, 

besar LGS mencapai 45°, otot penggerak utamanya muscular tensor 

fascialata, m. sartorius, m. rectus femoris dan dihambat oleh muscular adductor. 

Gerakan adduksi, gerakan terjadi pada bidang frontal, bentuk gerakan 

dimulai dari sikap berdiri tegak kemudian menggerakkan tungkai ke samping dalam 
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besar LGS 25°. Penggerak utama m. pectimus, m. gracilis, adduktor longus dan m. 

adductor brevis. 

3. Gerakan Internal Rotasi dan Eksternal Rotasi 

Gerakan internal rotasi, bentuk gerakan dimulai dari posisi berdiri tegak 

kemudian menggerakkan tungkai memutar ke samping luar, LGS 30°, otot 

penggeraknya yaitu m. psoas mayor. 

Gerakan eksternal rotasi, gerak pada bidang sagital, bentuk gerakan 

dimulai dari posisi berdiri tegak kemudian menggerakkan tungkai memutar 

ke samping dalam, besar LGS 45o, otot penggerak utamanya m. Quadriceps femoris, m. 

Obturatorium extermus dan m. Obturatorius intemus dan dihambat oleh group otot 

internal rotasi. 

b. Sendi Lutut 

Hubungan antara lulang tibia dan fibula yang merupakan syndesmosis yang 

kuat memperkuat beban yang diterima lutut sebesar 1/16 dari berae badan. Pada 

sendi ini gerakan yang terjadi adalah flexi dan extensi flexi knee memiliki LGS 130° 

dan eksistensi 0° atau apabila hyperextensi kira-kira 120° sehingga dapat ditulis S: 0-

0-130 atau S: 120-0-130. Pada sendi lutut dapat terjadi gerakan antara lain; 

1. Gerakan flexi 

Penggerak flexi lutut adalah otot-otot hamstring. Selain itu flexi lutut 

juga dibantu oleh gastrocnemius, popliteus dan gracillis. Lingkup gerak sendi 

pada saat flexi berkisar antara 120°-130°, bila posisi hip flexi penuh, dan mencapai 

140° bila posisi hip extensi penuh (Kapandji, 1987).  
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2. Gerakan extensi 

Penggerak gerakan extensi adalah otot-otot quadriceps yang terdiri dari empat 

otot rectus femoris., vastus medialis, vastus lateralis dan vastus intermectius. Lingkup 

gerak sendi pada saat extensi berkisar antara 5° hyperextensi atau 0° (Kapandji, 1987). 

Selain itu pada gerakan flexi dan extensi adalah terletak diatas 

permukaan sendi yaitu melewati condylus femoris. Sedang gerakan rotasi 

beraksis longitudinal pada daerah condylus medialis femonis (Kapandji, 1987). 

3. Gerakan internal dan external rotasi sendi lutut 

Internal rotasi adalah membawa jari-jari ke permukaan lateral tungkai. 

Luas gerakan internal rotasi yaitu 30° dan luas gerakan exsternal rotasi yaitu 40° dari 

posisi netral. Gerakan rotasi ini hanya dilakukan pada posisi lulut flexi. 

 

B. Patologi  

1. Etiologi 

Mekanisme terjadinya fraktur dapat terjadi akibat: 1) peristiwa trauma 

tunggal, 2) tekanan yang berulang-ulang, 3) kelemahan abnormal pada tulang. Dalam 

kasus fraktur femur sepertiga sinistra kemungkinan mekanisme terjadinya 

fraktur melalui dua cara yaitu:  1) trauma langsung, 2) tekanan berulang yang 

dapat mengakibatkan fraktur fatique pada permukaan bagian medial dan sepertiga 

proximal.  

2. Perubahan Patologi dan Patofisiologi 

Tulang bersifat terlalu rapuh, namun cukup mempunyai kekuatan dan daya 

pegas untuk menahan tekanan (Apley, 1995). Tulang yang mengalami fraktur, 
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biasanya diikuti kerusakan jaringan di sekitarnya. Fraktur itu terjadi akibat kekerasan 

langsung terjadi bila tenaga traumatik diberikan langsung pada tulang tempat fraktur, 

baik transfersal atau komunitif, karena kekerasan tidak langsung biasanya setelah 

rotasional dan fraktur berbentuk oblique. (spiral). Pada kasus ini bentuk 

perpatahannya oblique (spiral). 

Secara fisiologis tulang mempunyai kemampuan menyambung setelah 

terjadi perpatahan, proses penyambungan tulang dibagi menjadi 5 tahap; 1) 

haematoma, 2) poliferasi, 3) calsifikasi, 4) konsolidasi, 5) remodeling. Tahap-tahap 

pada proses penyambungan tulang antara lain: 

(1) Tahap haematoma 

Pada saat tulang mengenai perpatahan, darah menembus luar melalui 

pembuluh darah yang robek membentuk haematoma diantara atau disekitarnya 

permukaan perpatahan. Dan itu bisa terjadi selama 7 sampai dengan 24 jam 

pendarahan. Haematoma antara lain dibentuk oleh jaringan lunak disekitarnya. 

Periosteum dan otot mungkin terpisah dari tulang dengan luas yang 

bermacam-macam. Fraktur secara langsung memisahkan sebagian besar kapiler yang 

berjalan longitudinal akan tulang keras dan segera fragment fraktur akan terjadi 

ischemia dengan patah beragam biasanya beberapa milimeter dengan aliran darahnya. 

Osteocyt dekat permukaan fraktur akan mati. 

(2) Tahap Proliferasi 

Pada tahap ini terjadi proliferasi dari sel-sel periosteum dan 

endoesteum yang paling menonjol pada tahap ini adaiah poliferasi dari sel-sel 

dari permukaan dalam periosteum yang menutupi fraktur. Sel-sel ini merupakan 
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pelopor tumbuhnya osteoglas yang kemudian akan melepaskan unsur-unsur 

intraseluler kemudian jaringan a k t i f  yang mengelilingi masing-masing fragmen 

dan tumbuh menjadi fragmen yang lain. Sebagai catatan bahwa sel jaringan 

bukan terbentuk oleh kumpulan haematoma fraktur yang membeku. Tahap ini 

terjadi selama 1 2 - 2 4  minggu. 

(3) Tahap Calsifikasi 

Seperti jaringan seluler yang tumbuh keluar masing-masing fragmen 

yang sudah matang sel-sel dasar memberikan perlengketan untuk osteoblast dan 

cendroblast, membentuk callus yang belum masak dan membentuk jendalan. Hal ini 

menunjukkan rigiditas pada fraktur. 

Callus yang sudah terbentuk terasa sebagaian masa keras diraba pada 

daerah sekitar fraktur. Masa callus dapat dilihat dalam radiologi memberikan 

indikasi-indikasi adalah penyembuhan tulang. Tahap ini bisa terjadi 6-12 minggu. 

(4) Tahap Consolidasi 

Callus yang belum masak akan membentuk callus utama secara bertahap 

serta berubah dan adanya aktivitas osteoblast menjadi tulang yang lebih kuat dan 

masa strukturalnya berlapis. Tahap ini bisa terjadi 12 -24 minggu. 

(5) Tahap Remodeling 

Pada waktu tulang membentuk atau sambung dengan baik biasanya tulang 

dibentuk berlebihan mengelilingi daerah fraktur di luar maupun di dalam canalis 

medularis. 

Disini peran osteoblast sangat penting untuk mengabsorbsi pembentukan 

tulang yang berlebihan. Callus biasanya timbul banyak pada anak-anak karena 
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ekstravisi darah memungkinkan untuk sembuh. Dalam beberapa bulan setelah 

sambung, tulang secara bertahap menjdi sepanjang garis perpatahan oleh adanya 

suplai darah yang demikian baik tidak ada penyakit penyerta yang dialami pada 

penderita (Diabetes Mellitus, TBC). Penyambungan ini bisa terjadi setelah 24 minggu 

sampai 1 tahun. 

Pada kasus fraktur ini untuk pengembalian secara tepat maka perlu dilakukan 

tindakan operasi (Apley, 1995). Pada tungkai yang dioperasi dapat mengalami 

bengkak, spasme otot-otot paha dan kemungkinan perlengketan jaringan, yang 

kesemuanya menimbulkan nyeri (Kisner, 1996).  

 
3. Problem Setelah Operasi 

Pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan 

pemasangan plate and screw maka akan timbul problem setelah operasi sebagai 

berikut: 

a. Pada pemasangan internal fiksasi dengan plate and screw saat operasi 

akan terjadi kerusakan tulang, otot, pembuluh darah dan jaringan lunak. 

Kerusakan ini akan menimbulkan reaksi  inflamasi (radang). Kontriksi 

sementara pada arteriole dilanjutkan dengan vasodilatasi arteriole dan 

venule serta membukanya pembuluh darah kapiler dan menyebabkan 

hyperemia (Lachman, 1998). 

b. Kemudian darah pada daerah yang rusak meningkat sampai 10 kali lipat, dan 

kemudian darah kapiler permaebel terhadap cairan dan molekul yang besar 

karena terjadi pelebaran jarak atau retraksi dan endothelium. Vasodilatasi dan 

keluarnya cairan ke jaringan menyebabkan terjadinya suatu informasi hasil 
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eksudasi yang kaya protein. Pada saat yang bersamaan muncul leukosit di 

sepanjang pinggiran ilumen, kemudian menyebar melalui dinding pembuluh 

darah dan jaringan di bawah stimulus zat kimia yang keluar dari daerah 

jaringan yang rusak, yang pada akhirnya akan menimbulkan pembengkakan 

(Lachman, 1998). 

c. Nyeri timbul karena adanya substansi aktif yang mcnyebabkan nyeri. 

Hal ini disebabkan oleh mediator kimiawi, saat terjadi reaksi inflamasi, 

histamin segera keluar dari eosinophil, sel mast dan basophil pada pembuluh 

darah kapiler yang rusak lalu menyebabkan dilatasi lokal dan peningkatan 

permeabilitas. Kemudian kallikrein mengeluarkan bradikinin yang merupakan 

potent promoter dan permeabilitas pembuluh darah dan juga menstimulasi 

prostagandin terlepas dari endothelium dan melanjutkan efek vasodilatasi dan 

permeabilitas (Lacmann, 1988). Vasodilatasi pembuluh darah kapiler, 

arteriole dan venula yang akan mengeluarkan cairan transudat selanjutnya akan 

menekan saraf sensori sehingga timbul rasa nyeri. 

d. Akibat rasa nyeri tersebut pasien akan membatasi gerakan-gerakan 

sehingga lingkup gerak sendi (LGS) otomatis akan terbatas. Dalam jangka 

waktu yang lama hal ini berpengaruh pada kekuatan otot, sehingga terjadi 

penurunan kekuatan otot. 

 

4. Tanda dan Gejala Klinis 

Pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan 

pemasangan plate and screw maka akan timbul problem setelah operasi sebagai 

berikut: 
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a. Permasalahan pada saluran pemafasan 

Anastesi yang digunakan seat operasi bersifat sebagai zat initan sebagai reflek 

batuk tertekan dan karenanya pengeluatan sekresi menjadi sulit, sering juga 

terjadi sekresi bersifat sehingga sulit dikeluarkan, karena lemahnya reflek batuk 

dan sistem sekresi karena tindakan pembiusan menyebabkan pasien 

mengantuk dan lemah sehingga proses pembuangan sekresi terganggu. 

b. Nyeri, timbul oleh karena rangsangan respon sensorik tubuh oleh karena 

kerusakan jaringan (sekitar bekas operasi tungkai kiri). 

c. Bengkak, timbul oleh karena pecahnya pembuluh darah arteri yang 

menyertai pelaksanaan operasi sehingga aliran darah menuju jantung tidak 

lancar, maka timbul bengkak disekitar luka incisi. 

d. Eritema, adanya warna kemerahan pada kulit pada daerah yang fiksasi hal 

ini disebabkan pembengkakkan, jumlah cairan darah dibawa secara berlebihan 

akibat rusaknya pembuluh darah. 

e. Peningkatan suhu lokal, dalam keadaan normal suhu kira-kira 36o C kaki 

pada daerah yang ada fiksasi atau bekas operasi suhu sama dengan kaki kanan 

(sehal). 

f. Keterbatasan LGS, ini terjadi di sendi penggerak tubuh (tungkai kiri) 

disebabkan oleh reaksi proteksi yaitu penderita berusaha menghindari 

gerakan yang menyebabkan nyeri. 

g. Penurunan kekuatan otot, terjadi karena adanya pembengkakan sehingga timbul 

nyeri dan keterbatasan gerak serta aktifilas terganggu dan terjadi penurunan 

kekuatan tungka kiri. 
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5. Diagnosa Medis 

Diagnosa medis merupakan diagnosa yang ditegakkan oleh dokter melalui 

berbagai pemeriksaan termasuk di dalamnya pemeriksaan penunjang yang berupa 

foto rontgen. Melalui data yang ada di rumah sakit penulis dapat mengetahui diagnosis 

medis yaitu fraktur femur 1/3 tengah dekstra. 

 

6. Komplikasi 

Komplikasi yang bisa terjadi pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 

medial dekstra dengan pemasangan plate and screw. 

a. Deep vein trombosis 

Trombosis vena merupakan sumbatan pada vena oleh karena pembentukan 

trombus pada lumen yang disebabkan oleh aliran darah yang statis, kerusakan endotel 

dan hiperkoagubilitas darah. Insiden diperberat oleh immobillisasi yang terlalu lama 

post operasi. Trombosis ini akan berkembang menjadi penyebab kematian pada 

operasi ini apabila trombus lepas dan terbawa oleh cairan darah kemudian menyumbat 

pada daerah-daerah yang vital, seperti paru-paru dan jantung. Kemungkinan terjadinya 

komplikasi trombosis lebih besar pada penggunaan narkose secara general dan pada 

lokal maupun melalui lumbal (Apley, 1993). 

b. Stiff joint (kaku sendi) 

Kekakuan sendi terjadi akibat oedema dan fibrasi pada kapsul, ligamen dan 

otot sekitar sendi, atau perlengketan dari jaringan lunak satu sama lain. Keadaan ini 

bertambah lunak satu sama lain. Keadaan ini bertambah parah jika 

immobillisasi berlangsung lama dan sendi dipertahankan dalam posisi ligamen 

terpendek, tidak ada latihan yang akan berhasil sepenuhnya merentangkan jaringan 

ini dan memulihkan gerakan yang hilang (Apley, 1996).  
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c. Sepsis adalah ikut teralirnya suatu baksil pada sirkulasi darah 

sehingga dapat menyebahkan infeksi.  

 
7. Prognosis 

Penderila fraktur femur 1/3 medial dekstra setelah pemasangan internal 

fixasi plate and screw tanpa komplikasi bila mendapat tindakan fisioterapi sejak 

dini dan tepat maka kapasitas fisik dan kemampuun fungsional akan kembali 

normal (baik). Tetapi bisa menimbulkan keadaan yang jelek dari 

penyembuhan apabila terjadi komplikasi yang menyertai dan umumnya usia lanjut 

(Apley, 1995). 

 

C. Obyek yang Dibahas 

Apabila pada kondisi fraktur ini tidak terjadi komplikasi, terutama pada 

fiksasinya maka proses penyambungan tulang akan terjadi secara sempurna. 

Berdasarkan problematik fisioterapi maka teknologi atau modalitas yang 

digunakan untuk mengurangi masalah-masalah baik impairment dan functional 

limitation dan disability yang timbul setelah operasi adalah sebagai berikut:  

1. Nyeri 

Sebagai  respon sensorik tubuh terhadap kerusakan jaringan (Leaser dan 

Melzack, 1999). Nyeri dianggap sebagai proses normal perpatahan tubuh yang 

diperlukan untuk memberi tanda (alarm) bahwa telah terjadi kerusakan 

jaringan. 

Mekanisme terjadinya nyeri adalah dimulai rangsang nyeri diterima 

oleh nociceptor, diteruskan ke tanduk belakang medulla spinalis melalui 

serabut afferent (sensorik). Oleh serabut afferent rangsang nyeri disampaikan 
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ke tanduk belakang medulla spinalis, tepatnya pada lamina I I ,  I I I ,  V. 

Selanjutnya rangsang menyebar ke faktus antero lateralis dan meneruskan ke 

ventro postero lateral dan ventro medialis dan thalumus yang akhirnya ke 

korteks cerebri. Cabang-cabang kolateral menuju ke formasirticularis, sistem 

lingik dan hypothalamus (Kessler, 1993). 

Skala nyeri yang dipakai ialah skala verbal, skala Verbal Descriptive 

Scale (VDS) untuk mengetahui intensitas nyeri atau kualitas afektif. Salah satu 

ujung menunjukkan tidak nyeri dan ujung yang lain menunjukkan nyeri hampir tak 

tertahankan, panjang garis mulai dari titik lidak nyeri sampai titik yang 

ditunjuk, panjang garis ini menunjukkan besarnya rasa nyeri. 

Disini penulis dalam melakukan pemeriksaan derajat nyeri dengan 

menggunakan skala Verbal Descriptive Scale (VDS) adalah cara pengukuran 

derajat nyeri dengan 7 skala penilaian yaitu: tidak nyeri, nyeri sangat ringan, 

nyeri ringan, nyeri tidak begitu berat, nyeri cukup berat, nyeri berat, dan nyeri 

hampir tak tertahankan. 

 

2. Bengkak 

Bengkak timbul sebagai pecahnya pembuluh darah arteri yang menyertai 

pelaksanaan operasi. Pecahnya pembuluh arteri atau vena menyebabkan. 

timbulnya perembesan plasma darah balik yang tidak sebanding dengan darah 

yang merembes keluar dan pembuluh menuju jaringan reaksi sekitarnya. 

Untuk mengetahui adanya oedema tersebut dilakukan pemeriksaan 

antropometri di sekitar cidera dengan mengukur lingkar otot atau tungkai yang 

sakit dan dibandingkan dengan tungkai yang sehat dengan cara menentukan titik 

untuk patokan pengukuran. Alat yang digunakan untuk mengukur adalah midline 
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yang dinyatakan dalam centimeter (cm) misalnya, bagian SIAS ke distal, 5 cm, 

10 cm, 15 cm dan tuberositas tibia ke distal maupun proksimal. 

 
3. Keterbatasan Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

Penurunan LGS disebabkan rekasi proteksi, yaitu penderita berusaha 

menghindari gerakan yang menyebabkan nyeri. Reaksi proteksi lain adalah penderita 

berusaha menghindari gerak yang menyebabkan nyeri, bila dibiarkan terus menerus 

akan mengakibatkan penurunan kekuatan sendi hip dan gangguan fungsional. 

Parameter yang digunakan untuk mengukur LGS yang bersangkutan dapat 

menggunakan alat Goniometer yang dinyatakan dalam derajat. Hal ini digunakan 

untuk mengetahui derajat keterbatasan gerak sendi, hip, lutut kanan. Hasil 

pengukuarn LGS ditulis dengan menggunakan standar ISOM (International 

Standar Orthopedic Measurement), hasil LGS digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya keterbatasan gerak sendi. Pertama-tama diawali bidang gerak dimana 

gerak itu terjadi, ditulis tiga angka kecuali sendi yang mengalami kontaktur, gerakan 

menjauhi tubuh. Apabila gerakan terdiri dari gerakan ke kanan dan ke kiri, maka 

gerakan yang ke kanan ditulis lebih dahulu. 

Disini penulis dalam melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi (LGS) 

dengan menggunakan goneometer dalam kondisi post operasi fraktur femur 1/3 

medial dekstra dengan pemasangan plate and screw penulis hanya melakukan 

pemeriksaan LGS untuk sendi hip dan knee. Pengukuran LGS pada sendi hip dapat 

dilakukan dalam posisi pasien tidur terlentang dan tengkurap. Tidur terlentang 

dilakukan pengukuran LGS untuk gerakan fleksi hip, abduksi hip, adduksi hip, tidur 

tengkurap dapat dilakukan pengukuran LGS untuk gerakan ekstensi hip.  
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Gambar 2.7   

Pengukuran ROM sendi hip dan knee (a) ekstensi hip, (b) fleksi hip,  

(c) abduksi hip, dan (d) adduksi hip 

 

Pengukuran lingkup gerak sendi pada sendi knee dapat dilakukan dalam 

posisi pasien tidur terlentang. Gerakan yang diukur yaitu fleksi dan ekstensi knee.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8   

Fleksi dan ekstensi knee  

4. Penurunan Kekuatan Otot 

Penurunan kekuatan otot terjadi karena adanya pembengkakan 

sehingga timbul nyeri dan keterbatasan gerak sehingga aktivitas terganggu. 

Untuk mengetahui tingkat penurunan otot tersebut dapat mengkontraksikan otot 

(a) 

(b) (c) (d) 
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atau group otot secara volunter (Kisner, 1996). Untuk mengetahui dan 

meningkatkan kekuatan otot dengan menggunakan pengukuran Manual 

Muscle Testing (MMT). MMT adalah suatu usaha untuk menentukan atau 

mengetahui kemampuan seseorang dalam mengontraksikan otot atau grup otot 

secara voluntary. Untuk pemeriksaan MMT ini dengan sistem manual yaitu 

dengan cara terapis memberikan tahanan kepada pasien dan pasien disuruh 

melawan tahanan dan terapis dan saat itu terapis menilai sesuai dengan 

kriteria nilai kekuatan otot. 

Tabel 2.2 
  Kriteria Nilai Kekuatan Otot 

 
Lovett, Naniel dan 

Wortinghom 
Kendal dan Mc. Creary Medical Research 

Normal: 
Subyek bergerak dengan 
penuh melawan gravitasi 
dan melawan tahanan 
maksimal 

100% 
subyek bergerak 
mempertahankan posisi 
dengan melawan gravitasi 
dan tahanan maksimal 

5 

Good: 
Subyek bergerak dengan 
penuh melawan gravitasi 
tanpa melawan tahanan 

80% 
subyek bergerak dan 
mempertahankan posisi 
dengan melawan gravitasi 
dan tahanan kurang 
maksimal 

4 

Fair: 
Subyek bergerak LGS 
melawan gravitasi tanda 
melawan tahanan 

50% 
subyek bergerak dan 
mempertahankan posisi 
dengan melawan tahanan 

3 

Poor: 
Subyek bergerak dengan 
LGS penuh tanpa 
melawan gravitasi 

20% 
suyek bisa bergerak 
sedikit dengan tanpa 
melawan gravitasi 

2 

Frace: 
Kontraksi otot bisa 
dipalpasi tetapi tidak ada 
pergerakan sendi 

5% 
kontraksi otot bisa 
dipalpasi tetapi tidak ada 
pergerakan sendi 

1 

Zero: 
Kontraksi otot tidak dapat 
dipalpasi 

0% 
kontraksi otot tidak dapat 
dipalpasi 

0 
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5. Penurunan Kemampuan Fungsional  

Terganggunya aktivitas fungsional oleh karena adanya rasa nyeri sehingga 

pasien membatasi aktivitas yang menimbulkan nyeri. Pemeriksaan fungsional untuk 

mengetahui kemampuan penderita dalam melakukan aktivitas khususnya dalam 

hubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan Indeks Kenny Self 

Care. 

Pada metode ini, aktivitas dinilai dalam 6 jenis bidang kemampuan sebagai 

berikut: 

No Aktiftas yang dinilai Nilai  
1. 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

Aktifitas ditempat tidur 
a. Bergeser dibed 
b. Bangun dan duduk 
Transfer dalam posisi 
a. Duduk 
b. Berdiri  
c. Penggunaan toilet 
Ambulasi  
a. Berjalan 
b. Naik turun tangga atau trap 
c. Penggunaan kursi roda 
Berpakaian 
a. Anggota atas dan trunk bagian atas 
b. Aggota bawah dan trunk bagian bawah 
c. Kaki  
Higiene 
a. Wajah, rambut, lengan  
b. Trunk 
c. Anggota bawah 
d. Bleder dan bowel 
Makan  

 
 

 Jumlah  
 
Skala penilaian: 
0 :  ketergantungan penuh 
1 :  perlu bantuan banyak 
2 :  perlu bantuan sedang 
3 :  perlu bantuan minimal/pengawasan 
4 :  mandiri penuh 
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D. Modalitas yang Digunakan 

1. Breathing Exercise 

Merupakan latihan yang bertujuan untuk memberikan latihan pernafasan, 

pada kasus ini untuk meningkatkan volume paru pada pasca operasi, pemberi 

breathing exercise dapat memperlancar jalannya pernafasan dan membantu 

mempercepat pengeluaran sisa narkose dan secret yang tertimbun dalam saluran 

pernafasan. Latihan pernafasan ini dilakukan secara aktif. Breathing exercise 

secara aktif yaitu ketika pasien sudah sadar. Latihan pernafasan ini juga 

dapat digunakan untuk general relaksasi, mengurangi stress, ketegangan 

setelah operasi. 

Jenis prosedur yang digunakan yaitu dengan pasien tidur terlentang 

dengan kedua tangan di atas dada. Terapis disisi tempat tidur, pasien 

diinstruksikan menarik nafas dalam melalui hidung, kemudian tahan selama 3 

detik lalu hembuskan melalui mulut seperti meniup balon. Sebelum terapis 

memberikan contoh terlebih dahulu, aba-aba harus jelas dan singkat. Misalnya 

”tarik nafas dalam tahan 1, 2, 3 hembuskan”.  Breathing exercisee dilakukan 

pengulangan 8 kali (Kisner, 1996).  

2. Terapi latihan (Exercise Therapy) 

Terapi latihan adalah petunjuk gerakan tubuh untuk memperbaiki 

penurunan fungsi, meningkatkan fungsi musculoskeletal dalam keadaan yang 

baik (Kottle, 1991). Terapi latihan merupakan tindakan fisioterapi dan dalam 

pelaksanaanya menggunakan latihan gerak tubuh yang baik secara aktif maupun 
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pasif untuk mengatasi permasalahan kapasitas-kapasitas fisik dan kemampuan 

fungsional yang ada. 

Jenis dan terapi latihan disini ada beberapa macam antara lain: 

a. Passive movement 

b. Active movement 

a. Latihan passive movement 

Adalah  suatu  latihan  yang  digunakan  dengan  gerakan.   Yang dihasilkan 

oleh tenaga/kekuatan dari luar tanpa adanya kontraksi otot atau aktifitas otot. Semua 

gerakan dilakukan sampai batas nyeri atau toleransi pasien. Efek pada latihan ini 

adalah memperlancar sirkulasi darah, relaksasi otot, memelihara dan 

meningkatkan LGS, mencegah pemendekan otot, mencegah perlengketan 

jaringan. Tiap gerakan dilakukan sampai batas nyeri pasien. Gerakan passive 

movement ini dibagi menjadi 2 yaitu: 

1 ) Relaxed passive movement 

Ini adalah gerakan yang terjadi oleh kekuatan dari luar tanpa diikuti 

kerja otot dari bagian tubuh itu sendiri (Kisner, 1996). Dosis lalihan 2 x 8 

hitungan tiap gerakan. 

2 ) Forced passive movement 

Adalah gerakan yang terjadi oleh karena kekuatan dari luar tanpa 

diikuti kerja otot tubuh itu sendiri tetapi pada akhirnya gerakan diberikan 

penekanan. Gerakan ini bertujuan: (1) mencegah pembentukan perlengketan 

jaringan lunak, (2) menjaga elastisitas jaringan, (3) mencegah kontraktur, (4) 

mengurangi nyeri (Kisner, 1996). 
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Latihan passive pada sendi panggul ini posisi pasien tidur terlentang dan 

posisi terapis disamping pada sisi yang sakit (sisi kanan). Tangan kanan 

terapis pada daerah hamstring dan tangan kiri pada gastrocnemius sebagai 

support, kemudian digerakkan ke arah flexi-extensi, abduksi, adduksi pada sendi 

panggul. Kemudian untuk gerakan ankle terapis fiksasi pada pergelangan 

kaki. Dan telapak kaki digerakkan plantar-dorsal flexi, inversi-eversi dan rotasi 

serta gerakan jari-jari kaki. Dosis terapi 2 x 8  hitungan tiap gerakan.  

b. Latihan Active Movement 

Merupakan gerak yang dilakukan oleh otot-otot anggota tubuh itu sendiri 

(Kisner, 1996). Gerak yang dalam mekanisme pengurangan nyeri dapat terjadi secara 

reflek dan disadari. Gerak yang dilakukan secara sadar dengan perlahan dan berusaha 

hingga mencapai lingkup gerak penuh dan diikuti relaksasi otot akan menghasilkan 

penurunan nyeri. Disamping itu gerak dapat menimbulkan ” pumping action”  pada 

kondisi oedem sering menimbulkan keluhan nyeri, sehingga akan mendorong cairan 

oedem mengikuti aliran ke proximal. 

Salah satu modalitas fisioterapi yang dapat diaplikasikan untuk 

mengurangi ketegangan jaringan lunak termasuk otot dengan rileksasi 

jaringan tersebut. Rileksasi dapat dilaksanakan sendiri oleh pasien dengan teknik 

aktif ressisted active exercise.  

1) Assisted Active Movement 

Gerakan ini terjadi oleh karena adanya kerja otot melawan gravitasi 

dan dibantu gerakan dan luar kecuali gaya gravitasi. Tiap gerakan dilakukan 

sampai batas nyeri pasien. Efek dari gerakan ini dapat mengurangi nyeri 
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karena merangsang rileksasi propioseptif, mengembangkan koordinasi dan 

ketrampilan untuk aktifitas fungsional. 

Latihan ini dilakukan bisa berupa bantuan alat atau dari terapis dengan 

posisi tidur terlentang, tangan terapis memfiksasi pada pergelangan kaki dan 

tangan satunya memegang tumit. Dosis latihan 2 x 8  hitungan tiap gerakan. 

2) Free active movement 

Gerakan ini terjadi akibat adanya kontraksi otot melawan pengaruh 

gravitasi tanpa adanya bantuan dan luar. Gerakan ini dilakukan oleh pasien 

sendiri dengan bantuan terapis. Tiap gerakan dilakukan 8 x 1 hitungan, efek dari 

gerakan ini untuk memelihara dan meningkatan LGS, meningkatan kekuatan 

otot, koordinasi gerakan. Dosis latihan 2 x 8 hitungan tiap gerakan. 

3) Resisted active movement 

Latihan ini merupakan latihan aktif dimana otot bekerja melawan 

tahanan. Tahanan ini dapat berupa dorongan yang berlawanan arah dengan 

tangan terapis. Tiap gerakan dilakukan 8 x 1 hitungan. 

Efek dari latihan ini dapat meningkatkan tekanan otot, dimana latihan ini 

akan meningkatkan rekrutment motor unit-motor unit sehingga akan semakin 

banyak melibatkan komponen otot-otot yang tahanan yang diberikan dengan 

penurunan frekuensi pengulangan (Kisner, 1996). Dosis latihan 2 x 8 hitungan 

tiap gerakan. 

4) Hold Rileks 

Hold rileks adalah suatu teknik dimana otot atau grup antagonis yang 

memendek dikontraksikan secara isometris dengan kuat (optimal) yang 
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kemudian disusul dengan relaksasi otot atau grup otot tersebut. Posisi pasien, 

terapis, pegangan dan fiksasi dengan gerakan harus tepat. Gerakannya: pasien 

disuruh mendorong tahanan yang diberikan, terapis melawan gerakan pasien, 

kemudian rileks, saat rileks terapis menggerakkan sendi ke arah gerakan yang 

diinginkan sampai full ROM. Aba-aba dari terapis yaitu dorong kuat... 

kuat...rileks. Diulang sampai batas nyeri pasien. 

Efek dari gerakan ini untuk rileksasi otot-otot yang mengalami spasme 

sehingga dapat dilakukan penguluran yang maksimal sehingga dapat menurunkan 

nyeri-spasme-nyeri. Dosis latihan 2 x 8 hitungan tiap gerakan.  

c. Statik kontraksi 

Statik kontraksi merupakan kontraksi otot tanpa disertai perubahan 

panjang pendek otot dan LGS. Statik kontraksi ini dapat meningkatkan 

” pumping action”  yaitu  suatu rangsangan yang  menyebabkan dinding 

kapiler yang terletak pada otot melebar sehingga sirkulasi darah lancar akibat 

dari sirkulasi darah lancar maka ”p” atau zat yang menyebabkan nyeri akan ikut 

terbuang sehingga nyeri akan ikut berkurang dan spasme otot-otot disekitarnya. 

5) Latihan gerak fungsional 

Latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan aktivitas kesehariannya seperti 

duduk, berdiri, jalan sehingga penderita mampu secara mandiri dapat melakukan 

perawatan diri sendiri. 

a. Latihan duduk 

Selama kurang lebih 3 hari post operasi pasien mulai pertama beri latihan 

duduk tetapi pasien diposisikan half lying ± 30o atau setengah duduk. Apabila pasien 
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dalam posisis half lying mengalami gangguan yaitu masih terasa pusing maka posisi 

half lying dikembalikan seperti semula (diturunkan lagi). Latihan dilanjutkan lagi 

dan dilakukan setiap hari. 

Tahap berikutnya melihat pasien agar duduk ongkang-ongkang di tepi bed 

yang akan penulis uraikan pelaksanaannya. Posisi pertama pasien tidur terlentang 

(half ± 30o) kemudian lutut yang sehat ditekuk ± 45o juga, kemudian tangan pasien 

yang heterolaterial mengayun memegang pinggir bed, kemudian pasien menarik 

tubuhnya dibantu terapis sampai tepi bed dalam posisi duduk (hal lying ± 30o) 

ongkang-ongkang fiksasi fisioterapi pada tungkai yang sakit yaitu pada ankle dengan 

posisi  selalu ekstensi. 

b. Latihan berdiri 

Setelah pasien berada dalam posisi ongkang-ongkang kemudian dilanjutkan 

dengan turun dari bed. Adapun pelaksanaannya pasien turun dari bed dengan hati-

hati, sedangkan terapis memfiksasi tungkai yang sakit agar dalam posisi abduksi 

eksternal rotasi dan ekstensi. 

Setelah mendirikan pasien perlu sekali dilakukan koreksi postur atau koreksi 

sikap badan. Sikap berdiri yang dikoreksi adalah: 1) berat badan bertumpu pada 

salah satu tumit, 2) tulang punggung sedikit condong ke depan dengan kedua tangan 

berpegang pada hand crutch, 3) kedua kruk berada disisi anterolateral, 4) kepala 

lurus tegak ke depan, 5) tungkai yang sakit harus berada dalam posisi abduksi 

eksternal rotasi dan saat latihan berdiri tidak ditapakkan. 

Lama berdiri pasien tergantung pada berat tidaknya kondisi yang dialaminya. 

Pasien bisa berdiri di atas kakinya selama 2 menit atau mungkin 10 menit pada hari 
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pertama. Lama waktu berdiri bisa ditingkatkan secara bertahap, karena hal ini sangat 

penting agar memungkinkan pereadaran darahnya mampu beradaptasi dengan efek 

rasa sakit yang diderita oleh pasien tersebut. 

c. Latihan berjalan 

Setelah memulai beberapa latihan barulah pasien diajarkan pola untuk jalan 

tindakan yang dilakukan pertama kali melangkah ke depan dengan dua kruk dan 

diikuti dengan kaki yang sakit dengan metode NWB (Non Weight Bearing) yaitu 

tanpa penumpuan berat badan selanjutnya kaki yang sehat melangkah ke depan dan 

seterusnya. 

Fiksasi terapis pada panggul pasien dan terapis sedekat mungkin dengan 

pasien untuk mencegah pasien terjatuh atau gerakan ini memerlukan keseimbangan 

yang baik. 

6) Edukasi  

Dalam hal ini pasien diberi pengertian tentang kondisinya dan harus 

berusaha mencegah cidera ulang atau komplikasi lebih lanjut dengan cara aktifitas 

sesuai kondisi yang telah diajarkan oleh terapis. Disamping itu juga peran keluarga 

sangatlah penting untuk membantu dan mengawasi segala aktifitas pasien di 

lingkungan masyarakatnya. Pasien diberi pengertian juga tentang kontraindikasi dari 

kondisi pasien itu sendiri agar tidak menapakkan kakinya terlebih dahulu sebelum 2 

sampai 3 minggu, serta dosis latihan ditingkatkan. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Disini penulis akan menguraikan metode-metode penelitian yang akan 

digunakan dalam BAB III, yang meliputi: 1) rencana penelitian, 2) kasus terpilih, 

3) instrument penelitian, 4) lokasi dan waktu penelitian, 5) pengambilan data. 

 

A. Rencana Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan pada satu orang pasien, 

sehingga rencana penulisan yang digunakan dalam pembuatan karya tulis ilmiah 

ini adalah “studi kasus.” 

 

B. Kasus Terpilih 

Kasus yang digunakan dalam penelitian karya tulis ilmiah ini adalah post 

operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan pemasangan plate and screw. 

 

C. Instrument Penelitian 

Variable independent yang digunakan dalam kasus ini adalah terapi 

latihan. Variable dependent adanya nyeri pada tungkai dekstra, keterbatasan LGS, 

bengkak, dan penurunan kekuatan otot tungkai. Definisi variabel merupakan 

atribut atau sifat dari nilai seseorang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Variabel independen atau variabel bebas adalah suatu variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi pusat perubahan pada variabel variabel 

dependen, sedang variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang 
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dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel independen (Sugiono, 2003) 

karena kedua sifat tersebut merupakan obyek yang diteliti maka baik tingkat 

kemanjuran maupun tingkat kecepatan sembuh penyakit tertentu itu, disebut pula 

obyek penelitian dan keduanya adalah variabel penelitian. Dalam penelitian ini 

dilakukan pendekatan operasional sebagai berikut: 

1. Verbal Deskriptive Scale (VDS)  

Pengukuran derajat nyeri dengan skala VDS: 

Keterangan:  

a. tidak nyeri 

b. nyeri sangat ringan 

c. nyeri ringan 

d. nyeri tidak begitu berat 

e. nyeri cukup berat 

f. nyeri berat 

g. nyeri tak tertahankan 

2. MMT (Manual Muscle Testing) 

MMT adalah suatu usaha untuk menentukan/mengetahui kemampuan 

seseorang dalam mengkontraksikan otot/grup otot secara voluntary, untuk menilai 

kekuatan otot dengan kriteria, yaitu: (5) Normal: subyek bergerak dengan LGS 

penuh melawan gravitasi dan melawan tahanan maximal, (4) Good: subyek 

bergerak dengan LGS penuh, melawan gravitasi dan tahanan sedang (moderat), 

(3) Fair: subyek bergerak penuh dengan LGS melawan gravitasi tampa melawan 

tahanan, (2) Poor: subyek bergerak dengan LGS penuh tanpa melawan gravitasi, 

(1) Trace: kontraksi otot bisa dipalpasi tetapi tidak ada gerakan sendi, (0) Zero: 

kontraksi otot tidak terditeksi dengan palpasi (Mardiman,1994). 
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3. LGS (Lingkup Gerak Sendi) 

LGS adalah lingkup gerak sendi yang bisa dilakukan oleh suatu sendi. 

Posisi awal biasanya pada posisi anatomi atau dengan posisi Neutral Zero Starting 

Position (NZSP). Pengukuran LGS dilakukan pada tiga bidang gerak dasar, yaitu: 

(1) bidang sagital (S) untuk gerakan fleksi-extensi,(2) bidang frontal (F) untuk 

gerakan adduksi-abduksi (3) bidang tranversal (T) untuk gerakan horizontal. 

Pengukuran lingkup gerak sendi ini sesuai dengan ISOM (International Standard 

Orthopedic Measurement), dengan alat ukur goniometer dengan satuan derajat (°). 

4. Antropometri 

Pengukuran antropometri pada tungkai dekstra mengunakan midline yang 

bertujuan mengetahui oedema. Adapun patokan lingkar tungkai atas (dari SIAS 

sampai condylus lateralis) (a) dari SIAS 10 cm ke distal, (b) dari SIAS 20 cm ke 

distal, dengan satuan centimeter (cm). Sedangkan lingkar tungkai bawah (dari 

tuberositas tibia ke ankle) (a) dari tuberositas tibia 10 cm, 20cm, 30cm ke distal. 

5. Aktifitas Fungsional 

Pemeriksaan fungsional adalah suatu proses untuk mengetahui 

kemampuan klien/pasien melakukan aktifitas spesifik dalam hubungannya dengan 

rutinitas kehidupan sehari-hari ataupun waktu senggangnya yang terintegrasi 

dengan lingkungan aktifitasnya. 

Dalam pemeriksaan fungsional ini, penulis menggunakan indeks kenny 

self care dengan alasan sebagai suatu acuan dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan program fisioterapi, sebagai acuan guna menentukan tujuan 

pengambilan dan peningkatan fungsi yang realistis, sebagai alasan untuk 
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menentukan tindak lanjut program, sebagai salah satu parameter penelitian 

sebelum dan sesudah tindakan fisioterapi atau tindakan medis lain untuk 

menunjukkan kepada klien/pasien tentang kemampuan fungsional riil yang 

dimiliki dengan skala penilaian: 

0 =  ketergantungan penuh 

1 =  perlu bantuan banyak 

2 =  perlu bantuan sedang 

3 =  perlu bantuan minimal/pengawasan 

4 = mandiri penuh 

 
D. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian pada karya tulis ilmiah yang berjudul ”Penatalaksanaan 

Terapi Latihan pada Kondisi Post Operasi Fraktur Femur 1/3 Medial Dekstra 

dengan Pemasangan Plate and Screw” adalah: 

1. Lokasi penelitian karya tulis ilmiah ini diambil dari bangsal cempaka di RS 

Orthopedi Prof dr. Soeharso Surakarta. 

2. Waktu penelitian, tanggal 5 Februari sampai dengan 11 Februari 2008 

 
E. Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini 

mencakup: 

1. Data Primer dengan mengunakan 

a) Pemeriksaan Fisik 

Bertujuan untuk mengetahui keadaan fisik pasien. Pemeriksaan fisik ini 
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terdiri dari inspeksi, palpasi, dan pemeriksaan gerak aktif. 

b) Interview 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab 

antara terapis dengan sumber data. Anamnesis dilakukan tidak hanya pada 

pasien, tetapi dapat dilakukan dengan keluarga, teman atau orang lain yang 

mengetahui keadaan pasien yang bisa menjadi sumber data. 

c) Observasi 

Dilakukan untuk mengamati perkembangan pasien selama dikenakan 

terapi. 

2. Data Sekunder dengan mengunakan 

a) Studi Dokumentasi 

Dalam studi dokumentasi penulis mengamati dan mempelajari data status 

pasien di RSOP. Dr. Suharso. Surakarta dan catatan pemeriksaan 

laboratorium. 

b) Studi Pustaka didapatkan dari buku-buku, internet yang berkaitan dengan 

kasus fraktur femur 1/3 tengah dengan pemasangan plate and screw. 

 
F. Cara Analisa Data 

Cara analisis data meliputi deskriptif analitik sekunder, data-data yang 

dikumpulkan dengan cara pengukuran langsung terhadap pasien, yang ditunjang 

dengan diagnosis dokter dan assesment dari fisioterapi. Setelah penulis 

mengumpulkan data dari hasil evaluasi Tl sampai T6. Maka langkah berikutnya 

menganalisa data yang ada sesuai dengan permasalahan. 

Cara analisa data yang sesuai dengan permasalahan. Cara analisa data 
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meliputi kegiata sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data yang menghasilkan data-data sehingga dapat dijadikan 

acuan untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran dalam melakukan proses-

proses terapi. 

2. Mengolah data yang sudah diperoleh dari evaluasi terapi secara periodik, 

yang digunakan untuk perbandingan terhadap hasil yang dicapai dalam 

terapi berikut. 

3. Menganalisis data-data yang sudah masuk dengan cara diskriptif analiti untuk  

selanjutnya dievaluasi perkembanganya sehinga dengan menganalisa data,  

terapis dapat menentukan tindakan terapi.  Dan diporoleh hasil akhir dari 

tindakan terapi yang mengalami kemajuan dari sebelumnya di terapi. 

Analisa  data tersebut meliputi kekuatan otot dengan MMT, mengevaluasi 

nyeri dengan skala VDS, untuk mengetahui/mengevaluasi keterbatasan gerak 

sendi dengan LGS, oedema dengan Antropometri dan aktifitas fungsional dengan 

Indeks Kenny Self Care. 
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G. Kerangka Berfikir 

TRAUMA 

Fraktur femur sepertiga medial 

Keterbatasan 
LGS 

Adanya nyeri 
incisi  

Penurunan 
kekuatan otot  

Adanya 
oedema  

penurunan 
kemampuan 
fungsional 

Terapi latihan 

a) passive movement 
b) active movement 

- Assisted active 
movement 

- Resisted active 
movement 

- Hold rilaks 
- Static kontraksi 

Breathing exercise 
- Thorakal breathing 

exercise 
- Abdominal breating 

exercise 

- Latihan transfer dan 
ambulasi 

- Latihan duduk 
- Latihan berdiri dan 

keseimbangan 
- Latihan jalan 

Hasil terapi: 
- LGS meningkat 
- Nyeri menurun 
- Kekuatan otot meningkat 
- Oedem berkurang 
- Peningkatan kemampuan fungsional 
 

Plate and screw 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

A. Pelaksanaan Studi Kasus 

Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam Bab ini, akan dibahas tentang 

pelaksanaan terapi Latihan pada kondisi post operasi fraktur femur 1/3 medial 

dekstra dengan pemasangan plate and screw yang memuat: 1. Proses pemecahan 

masalah fisioterapi seperti pengkajian, menentukan fisioterapi, evaluasi dan 

dokumentasi, 2. Protokol studi kasus berisi tentang format protokol studi kasus 

dan Aplikasi protokol studi kasus 

1. Proses Pemecahan Masalah Fisioterapi 

Pada kondisi fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan   pemasangan   

plate and screw ini   akan   dibahas   dan   diuraikan   mengenai pengkajian, 

menentukan diagnosis / problematik fisioterapi, tujuan fisioterapi pelaksanaan 

fisioterapi, evaluasi dan dokumentasi. 

a. Pengkajian 

Sebelum dilakukan tindakan fisioterapi terlebih dahulu ditentukan 

suatu  diagnosa  supaya  diperoleh   hasil   yang   maksimal.   Perneriksaan 

dilakukan   guna   menegakkan   diagnosis   fisioterapi,   sehingga   dalam 

pengkajian karya tulis ini penulis akan membahas  menguraikan tentang 1;  

keterangan  umum  penderita, 2. Data-data medis  Rurnah   Sakit.  3; 

Pemeriksaan  meliputi   Anamnesis  pemeriksaan   fisik  dan   pemeriksaan 

spesifik. 
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1) Keterangan Umum Penderita 

Meliputi nama penderita, umur, jenis kelamin. agama, pekerjaan 

dan alamat penderita. 

2) Data-data medis Rumah Sakit 

Informasi ini dapat diperoleh dari Rekam medis yang ada di rumah 

Sakit yang meliputi : 

a) Diagnosis medis 

Diagnosis medis ini ditentukan saat penderita masuk Rumah 

Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dengan diagnosa awal 

old fraktur femur 1/3 medial dekstra serta diagnosa akhir yaitu post 

operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan pemasangan plate and 

screw. 

b) Catatan klinis 

Dalam catatan ini diperoleh data yang berupa tanggal saat 

pasien masuk  rumah  sakit,   tanggal   operasi,   hasil   laboratorium   

dan diagnosa preoperasi dan post operasi (hasil foto rontgen). Dengan 

foto  rontgen ini diperoleh informasi tentang fraktur femur 1/3 medial 

dekstra. 

3) Pemeriksaan 

Pemeriksaan fisioterapi digunakan guna mengkaji berbagai 

masalah yang berkaitan dengan gangguan kapasitas fisik dan kemampuan 

fungsional, yang mendasari penentuan diagnosa penyusunan tujuan terapi, 

perencanaan tersebut meliputi: anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan 

kemampuan fungsional dan lingkungan aktifitas, pemeriksaan spesifik 
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untuk kasus FT.B. 

a) Anamnesis 

Adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara 

terapis dengan sumber data, anamnesis/tanya jawab berisi tentang 

identitas penderita (nama, umur, jenis kelamin, agama, alamat, 

pekerjaan, hobby) serta hal-hal yang berkaitan dengan keadaan/ 

penyakit penderita seperti: 

(1) Keluhan utama 

Penderita saat pertama kali datang mengeluh nyeri pada 

tungkai atas kanan. 

(2) Riwayat penyakit sekarang 

Tanggal 1 Februari pada hari Jum’at sore saat pasien pulang 

dari bekerja boncengan dengan mengendarai sepeda motor bersama 

temannya, pasien mengalami kecelakaan tiba-tiba sepeda motor 

ditabrak dari belakang, pada saat itu pasien masih dalam keadaan 

sadarkan diri, kemudian pasien dibawa pulang ke rumah, malam 

harinya pasien merasakan nyeri pada tungkai atasnya kemudian 

pasien dibawa ke RSOP Dr. Soeharso oleh keluarganya dan 

dilakukan foto rontgen pada tanggal 1 Februari 2008 dengan hasil 

fraktur femur 1/3 medial dekstra juga dilakukan pemeriksaan 

laboratorium, dan pada esok harinya pasien dioperasi. 

(3) Riwayat penyakit dahulu 

Pada riwayat penyakit dahulu ini didapatkan tidak ada 

riwayat hipertensi, tidak ada riwayat asma, tidak ada riwayat DM 
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(Diabetes Melitus) dan pasien belum pernah mengalami kecelakaan 

sebelumnya. 

(4) Riwayat pribadi 

Pertanyaan diarahkan pada kepribadian pasien itu sendiri 

yang meliputi hobby pasien itu sendiri, apakah ada riwayat 

merokok, minum-minuman beralkohol apa tidak. Pada riwayat 

penyakit pribadi ini didapatkan pasien tidak merokok, pasien tidak 

minum-minuman beralkohol. 

(5) Riwayat keluarga 

Pada riwayat penyakit keluarga ini, informasi yang 

diperoleh tidak ada pihak keluarga yang menderita sakit seperti 

pasien. 

(6) Anamnesis sistem 

(a) Kepala dan leher 

Pertanyaan ini dimaksudkan guna mengetahui pusing, 

kaku kuduk apakah dikeiuhkan pasien atau tidak. Informasi 

yang diperoleh adalah pusing dikeluhkan, kaku kuduk tidak 

dikeluhkan. 

(b) Sistem kardiovaskuler 

Pada sistem ini diperoleh informasi yaitu jantung 

berdebar-debar tidak ada keluhan, nyeri dada tidak ada 

keluhan. 

(c) Sistem respirasi 

Pada sistem ini didapatkan sesak nafas tidak dikeluhkan 
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dan batuk tidak dikeluhkan. 

(d) Sistem gastrointestinal 

Pada sistem ini didapatkan BAB lancar, mual, kembung 

tidak dikeluhkan, muntah tidak ada keluhan, nafsu makan 

normal 

(e) Sistem urogenital 

Didapatkan BAK lancar terkontrol, anyang-anyangan 

tidak dikeluhkan. 

(f) Sistem muskuloskeletal 

Didapatkan adanya nyeri pada luka adanya keterbatasan 

anggota gerak bawah kanan, keju kemeng dan kaku sendi tidak 

dikeluhkan. 

(g) Sistem nervorum  

Didapatkan kesemutan 

b) Pemeriksaan Fisik 

Dalam pemeriksaan fisik ini meliputi:  

(1) Tanda-tanda vital (vital sign) 

Tanda-tanda vital merupakan 6 (enam) parameter tubuh 

yang berupa: 1. Tekanan darah, 2. Denyut nadi, 3. Frekuansi 

pernafasan, 4. Temperatur, 5. Tinggi badan, 6. Berat badan. Tanda-

tanda vital ini bagi fisioterapis hanya sebagai dasar untuk 

menentukan tindakan selanjutnya.  

(a) Tekanan darah 

Pada pemeriksaan tekanan darah pasien ini didapatkan 
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120/80 mmHg yang berarti untuk tekanan sistole 120 dan 

tekanan diastole  80 dengan satuan yang dipakai adalah mmHg. 

(b) Denyut nadi 

Denyut nadi dihubungkan dengan kerja jantung yang 

dipakai untuk membantu menegakkan diagnosis. 

(1) Alat ukur 

Palpasi tangan dan arloji. 

(2) Prosedur 

Sebagian orang mengukur denyut nadi dengan ibu 

jari atau satu jari atau beberapa jari tangan, perhatikan pula 

kecepatan irama, volume dan kontournya.  

Hitunglah denyut nadi dalam semenit penuh, 

biasanya kita menghitung selama 15 detik dan mengkalikan 

hasilnya dengan angka 4 (empat). Manfaat pemeriksaan 

denyut nadi akan lebih bermakna jika dilakukan pada lebih 

dari satu arteri, misalnya arteri carotis dan arteri brochialis. 

Ini paling tepat mencerminkan gelombang denyut nadi. 

Tetapi pada pemeriksaan ini fisioterapi melakukannya pada 

arteri brachialis. 

(3) Satuan ukur 

Kali (x) /menit, normal 80 - 100 kali/menit. 

Pada pemeriksaan pasien ini didapatkan hasil 80 kali/menit 

yang berarti di atas batas normal. 
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(c) Frekuensi Pernafasan 

Satuan yang digunakan adalah (x)/menit dengan nilai 

normal 20-24 kali/menit. Pada pasien ini dengan frekuansi 

pernafasan 20 x/menit. 

(d) Temperatur 

Peningkatan suhu karena suatu penyakit atau cidera 

merupakan salah satu tanda khusus. Dalam praktek sehari-hari, 

kita mengukur suhu rectal dan oral dengan alat ukur 

termometer, satuan ukur derajad (o) celcius (C) diukur pada 

pasien ini didapatkan suhu badan: 37° C diukur pada axilla. 

(e) Tinggi badan 

Tinggi badan pasien ini adalah 155 cm. 

(f) Berat badan 

Berat badan pasien ini adalah 47 kg. 

(2) Inspeksi 

Adalah pemeriksaan dengan cara melihat dan mengamati 

hal-hal yang bisa dilihat/diamati seperti keadaan umum penderita 

sedang ekspresi wajah menahan nyeri, tidak ada tropic change 

pada tungkai kanan, bengkak tidak terlihat dengan jelas masih 

terpasang infus pada tangan kiri dan terpasang drain pada tungkai 

kanan, terpasang elastis bandage pada tungkai kanan mulai dari 

atas lutut sampai di bawah sendi lutut.  
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(3) Palpasi 

Adalah cara pemeriksaan dengan jalan meraba, menekan 

dan memegang organ/bagian tubuh pasien/klien untuk mengetahui 

tentang adanya suhu lokal  kanan dan kiri baik. Tidak ada spasme 

otot pada tungkai atas kanan, terdapat  nyeri tekan pada tungkai 

atas kanan, adanya bengkak pada anggota gerak bawah kanan. 

(4) Auskultasi 

Adalah cara pemeriksaan dengan menggunakan alat bantu 

stetoskop, untuk mengetahui/mendengar ronki, denyut jantung 

(heart rate), sistole dan diastole dan lain-lain. Adapun prinsip-

prinsip auskultasi: 1. Suasana harus tenang/tidak bising, 2. Posisi 

penderita relaks sedemikian rupa, sehingga memudahkan 

pemeriksaan, 3. Menjelaskan tujuan auskultasi kepada penderita. 

Tetapi pada pasien ini tidak dilakukan auskultasi, karena pada 

pasien ini belum mengalami tirah baring lama kemungkinan belum 

terjadi atelektasis-fibrosis paru. 

(5) Perkusi 

Adalah cara pemeriksaan dengan jalan mengetuk/vibrasi, 

seperti mengetuk untuk mengetahui keadaan suatu rongga pada 

bagian tertentu, dan lain-lain. Adapun prinsip-prinsip perkusi 

sebagai berikut: 1. Posisi penderita relaks sedemikian rupa, 

sehingga memudahkan pelaksanaan pemeriksaan, 2. Jika perlu 

membandingkan antara organ tubuh yang sehat dengan yang sakit, 

3, Memperlihatkan prinsip-prinsip kesopanan, 4. Menjelaskan 
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tujuan perkusi kepada penderita tetapi pada pasien ini tidak 

dilakukan perkusi. 

(6) Gerakan dasar 

Pemeriksaan/tes gerakan adalah suatu cara pemeriksaan 

dengan jalan melakukan gerakan. Adapun macam pemeriksaan/tes 

gerakan: 

(a) Pemeriksaan gerak pasif 

Adalah suatu cara pemeriksaan gerakan yang dilakukan 

oleh terapis pada penderita sementara peenderita dalam 

keadaan pasif, relaks misalnya memeriksa lingkup gerak sendi, 

end feel, provokasi nyeri. Adapun prinsip-prinsip pemeriksaan 

gerak pasif ini yaitu: a) Posisi penderita sedemikian rupa agar 

memudahkan melakukan gerakan yang dimaksud, b) frekuensi 

dan kuantitas gerakan yang disesuaikan dengan kebutuhan,     

c) Fiksasi sedemikian rupa (dilakukan pada proksimal sendi 

yang akan diperiksa) agar pola gerakan dapat terjadi secara 

optimal dan gerakan hanya terjadi pada sendi yang diperiksa. 

Informasi yang didapat dari pemeriksaan ini yaitu untuk AGA 

Full ROM, tidak ada nyeri, end feel lunak pada semua sendi 

sesuai fungsinya. sedangkan AGB -kiri, Full ROM, tidak ada 

nyeri, end feel lunak. pada semua sendi sesuai fungsinya, AGB 

kanan: HIP knee tidak full ROM karena masih terdapat nyeri 

gerak, end feel lunak. Untuk ankle dan jari-jari kaki full ROM, 

tidak ada nyeri end feel lunak. 
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(b) Pemeriksaan gerak aktif 

Adalah suatu cara pemeriksaan gerakan yang dilakukan 

oleh pasien itu sendiri, terapis melihat dan mengamati serta 

memberikan aba-aba informasi yang diperoleh dari 

pemeriksaan ini antara lain adalah rasa nyeri, lingkup gerak 

sendi, kekuatan otot, koordinasi gerakan. Adapun prinsip 

pemeriksaan gerak aktif; 1. Posisi penderita sedemikian rupa 

agar memudahkan melakukan gerakan yang dimaksud, 2. 

Frekuensi dan kuantitas gerakan disesuaikan dengan 

kebutuhan, 3. Aba-aba/instruksi hendaknya persuasif dan tidak 

monoton sehingga informasi yang didapat berupa AGA→ 

bergerak full ROM, tidak ada nyeri, koordinasi gerakan baik, 

kekuatan otot 4+. AGB kiri → full ROM tidak ada nyeri, 

koordinasi gerakan baik, kekuatan otot 5. AGB kanan → hip= 

LGS belum masukke arah Fleksi-Ekstensi Abduksi ada nyeri 

gerak, kekuatan otot 3-. AGB kanan knee = LGS belum 

mampu ke arah Fleksi-Ekstensi, ada nyeri, kekuatan otot 2+. 

AGB kiri → Ankle = LGS mampu full ROM, tidak ada nyeri,  

kekuatan otot 5 koordinasi gerakan baik.  

(c) Pemeriksaan gerak aktif melawan tahanan 

Adalah suatu cara pemeriksaan gerakan yang dilakukan 

oleh penderita secara aktif sementara terapis memberikan 

tahanan yang berlawanan arah dari gerakan yang dilakukan 

oleh penderita pemeriksaan tersebut antara lain digunakan 
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untuk provokasi nyeri pada musculotendinogen, kekuatan otot. 

Adapun prinsip-prinsip pemeriksaan gerak isometris melawan 

tahanan: 1. Aba-aba seyogyanya persuasif dan tidak monoton, 

2. Posisi penderita sedemikian rupa sehingga memudahkan 

melakukan tes yang dimaksud, 3. Frekuensi dan besarnya 

tahanan disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan, 4. Fiksasi 

dilakukan pada areaproksimal dari sendi yang sedang 

diperiksa, 5. Tahanan diberikan pada daerah paling distal tanpa 

melewati dua sendi. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan 

ini adalah AGA: bergerak Full ROM, tidak ada nyeri, kekuatan 

otot 5, AGB kiri: bergerak Full ROM, tidak ada nyeri, 

kekuatan otot 5, AGB kanan (HIP: LGS belum mampu 

melawan tahanan, ada nyeri kekuatan otot 3-, (knee: LGS 

belum mampu at melawan tahanan, ada nyeri, kekuatan otot 2+ 

(Ankle: LGS mampu melawan tahanan tidak ada nyeri, 

kekuatan otot 5. 

(7) Pemeriksaan spesifik  

(a) Nyeri → VDS 

Nyeri yang dirasakan penderita dapat diprovokasi 

dengan cara: a)  nyeri bila penderita diminta untuk 

menggerakkan tungkai atas kanannya, b) nyeri tekan di daerah 

bekas operasi dan c) nyeri diam yang berarti penderita dalam 

keadaan diam (statis) merasakan nyeri. Nyeri diartikan sebagai 

proses normal pertahanan tubuh yang diperlukan untuk 
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memberi tanda bahwa telah terjadi kerusakan jaringan (Wall 

dan Melzack, 1999). 

Penulis melakukan pemeriksaan derajat nyeri dengan 

menggunakan skaia VDS (Verbal Descriptive Scale) yaitu cara 

pengukuran derajat nyeri dengan tujuh skala penilaian, antara 

lain : 1 = tidak nyeri, 2 = nyeri sangat ringan, 3 = nyeri ringan, 

4 = nyeri tidak begitu berat, 5 = nyeri cukup berat, 6 = nyeri 

berat dan 7 = nyeri hampir tak tertahankan. 

Dengan demikian kita dapat menentukan sejauh mana 

nyeri yang dirasakan penderita dan dapat mengevaluasi adakah 

penurunan derajat nyeri atau bahkan sebaliknya setelah 

mendapatkan pelayanan fisioterapi. Di dalam kasus ini skala 

yang didapatkan sebagai berikut: VDS → T0 = T1 (Nyeri 

gerak skala 5 = nyeri cukup berat, nyeri tekan skala 5 = nyeri 

cukup berat, nyeri diam skala 2 = nyeri sangat ringan. 

(b) Kekuatan Otot  → MMT (Manual Muscle Testing) 

Pada test kekuatan otot ini dilakukan dengan manual 

sehingga disebut dengan manual muscle testing. Hasil MMT 

dinyatakan dalam bentuk angka penilaian mulai dari 0 sampai 

dengan 5. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut: a) 

AGA dekstra dan sinistra nilai 5, b) AGB dekstra: fleksor hip 

1, abduktor-adduktor hip: 3-, flexor-ekstensor knee: 2, c) AGB 

sinistra bernilai 5. 
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(c) LGS → Goneometer 

Untuk mengetahui keterbatasan gerak sendi yang 

bersangkutan yaitu sendi panggul (HIP) knee dan ankle pada 

kasus ini didapatkan hasil sebagai berikut: a) HIP joint dekstra 

dengan aktive S: 5o-0o-45o F: 15o-0o-10o, pasif S: 10o-0-10o F: 

20o-0o-15o, b) knee joint dekstra dengan aktive S: 0o-0o-35o 

pasif S: 0o-0o-50o. 

(d) Oedem → antropometri 

Pengukuran antropometri menggunakan alat ukur yang 

berupa meteran (meter line). Pengukuran ini bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya atrofi otot, pembengkakan, 

pemendekan otot dan lain-lain. 

(1) Pengukuran panjang tungkai/panjang anggota gerak tubuh. 

Pengukuran panjang tungkai anatomi adalah jarak 

turus antara trochantor mayor dengan malleolus atau 

lateralis. Dalam pengukuran panjang tungkai kanan dan 

kiri sama yaitu 86 cm.  

(2) Pengukuran lingkar segmen tubuh 

Pengukuran lingkar segmen tubuh sangat penting 

artinya dalam pemeriksaan fisioterapi. Pelaksanaan 

pengukuran lingkar anggota gerak ini menggunakan 

patokan-patokan tertentu. Adapun hasil pengukuran lingkar 

segmen tubuh sebagai benkut: a) pada bagian proksimal 

diambil 10 cm diatas tuberositas tibia → kanan: 48 cm, 
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kiri: 41 cm; 20 cm di atas tuberositas tibia → kanan: 47,5 

cm, kiri: 43 cm; 30 cm di atas tuberositas tibia → kanan: 

47 cm, kiri: 55 cm, b) pada bagian distal diambil 10 cm di 

bawah tuberositas tibia → kanan: 34,5 cm, kiri: 28 cm; 20 

cm di bawah tuberositas tibia → kanan: 32 cm, kiri: 26 cm: 

29 cm di bawah tuberositas tibia → kanan : 27,5 cm, kiri: 

29 cm.  

(e) Indek “Kenny Self Care”  

Merupakan pemeriksaan  fungsional   untuk  

mengetahui kemampuan penderita dalam melakukan aktivitas 

spesifik dalam hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pada 

kondisi ini, aktivitas fungsional dinilai dalam 6 jenis bidang 

kemampuan sebagai berikut. 

Tabel 4.1 
Kemampuan fungsional dengan indeks kenny self care 

 
No Aktivitas yang dinilai Nilai  
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

Aktifitas di tempat tidur 
a. Bergeser di bed 
b. Bangun dan duduk  
Transfer dalam posisi 
a. Duduk 
b. Berdiri 
c. Penggunaan toilet 
Ambulasi 
a. Berjalan  
b. Naik turun tangga 
c. Menggunakan kursi roda 
Berpakaian 
a. Anggota atas dan trunk bagian atas 
b. Anggota bawah dan trunk bagian bawah 
c. kaki 
Higiene 

 
0 
0 
 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
 
2 
0 
0 
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6 

a. Wajah, rambut, lengan 
b. Trunk 
c. Anggota bahwah 
d. BAK dan BAB 
Makan 

4 
2 
0 
0 
3 

 
Skala penilaian: 
0: ketergantungan penuh 
1: perlu bantuan banyak 
2: perlu bantuan sedang 
3: perlu bantuan minimal pengawasan 
4: mandiri penuh 

 
b. Diagnosa Fisioterapi 

Setelah dilakukan pemeriksaan, kira dapat menentukan 

problematika yang ada pada penderita post operasi Fraktur 1/3 medial 

dekstra dengan pemasangan plate and screw, problematika tersebut 

meliputi: 

1) Impairment 

- Adanya penurunan kekuatan otot flexor, ekstensor hip dan knee 

- Adanya penurunan lingkup gerak sendi (LGS) pada sendi hip dan 

knee 

- Adanya nyeri: nyeri gerak dan nyeri tekan pada sendi knee 

- Adanya bengkak pada tungkai atas kanan 

2) Functional limitation 

- Pasien belum mampu menekuk lutut kanannya secara aktif 

- Pasien belum mampu duduk, berdiri dan berjalan secara mandiri 

- Pasien belum mampu untuk melakukan aktivitas mandi secara 

mandiri 

3) Disability 

- Pasien belum mampu berinteraksi dengan lingkungan 
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sekitarnya 

- Pasien tidak mampu melakukan pekerjaan seperti biasanya 

c. Tujuan Fisioterapi 

Berdasarkan data-data yang didapatkan dari pemeriksaan dan 

problematik fisioterapi, maka fisioterapi dirumuskan menjadi: 

1. Tujuan jangka pendek 

Tujuan jangka pendek ini meliputi: 1) Mengurangi atau 

menurunkan nyeri pada incisi, 2) Meningkatkan kekuatan otot 

penggerak sendi hip dan knee kanan, 3) Menambah ROM untuk sendi 

hip, knee kanan, 4) Mengurangi bengkak (oedem) pada anggota gerak 

bawah kanan. 

2. Tujuan jangka panjang 

Tujuan jangka panjang ini meliputi: 1) Mengembalikan 

kemampuan fungsional dan kapasitas fisik sehingga pasien mampu 

melakukan aktifitas sehari-hari (ADL) dengan mandiri, 2) 

Mengajarkan pasien transfer, ambulasi dan jaian dengan benar.  

d. Pelaksanaan Fisioterapi 

Dalam kasus ini diberikan tindakan fisioterapi berupa terapi latihan 

yang berperan besar dalam program rehabilitasi terhadap pederita-

penderita post operasi dengan pemasangan screw pada fraktur 1/3 medial 

dekstra. Ada beberapa keuntungan dalam pelaksanaan terapi latihan ini 

antara lain: 1) meningkatkan kekuatan otot, 2) meningkatkan lingkup 

gerak sendi, 3) mengurangi nyeri, 4) mengurangi oedem. 

Terapi latihan merupakan salah satu tindakan fisioterapi yang 
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dalam pelaksanaannya menggunakan latihan gerakan tubuh baik secara 

aktif maupun pasif untuk mengatasi permasalahan gangguan kapasitas 

fisik dan kemampuan fungsional yang ada. 

Selanjutnya penulis akan membahas pelaksanaan terapi latihan 

tersebut sebagai berikut:  

4) Latihan pernafasan (breathing exercise)  

Latihan ini berguna untuk menjaga daya ekspansi paru di semua area, 

untuk meningkatkan kondisi umum pasien, memperkecil kemungkinan 

atelektasis, fibrosis paru, mencegah adanya hipostatik pneumonia dan 

membersihkan sekresi paru. Prinsip dasar latihan ini antara lain 

penderita harus diberi pengertian tentang tujuan dan dasar pemeriksaan 

yang dilakukan: 1) posisi pasien rileks serta pakaian dilonggarkan, 2) 

perhatikan pola pernafasan penderita dan dievaluasi, baik pada saat 

beraktivitas maupun saat istirahat. 

Latihan pernafasan ini meliputi 1) Thoracal Breathing exercise, 2) 

Costal breathing exercise, 3) Diafragma breathing exercise. 

a) Thoracal Breathing Exercise 

Latihan ini diberikan pada hari pertama post operasi posisi 

penderita tidur terlentang, posisi terapis berdiri di samping pasien. 

Perhatikan pola pernafasan yang benar. Kemudian kedua tangan 

pasien berada di daerah costa penderita diminta untuk bernafas 

pelan-pelan (inspirasi lewat hidung) dan ekspirasi (dikeluarkan) 

lewat mulut dengan hitungan antara 1 sampai 5 kali hitungan.  
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Kemudian penderita rileks. 

 

Gambar 4.1 

Thoracal Breathing Exercise (Kisner, 1990) 

b) Costal Breathing Exercise 

Posisi pasien tidur terlentang dan fisioterapi berdiri di samping 

pasien. Tangan terapis diletakkan sepanjang sisi lateral tulang 

rusuk. Perhatikan pola pernatasan pasien kemudian penderita 

diminta unruk menarik nafas dalam-dalam, rasakan dan ikuti 

gerakan nafas penderita pada akhir gerakan (ekspirasi) diberikan 

penekanan yang kuat dan juga sedikit vibrasi Setelah itu penderita 

diminta untuk rileks, dilakukan 4 - 8x hitungan. 

 

Gambar 4.2 

Costal Breathing Exercise (Kisner, 1990) 
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c) Diafragma Breathing Exercise 

Posisi pasien setengah duduk (half lying) dan fisioterapi berdiri di 

samping pasien. Aba-aba diberikan pada saat inspirasi. Tangan 

fisioterapi diletakkan pada sisi lateral abdominal/diafragma 

kemudian penderita diminta untuk bernafas perlahan dan dalam 

sementara itu bahu dalam keadaan rileks. Pada saat ekspirasi lewat 

mulut fisioterapi memberikan penekanan dan vibrasi pada 

diafragma tersebut pada saat itu juga pasien diminta untuk 

menggembungkan perutnya. Dosis latihan 4 - 8x hitungan. 

 

Gambar 4.3 

Diafragma Breathing Exercise (Kisner, 1990) 

5) Latihan passive movement 

Latihan passive movement adalah suatu gerakan. yang dilakukan 

dengan bantuan dari luar, dalam hal ini bisa berupa bantuan dari 

terapis, alat anggota gerak yang sehat. Latihan ini bertujuan untuk 

menjaga fisiologis otot, meneegah kontraktur otot, melancarkan 

sirkulasi darah dan mempertahankan ruang liugkup gerak sendi. 

Latihan ini diberikan pada hari pertama post operasi.  
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(a) Latihan relaxed pasive movement sendi pergelangan kaki 

Posisi penderita tidur terlentang. Posisi terapis di sisi yang sakit 

salah satu tangan terapis memfiksasi ankle joint bagian anterior dan 

satunya pada calcaneus, gerakan yang dilakukan dorsal fleksi, 

plantar fleksi, eversi. Dosis latihan 8-10 kali gerakan. 

 

Gambar 4.4 

Latihan Relaxed Passive Movement sendi ankle (Gardiner, 1981) 

(b) Latihan relaxed passive movement sendi lutut 

Posisi penderita tidur terlentang. Posisi terapis berdiri di samping 

pasien. Tangan terapis memfiksi knee joint dan satunya pada ankle 

joint. Gerakan yang dilakukan fleksi-ekstensi. Dosis latihan 8-10 

kali gerakan. 

 

 

 

 
 

Gambar 4.5 

Latihan Relaxed Passive Movement sendi lutut (Gardiner, 1981) 
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(c) Latihan Relaxed passive movement sendi panggul 

Posisi pasien tidur terlentang, terapis berdiri di samping pasien, 

Fixasi pada knee dan ankle gerakan yang dilakukan fleksi (0°)  

ekstensi dan abduksi secara pelan-pelan dan berirama. Dosis 

latihan 8 - 10 kali gerakan. 

 

Gambar 4.6 

Latihan Relaxed Passive Movement sendi panggul (Gardiner, 1981) 

6) Latihan Active Movement 

Merupakan suatu gerakan yang di lakukan oleh pasien itu sendiri. 

Latihan ini bermanfaat untuk meningkatkan luas gerak sendi, menjaga 

fisiologis otot serta melatih koordinasi gerakan. 

(a) Free ative movement 

Latihan ini dimulai pada hari pertama post operasi, posisi penderita 

tidur terlentang, sedangkan posisi terapis berdiri di samping pasien, 

penderita diminta untuk melakukan gerakan: a) AGA → fleksi, 

ekstensi, adduksi : b) AGB → kiri yang berupa fleksi, ekstensi, 

adduksi, dorsal fleksor plantar fleksor dosis latihan 8-10 kali 

gerakan, c) AGB kanan dapat berupa latihan statik kontraksi yang 

akan diuraikan pada pembahasaa selanjutnya. 
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(b) Assisted active movement 

Adapun efek yang diberikan dari latihan ini antara lain 1) 

merangsang otot yang bekerja dalam suatu gerakan 2) menambah 

luas gerakan 3) merangsang gerakan dari pasien. 

Posisi penderita tidur terlentang fiksasi pada knee dan anklenya, 

pasien diminta untuk melakukan gerakan fleksi-ekstensi Hip 

dekstra, abduksi dekstra, fleksi dekstra, adduksi dan internal rotasi 

dengan dibantu oleh fisioterapi. 

 

Gambar 4.7 

Latihan Assisted Active Movement (Kisner, 1990) 

(c) Resisted active movement 

Latihan ini dilakukan pada hari keempat. Pasien tidur terlentang, 

kemudian pasien di minta untuk melakukan gerakan yang meliputi: 

1) AGA, fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi dengan diberi tahanan 

oleh fisioterapi, 2) AGB kiri: fleksi, ekstensi, Abduksi, Adduksi, 

dorsal fleksi dan plantar fleksi dengan diberi tahanan oleh 

fisioterapi, fixasi seerat dan sedekat mungkin, dosis latihan 8-10 

kali gerakan, pada saat gerakan diberi tahanan penderita diminta 
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untuk mendorong tahanan tersebut sedangkan AGB kanan tidak   

dilakukan  karena   dapat menyebabkan refraktur. 

 

Gambar 4.8 

Resisted Active Movement (Gardiner, 1981) 

(d) Stretching Tendon Achhiles 

Latihan ini diberikan untuk mencegah terjadinya kontraktur otot 

dengan jalan menceraiberaikan otot yang melengket/menghambat 

pergerakan persendian, posisi pasien tidur terlentang, posisi terapis 

berdiri di samping pasien. Fixasi pada ankle dan calcaneus, 

kemudian pasien diminta untuk mendorong lengan bawah 

fisioterapi pada saat mendorong lengan bawah tersebut pasien 

sambil tarik nafas dalam-dalam dan saat hembuskan nafas 

bersamaan itu fisioterapi memberikan stretching (penguluran) 

dosis latihan 8-10 kali gerakan. 
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Gambar 4.9 

Stretching Tendon Achilles (Gardiner, 1981) 

(e) Latihan statik kontraksi 

Latihan ini bertujuan untuk menghilangkan nyeri, spasme otot dan 

dapat meningkatkan tonus otot, menjaga sifat fisiologi otot. 

Dimana pelaksanaannya sebagai berikut, posisi pasien tidur 

terlentang posisi terapis berdiri di samping pasien. Latihan ini 

dilakukan pada hari pertama post operasi. Kemudian pasien 

diminta untuk menekan quadricep m. gastroenemius ke bed. Dosis 

latihan 8-10 kali gerakan. 

 

Gambar 4.10 

Latihan Statik Kontraksi (Gardiner, 1981) 
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(f) Strengthening M. Quadricep 

Latihan ini dimulai hari keempat dengan posisi pasien duduk half 

lying 45°. Fixasi fisioterapi pada knee dan ankle. Penderita diminta 

untuk menggerakkan ke arah ekstensi kemudian terapis memberi 

tahanan. Dosis latihan 8-10 kali gerakan. 

 

Gambar 4.11 

Strengthening M.Quadricep (Kisner, 1996) 

7) Latihan gerak fungsional 

Latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan aktifitas kesehariannya 

seperti duduk, berdiri, dan berjalan sehingga penderita diharapkan 

mampu secara mandiri. 

(a) Latihan duduk 

Setelah selama tiga haro post operasi yang sebelumnya yang telah 

diberikan latihan aktif dan pasif secara teratur di bed, pasien mulai 

pertama diberikan latihan duduk menggunakan alat bantu pada 

bednya guna memposisikan pasien half lying atau setengah duduk. 

Apabila pasien dalam posisi half lying mengalami gangguan yaitu 
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masih terasa pusing maka posisi pasien dikembalikan seperti 

semula, yaitu tidur telentang. Latihan dilanjutkan lagi apabila 

pasien sudah tidak mengalami pusing lagi dan dilakukan setiap 

hari. 

Tahap selanjutnya adalah melihat agar pasien duduk ongkang-

ongkang di tepi bed yang akan penulis uraikan pelaksanaannya. 

Posisi pertama pasien tidur telentang, kemudian lutut yang sehat 

ditekuk kurang lebih 45° dan hip ditekuk kurang lebih 45° juga 

kemudian tangan pasien yang hetero lateral mengayun, memegang 

pinggir bed kemudian pasien menarik tubuhnya dibantu terapis 

sampai ke tepi bed dalam posisi duduk half lying ± 30° ongkang-

ongkang. Fixasi fisioterapi pada tungkai yang sakit yaitu pada 

ankle.  

(b) Latihan berdiri dan keseimbangan 

Pasien berada dalam posisi duduk ongkang-ongkang dengan posisi 

half lying 30° di tepi bed pasien diminta untuk menurunkan 

tungkainya secara perlahan-lahan. Fixasi fisioterapi tetap pada 

tungkai yang sakit.  

Setelah mendirikan pasien perlu sekali dilakukan koreksi posture 

atau koreksi sikap badan dan keluhan pasien yang berupa mual, 

pusing, keringat dingin. Sikap berdiri yang dikoreksi adalah 1) 

berat badan bertumpu pada salah satu tumit (yang sehat), 2) tulang 

punggung sedikit condong ke depan dengan kedua tangan 
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berpegangan pada hand crutch, 3) kedua kruk berada di sisi ankle 

lateral, 4) kepala lurus tegak ke depan, 5) tungkai yang sakit harus 

selalu berada dalam posisi abduksi, eksternal rotasi dan saat latihan 

berdiri maupun jalan, kaki tidak ditapakkan (NWB/Non Weight 

Bearing). 

Selanjutnya pasien bisa dilatih keseimbangan dengan cara pasien 

didorong ke samping kanan-kiri, depan-belakang dan pasien harus 

berusaha mempertahankan posisi. Terapis berada didepan pasien, 

di samping pasien.  

(c) Latihan jalan 

Setelah diberikan latihan-latihan tersebut di atas bisa dilanjutkan 

latihan jalan apabila pasien tidak ada keluhan, pusing, mau pingsan 

dan lain-lain. Terapis berdiri di samping kiri pasien bisa juga 

dibelakang pasien. Sebelum latihan jalan dilakukan terlebih dahulu 

cek kruk yang tersedia. Baik ukuran panjang, ukuran ujung kruk. 

Adapun cara pengukuran kruk adalah a) menurut Monograph 

diukur dari (1) Axilla → permukaan foot 15 cm lateral, pegangan 

setinggi elbow fleksi 30; (2) Axilla → permukaan foot + 2 inci, 

pegangan setinggi elbow fleksi 30. Penggunaan 1 dan 2, sebelah 

luar kaki 15 cm b) Menurut Tidys = Axilla → malleolus medialis 

pegangan setinggi trochanter mayor penggunaan kruk 4 inci 

sebelah lateral foot. Licin ataukah tidak dan bagian ketiak harus 

lunak. Setiap latihan harus diperhatikan gejala yang muncul baik 
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obyektif yang berupa pucat, keringat dingin ataupun gejala 

subyektif yang berupa mual, pusing, lelah, berdebar-debar. Apabila 

timbul keluhan tersebut latihan harus segera dihentikan dan pasien 

diistirahatkan. Harus diperhatikan juga pola jalan pasien masih 

NWB (Non Weight Bearing) dengan pola Swing to.  

8) Education 

Dalam hal ini pasien diberi pengertian tentang kondisinya dan harus 

berusaha mencegah cedera ulang/komplikasi lebih lanjut dengan cara 

aktivitas sesuai kondisi yang telah diajarkan oleh terapis. Di samping 

itu juga peran keluarga pasien sangatlah penting untuk membantu dan 

mengawasi segala aktivitas pasien di lingkungan masyarakatnya. 

Pasien diberi pengertian juga tentang kontraindikasi dan kondisi pasien 

itu sendiri yaitu pasien tidak boleh menapakkan kaki kanannya ± 

selama  4 bulan. Dosis latihan ditingkatkan.  

e. Tindak lanjut dan Evaluasi 

Evaluasi dilakukan dalam dua tahap yaitu evaluasi sesaat setelah 

intervensi dan evaluasi terakhir (periodik) yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil dari tindakan terapi serta perkembangan yang ada. Dapat 

digunakan untuk menetapkan apakah perlu modifikasi latihan yang lain 

serta merujuk kedisiplinan ilmu yang lain atau menghentikan tindakan 

terapi karena dianggap sudah berhasil. 

Evaluasi sesaat (rutin) yaitu evaluasi yang selalu dilakukan 

sebelum, selama dan setelah terapi sedangkan evaluasi terakhir (periodik) 
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yaitu evaluasi yang telah disusun waktu dan jumlah kali terapi. 

Adapun hasil akhir dari evaluasi ini didapatkan: 1) nyeri 

berkurang, pada luka incisi akibat operasi, 2) kekuatan otot penggerak 

sendi hip knee meningkat (kanan), 3) meningkatnya LGS sendi hip dan 

knee kanan, 4) bengkak berkurang, 5) ADL-nya pasien masih perlu 

bantuan minimal/pengawasan dan juga mandiri, 6) pasien sudah mampu 

berjalan NWB (Non Weight Bearing) dengan pola swing to. 

Tabel 4.2 
Evaluasi Pada Kondisi Post Operasi Fraktur Femur 1/3 Medial Dekstra 

Dengan Pemasangan plate and Screw 
 

No Data Keterangan T0=T1 T2 T3 T4 T5 T6 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyeri dengan 
VDS (Verbal 
Descriptive 
Scale) 
 
 
 
 
 
 
 
Manual Muscle 
Testing (MMT) 
 
 
 
 
 
 
LGS dengan 
Goneometer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyeri diam 
 
 
Nyeri tekan 
 
 
Nyeri gerak  
 
 
 
 
- B.AGB 
   kanan 

- Hip: Fleksor 
Ekstensor 
Abduktor 
Adduktor 

- Knee: Fleksor 
  Ekstensor 

     Kanan 
Hip joint 
Pasif 
 
Aktif  
 
Knee joint 
Pasif 
Aktif  

a. Pada bagian proksimal 
di atas tuberositas tibia 
diambil: 
- 10 cm 
 
- 20 cm 
 
- 30 cm 

 
b. Pada bagian distal di 

bawah tuberositas tibia 

nyeri sangat 
ringan 
 
nyeri cukup 
berat 
 
yeri cukup 
berat 
 
 
 
 
 
1 
3- 
3- 
3- 
2+ 
2+ 
 
S: 10-0-115 
F: 20-0-15 
S: 5-0-45 
F: 15-0-10 
 
 
S: 0-0-50 
S: 0-0-35 
 
 
 
Ka: 48,5 cm 
Ki: 41 cm 
Ka: 47,5 cm 
Ki: 43 cm 
Ka: 47 cm 
Ki: 45 cm 
 
 

Nyeri 
sangat 
ringan 
nyeri cukup 
berat 
 
Nyeri cukup 
berat 
 
 
 
 
 
1 
3- 
3- 
3- 
2+ 
2+ 
 
S: 10-0-115 
F: 20-0-15 
S: 5-0-45 
F: 15-0-10 
 
 
S: 0-0-50 
S: 0-0-35 
 
 
 
Ka: 48 cm 
Ki: 41 cm 
Ka: 47 cm 
Ki: 43 cm 
Ka: 47 cm 
Ki: 45 cm 
 
 

Nyeri 
sangat 
ringan 
nyeri cukup 
bereat 
 
Nyeri cukup 
berat 
 
 
 
 
 
1 
3- 
3- 
3- 
2+ 
2+ 
 
S: 15-0-120 
F: 30-0-20 
S: 8-0-45 
F: 18-0-15 
 
 
S: 0-0-55 
S: 0-0-40 
 
 
 
Ka: 48 cm 
Ki: 41 cm 
Ka: 47 cm 
Ki: 43 cm 
Ka: 47 cm 
Ki: 45 cm 
 
 

nyeri sangat 
ringan 
 
Nyeri 
ringan 
 
Nyeri cukup 
berat 
 
 
 
 
 
1 
3 
3 
3 
2+ 
2+ 
 
S: 15-0-120 
F: 45-0-25 
S: 10-0-50 
F: 20-0-15 
 
 
S: 0-0-55 
S: 0-0-40 
 
 
 
Ka: 47 cm 
Ki: 41 cm 
Ka: 47 cm 
Ki: 43 cm 
Ka: 46,5 cm 
Ki: 45 cm 
 
 

tidak nyeri 
 
 
Nyeri 
ringan 
 
Nyeri tidak 
begitu berat 
 
 
 
 
 
2 
3+ 
3+ 
3+ 
3 
3 
 
S: 15-0-120 
F: 45-0-25 
S: 15-0-100 
F: 30-0-20 
 
 
S: 0-0-60 
S: 0-0-45 
 
 
 
Ka: 46 cm 
Ki: 41 cm 
Ka: 46 cm 
Ki: 43 cm 
Ka: 46 cm 
Ki: 45 cm 
 
 

tidak nyeri 
 
 
nyeri ringan  
 
 
nyeri tidak 
begitu berat  
 
 
 
 
 
2+ 
3+ 
3+ 
3+ 
3 
3 
 
S: 15-0-120 
F: 45-0-25 
S: 15-0-100 
F: 35-0-20 
 
 
S: 0-0-60 
S: 0-0-50 
 
 
 
Ka: 45,5 cm 
Ki: 41 cm 
Ka: 45 cm 
Ki: 43 cm 
Ka: 46 cm 
Ki: 45 cm 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kemampuan 
fungsional 
dengan indeks 
kenny self care 

diambil: 
- 10 cm 

 
- 20 cm 

 
- 30 cm 

 
1. Aktivitas di tempat 

tidur 
a. Bergeser di bed 
b. Bangun dan 

duduk 
2. Transfer  

a. Duduk 
b. Berdiri 
c. Penggunaan toilet 

3. Ambulasi 
a. Berjalan 
b. Naik turun tangga 

4. Berpakaian 
a. Anggota atas dan 

trunk bagian atas 
b. Aggota bawah dan 

trunk bagian 
bawah 

c. Kaki  
5. Higiene 

a. Wajah, rambut, 
lengan 

b. Trunk 
c. Anggota bawah 
d. Blader bowel 

6. Makan 

 
Ka: 34,5 cm 
Ki: 28 cm 
Ka: 32 cm 
Ki: 29 cm 
Ka: 27 cm 
Ki: 26 cm 
 
 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 
 
0 
0 
 
2 
 
0 
 
 
0 
 
2 
 
2 
0 
0 
3 

 
Ka: 34 cm 
Ki: 28 cm 
Ka: 31 cm 
Ki: 29 cm 
Ka: 27 cm 
Ki: 26 cm 
 
 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 
 
0 
0 
 
2 
 
0 
 
 
0 
 
2 
 
2 
0 
0 
3 

 
Ka: 33,5 cm 
Ki: 28 cm 
Ka: 31 cm 
Ki: 29 cm 
Ka: 27 cm 
Ki: 26 cm 
 
 
1 
1 
 
 
1 
0 
0 
 
0 
0 
 
3 
 
1 
 
 
0 
 
3 
 
3 
0 
1 
3 

 
Ka: 32 cm 
Ki: 38 cm 
Ka: 30 cm 
Ki: 29 cm 
Ka: 26,5 cm 
Ki: 26 cm 
 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
0 
 
3 
 
1 
 
 
1 
 
3 
 
3 
1 
1 
3 

 
Ka: 32 cm 
Ki: 28 cm 
Ka: 30 cm 
Ki: 29 cm 
Ka: 26,5 cm 
Ki: 26 cm 
 
 
2 
2 
 
 
2 
1 
1 
 
2 
1 
 
4 
 
2 
 
 
2 
 
4 
 
4 
2 
1 
4 

 
Ka: 32 cm 
Ki: 28 cm 
Ka: 30 cm 
Ki: 29 cm 
Ka: 26 cm 
Ki: 26 cm 
 
 
3 
3 
 
 
3 
2 
2 
 
3 
2 
 
4 
 
3. 
 
 
2 
 
4 
 
4 
2 
2 
4 

 
  

f. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan secara individual. Fisioterapi bertanggung 

jawab secara rinci terhadap program klien/pasien secara teratur, baik tiap 

sesi/periode maupun bila ada perubahan status klien/pasien. Informasi ini 

harus dicatat dengan baik dalam catatan klien/pasien dengan bahasa yang 

jelas. Dokumentasi ini melipuii: 1) nama pasien/klien dan data identifikasi 

yang lain, 2) asal rujukan, 3) tanggal pertama pengkajian dan hasil 

pengkajian serta data dasar, 4) program dengan estimasi lamanya 

pelayanan atau tujuan jangka pendek dan jangka panjang, 5) metode dan 

hasil evaluasi serta modifikasi bila ada, 6) tanggal pelaksanaan dan 

ringkasan dari pelayanan yang telah diberikan, 7) hasil terapi. 
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Dokumentasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1) sebagai 

alat komunikasi antara sesama fisioterapis maupun dengan ahli-ahli 

kesehatan lainnya dalam memberikan layanan terhadap pasien/klien,        

2) merupakan dasar perencanaan pemberian layanan setiap pasien/     

klien, 3) memberikan informasi kepada pihak ketiga yang berkepentingan,        

4) memberikan data klinis bagi kegunaan riset maupun pendidikan,          

5) membantu dan melindungi interes hukum dari pasien/klien rumah sakit 

dan fisioterapis. 

 

Protokol Studi Kasus 

Nama Mahasiswa : Maryani 

NIM : J 100 050 048 

Tempat Praktek : RSOP Dr. Soeharso Surakarta 

Pembimbing : Bp. Rifai AMF 

I. KETERANGAN UMUM PENDERITA 

Nama : Nn. Nurul Athifah 

Umur : 21 tahun 

Jenis Kelamin : perempuan 

Agama : Islam 

Pekerjaan : - 

Alamat : Gogodalem, Beringin, Semarang 

 
I. DATA MEDIS RUMAH SAKIT 

A. Diagnosis Medis 

Fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan pemasangan plate and srew. 
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B. Catatan klinis 

Pasien masuk rumah sakit tanggal 1 Februari 2008 dalam keadaan masih 

sadarkan diri dan keesokan harinya pasien dioperasi. Hasil rontgen I 

hasilnya tampak adanya fraktur femur 1/3 medial dekstra. Hasil rontgen 

setelah operasi hasilnya tampak ada pemasangan plate and screw pada 

femur 1/3 medial sebelah dekstra. 

Pemeriksaan lab hasilnya: 

Hematologi:     normalnya  

1. Hemoglobin 7,2 gr/dl  L: 13-16 P: 12,14 

2. Leukosit  8500/mm3  5-10 ribu 

C. Terapi umum 

Medika mentosa    Rehabilitasi medik 

- Cetazol gr/8 jam   -   Fisioterapi 

- Cefspan 2x500 gram 

- Tarosic 3x1 

- HI. Bone 1x1 

D. Rujukan fisioterapi dari dokter 

Mohon fisioterapi pada pasien dengan nama Nuruh Athifah dengan 

kondisi post operasi fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan pemasangan 

plate and srew. 

 

II. SEGI FISIOTERAPI 

A. Anamnesis  

1. Keluhan utama 

Pasien mengeluh nyeri pada paha kanannya. 
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2. Riwayat penyakit sekarang 

Tanggal 1 Februari pada hari Jum’at sore pasien pulang dai bekerja 

boncengan naik sepeda motor bersama temannya. Pasien mengalami 

kecelakaan tiba-tiba ditabrak sepeda motor dari belakang. Pada saat 

itu pasien masih sadarkan diri kemudian pasien dibawa pulang, malam 

harinya pasien merasakan nyeri pada pahanya kemudian pasien 

dibawa ke RSOP oleh orang tuanya dan dilakukan pemeriksaan foto 

rontgen tanggal 1 Februari 2008. Juga dilakukan pemeriksaan 

laboratorium dan esok harinya pasien dioperasi. 

3. Riwayat penyakit dahulu 

Pasien belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. 

4. Riwayat penyerta 

Hipertensi   (-) 

Jantung   (-) 

Diabetes mellitus  (-) 

Trauma   (+) 

5. Riwayat pribadi 

Pasien adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara 1 kakak masih kuliah dan 1 

adik laki-laki masih sekolah di bangku SMP. Pasien mempunyai 

hobby mendengarkan musik. 

6. Riwayat keluarga 

Tidak ada keluarga yang menderita sakit seperti ini. 
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7. Anamnesis sistem 

a. Kepala dan leher 

Pusing (+) 

Kaku kuduk (-) 

b. Kardiovaskuler 

Rasa berdebar-debar (-) 

Nyeri dada (-) 

c. Respirasi 

Sesak napas (-) 

Batuk (-) 

d. Gastrointestinalis 

BAB lancar terkontrol (+) 

Mual (-) 

Muntah (-) 

e. Urogenitalis 

BAK lancar terkontrol (+) 

f. Muskuloskeletal 

- Adanya kelemahan otot penggerak sendi hip dan knee sebalah 

kanan 

- Adanya nyeri pada luka bekas incisi 

- Adanya keterbatasan LGS sendi hip dan knee 

g. Nervorum 

- Rasa tebal-tebal (-) 
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- Kejang (-) 

- Kesemutan (+) 

B. Pemeriksaan 

1. Pemeriksaan fisik 

1.1. Tanda-tanda vital 

a) Tekanan darah :  120/70 mmHg 

b) Denyut nadi :  80 x/menit 

c) Pernapasan :  16 x/menit 

d) Temperatur :  37oC 

e) Tinggi badan :  155 cm 

f) Berat badan :  47 kg 

1.2. Inspeksi 

- Statis : - Terpasang infus pada tangan kirinya dan 

terpasang drain pada tungkai kanan 

- Terpasang elastis bandage pada tungkai kanan 

mulai dari atas sendi lutut sampai dibawah 

sendi lutut 

- Dinamis : - Mimuk muka terlihat menahan sakit ketika 

dilakukan gerakan fleksi knee 

- Pasien belum mampu miring ke kanan maupun 

ke kiri 

1.3. Palpasi 

- Oedema (+) 
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- Terdapat nyeri tekan pada bekas incisi 

- Suhu raba dalam batas normal 

1.4. Perkusi 

Perkusi tidak dilakukan 

1.5. Auskultasi 

Auskultasi tidak dilakukan 

1.6. Gerakan dasar 

a) Gerak aktif 

AGA dekstra sinistra: shoulder, elbow, wrist dan jari-jari 

tangan mampu bergerak ke segala arah dan full ROM tanpa 

disertai nyeri. 

AGB dekstra: hip, knee dapat bergerak tetapi tidak full ROM 

karena adanya keterbatasan LGS. Untuk ankle dan jari-jari 

kaki dapat bergerak full ROM tanpa adanya nyeri ke segala 

arah. 

AGB sinistra: hip, knee dan akle dapat bergerak full ROM 

tanpa adanya nyeri. 

b) Gerak pasif 

AGA dekstra dan sinistra: shoulder, elbow, wrist dan jari-jari 

tangan dapat digerakkan ke segala arah dan full ROM tanpa 

disertai nyeri. 

AGB dekstra: hip, knee dapat digerakkan ke segala arah 

tetapi belum full ROM tanpa adanya nyeri. 
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AGB sinistra: hip, knee, dan ankle dapat digerakkan ke 

segala arah 

AGS sinistra: hip, knee dan ankle dapat digerakkan ke sehala 

arah full ROM tanpa adanya nyeri. 

c) Gerak isometrik melawan tahanan 

Pasien mampu melakukan gerakan melawan tahanan pada 

lutut dan pasien merasakan nyeri. 

1.7. Kognitif, intra personal dan inter personal 

Kognitif : orientasi tempat, waktu, identitas diri dalam 

mengingat suatu peristiwa masih dalam batas 

normal. 

Intra personal : pasien mempunyai motivasi tinggi untuk cepat 

sembuh 

Inter personal : hubungan pasien dengan terapis cukup dekat, 

pasien mau melakukan apa yang diintruksikan 

oleh terapis 

1.8. Kemampuan fungsional dan lingkungan aktivitas 

a) Kemampuan fungsional dasar 

- Pasien belum mampu miring ke kanan dan ke kiri 

- Pasien belum mampu duduk secara mandiri 

- Pasien belum mampu berdiri secara mandiri 

- Pasien belum mampu berjalan tanpa menggunakan alat 

bantu 
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b) Aktivitass fungsional 

Sebagian besar aktivitas fungsionalnya masih dengan bantuan 

terapis atau keluarga. Misalnya mandi dan toileting. 

c) Lingkungan aktivitas 

Lingkungan aktivitas pasien di rumah sakit pasien berada di 

ruangan cempaka kelas II terdapat ventilasi cukup, lantai 

tidak begitu licin, kamar mandi dekat dengan tempat tidur 

pasien. 

1.9. Pemeriksaan spesifik 

1.9.1 Pemeriksaan nyeri dengan VDS 

Nyeri diam = nyeri cukup ringan 

Nyeri gerak = nyeri cukup berat 

Nyeri tekan = nyeri cukup berat 

1.9.2 Kekuatan otot dengan MMT 

 Kanan Kiri 
Flexor hip 
Ekstensor hip 
Abduktor hip 
Adduktor hip 
Flexor knee 
Ekstensor knee 

1 
3- 
3- 
3- 
2+ 
2 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
1.9.3 Pemeriksaan LGS dengan goniometer 

LGS sendi hip 

Aktif    Pasif 

S: 5o-0o-45o   S: 10o-0o-115o 

F: 15º-0o-10º   F: 20º-0o-15o 
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LGS sendi knee 

Aktif    Pasif 

S: 0o-0o-35o   S: 0o-0o-50o 

1.9.4 Pemeriksaan ADL dengan Indeks Kenny Self Care 

No Aktivitas yang dinilai Nilai 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 

Aktivitas di tempat tidur 
a. Bergeser di bed 
b. Bangun dan duduk 
Transfer dalam posisi 
a. Duduk 
b. Berdiri 
c. Penggunaan toilet 
Ambulasi 
a. Berjalan 
b. Naik turun tangga 
c. Penggunaan kursi roda 
Berpakaian 
a. Anggota atas dan trunk bagian atas 
b. Aggota bawah dan trunk bagian bawah 
Higiene 
a. Wajah, rambut, lengan 
b. Trunk 
c. Anggota bawah 
d. Blader and bowel 

 
0 
0 
 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
 
2 
0 
 
4 
2 
0 
0 

6 Makan 3 
Skala penilaian 
0 : ketergantungan penuh 
1 : perlu bantuan banyak 
2 : perlu bantuan sedang 
3 : perlu bantuan minimal/pengawasan 
4 : mandiri penuh 
 

1.9.5 Bengkak dengan midline 

 Desktra Sinistra 
Dari tuberositas tibia diambil: 
10 cm ke proximal 
20 cm ke proximal 
30 cm ke proximal 
10 cm ke distal 
20 cm ke distal 
30 cm ke distal 

 
48,5 
47,5 
47 

34,5 
32 

27,5 

 
41 
43 
45 
28 
26 
29 
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1.9.6 Panjang tungkai dengan midlne 

 Desktra Sinistra 
a. dari SIAS ke maleolus medial 

melalui patella 
b. dari trochanter mayor ke 

tuberositas tibia 
c. dari umbilikus ke maleolus 

lateral melalui patella 

79 
 

73 
 

86 

79 
 

73 
 

86 

 
2. Diagnosa fisioterapi 

A. Impairment 

- Adanya penurunan kekuatan otot flexor, ekstensor hip dan knee 

- Adanya penurunan lingkup gerak sendi (LGS) pada sendi hip 

dan knee 

- Adanya nyeri: nyeri gerak dan nyeri tekan pada sendi knee 

- Adanya bengkak pada tungkai atas kanan 

B. Functional limitation 

- Pasien belum mampu menekuk lutut kanannya secara aktif 

- Pasien belum mampu duduk, berdiri dan berjalan secara 

mandiri 

- Pasien belum mampu untuk melakukan aktivitas mandi secara 

mandiri 

C. Disability 

- Pasien belum mampu berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya 

- Pasien tidak mampu melakukan pekerjaan seperti biasanya 
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D. Program/rencana fisioterapi 

1. Tujuan 

a. Khusus 

- Meningkatkan kekuatan otot flexor, ekstensor hip dan 

knee 

- Meningkatkan LGS sendi hip dan kne 

- Mengurangi nyeri 

- Mengurangi bengkak tungkai atas kanan 

b. Umum 

Meningkatkan kemampuan fungsional dasar dan ADL 

2. Tindakan fisioterapi 

c. Teknologi fisioterapi 

1) Teknologi alternatif 

- Latihan pernapasan (BE) 

- Exercise terapi (pasif dan aktif exercise) 

- Latihan statik kontraksi 

2) Teknologi yang dilaksanakan 

- Latihan pernapasan (BE) 

Latihan ini bertujuan untuk menjaga daya ekspansi 

paru disemua area, untuk meningkatkan kondisi 

umum pasien, mencegah area, untuk meningkatkan 

kondisi umum pasien, mencegah adanya hipostatik 

pneumonia dan membersihkan sekresi paru. 
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- Latihan passive movement 

Latihan ini bertujuan utuk menjaga sifat fisiologis 

otot, mencegah kontraktur otot, melancarkan 

sirkolasi darah dan mempertahankan ruang lingkup 

gerak sendi. 

- Latihan aktif movement 

Latihan ini bermanfaat untuk meningkatkan luas 

gerak sendi. 

- Latihan statik kontraksi 

Latihan ini bertujuan untuk menghilangkan nyeri, 

odema dan menjaga sifat fisiologis otot. 

d. Edukasi  

- Disarankan pada keluarga agar melakukan latihan-

latihan sendi seperti apa yang telah dilakukan terapis 

- Berjalan ditrap 

- Koreksi postur dengan bio feedback yaitu dengan 

berdiri di depan cermin 

3. Rencana evaluasi 

- LGS → goniometer 

- Kekuatan otot dengan MMT 

- Nyeri dengan VDS 

- Odema → midline 

- ADL → indek kenny self car 
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E. Prognosis 

Quo ad vitam  :  bonam (baik) 

Quo ad sanam  :  bonam (baik) 

Quo ad fungsionam :  bonam (baik) 

Quo ad cosmeticam :  bonam (baik) 

F. Pelaksanaan terapi 

1. Tanggal 05 Februari 2008 

a. Latihan pernapasan (BE) 

Posisi pasien : tidur terlentang 

Posisi fisioterapis : berdiri disamping pasien 

1) Thoracal breathing exercise 

Kedua tangan pasien berada di dada (daerah cesta) 

kemudian pasien diminta untuk bernapas pelan-pelan 

(inspirasi lewat hidung) dan ekspirasi lewat mulut 

dilanjutkan dengan rileksasi. Dosisi latihan 1-5 kali 

hitungan. 

2) Costal Breathing Exercise 

Tangan fisioterapi diletakkan disepanjang sisi lateral 

tulang rusuk, pasien diminta untuk menarik nafas pelan-

pelan, rasakan dan ikuti gerakan nafas pasien dan 

diakhit ekspirasi diberikan penekanan yang kuat dan 

juga sedikit vibrasi, Dosis latihan 4-8 kali hitungan. 

3) Diafragma Breathing Exercise 

Tangan fisioterapi berada pada sisi lateral abdominal/ 
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diafragma kemudian pasien diminta untuk bernafas 

pelan-pelan lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. 

Pada ekspirasi yang terakhir fisioterapi memberikan 

penekanan dan diikuti dengan vibrasi. Dosis tatihan 4-8 

kali hitungan  

b. Latihan Passive Movement 

Posisi pasien : tidur terlentang 

Posisi fisioterapis : berdiri di samping pasien 

Cara: 

1) Latihan relaxed passive movement sendi pergelangan 

kaki: Tangan fisioterapi memfiksasi ankle joint bagian 

anterior dan satunya pada calcaneus gerakan yang 

dilakukan dorsal flekoplantar fleksi. Dosis latihan 8-10 

kali gerakan. 

2) Latihan relaxed passive movement sendi lutut:  

Tangan fisioterapi memfiksi knee joint dan satunya 

pada ankle joint. Gerakan yang dilakukan fleksi-

ekstensi. Dosis latihan 8-10 kali gerakan. 

3) Latihan relaxed passive movement sendi panggul: 

Tangan fisioterapi memfiksi knee dan ankle joint 

Gerakan yang dilakukan   fleksi-ekstensi dan abduksi 

secara perlahan-lahan dan berirama.  Dosis  latihan 8-10 

kali gerakan. 
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c. Latihaa Active Movement 

1) Latihan aktif pada anggota gerak yang sehat 

Posisi pasien :  tidur terlentang 

Posisi fisioterapis   :  berdiri di samping pasien  

Cara : pasien diminta untuk melakukan gerakan yang 

telah dianjarkan oleh terapis seperti gerakan 

fleksi-ekstensi, abduksi, adduksi untnk AGA 

(Anggota Gerak Atas), dan fleksi, ekstensi, 

abduksi, adduksi, dorsal fleksi. Plantar fleksi 

untuk AGB (Anggota Gerak Bawah), Dosis 

latihan 8-10 gerakan. 

2) Assisted Active Movement 

Posisi pasten :  tidur terlentang 

Posisi fisioterapis : berdiri di samping pasien  

Cara : pasien diminta untuk melakukan gerakan fleksi, 

ekstensi, HIP sinistra, abduksi sinistra fleksi, 

ekstensi knee sinistra, dorsal  fleksi sinistra dan 

plantar   fleksi   sinistra   dengan   dibantu   oleh 

fisioterapi. Dosis latihan 8-10 gerakan.  

3) Stretching tendon Achilles 

Posisr pasien :  tidur terlentang 

Posisi fisioterapis :  berdiri di samptng pasien  

Cara : tangan fisioterapi memfiksi ankle dan calcaneus 
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kemudian pasien diminta untuk mendorong 

lengan bawah terapis sambil  pasien tarik nafas 

dalam-dalam dan saat keluarkan nafas lewat 

mulut secara bersamaan itu fisioterapis 

memberikan stretching. Dosis latihan 8-10 

gerakan.  

4) Latihan Statik Kontraksi 

Posisi pasien :  tidur terlentang  

Posisi fisioterapis :  berdiri di samping pasien  

Cara : pasien diminta untuk menekan scapulla, lumbal, 

Quadriceps, M. Gastrocnemius ke bad. Dosis 

latihan 8-10 kali gerakan. Setelah pasien 

melakukan gerakan tersebut pasien dianjurkan 

untuk rileks.  

2. Tanggal 06 Februari 2008 

Pelaksanaan sama dengan di atas (tanggal 05 Februari 2008) 

yang meliputi: 

a. Latihan pernafasan (BE) 

b. Latihan passive movement 

c. Latihan active movement 

3. Tanggal 07 Februari 2009 

Pelaksanaan sama dengan latihan di atas dan duduk half lying 

kurang dari 30° 
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Cara : sebelumnya fisioterapis memberikan penjelasan kepada 

pasien cara duduk yang nyaman. Yaitu kedua siku 

pasien ditekuk (untuk menumpu berat badan) terapis 

memberikan bantuan. Perhatikan posisi duduk pasien 

agar tidak duduk long sitting. Setelah posisi duduk 

kurang dari 30°, kepala disupport bantal. Jika pasien 

dikembalikan seperti semula yaitu tidur terlentang. 

4. Tanggal 08 Januari 2004 

Pelaksanaan sama dengan di atas dan latihan turun bed, 

dilanjutkan latihan keseimbangan. 

Cara : posisi pasien half lying, fiksasi terapis pada ankle dan 

knee joint sinistra, tungkai kanan pasien sedikit ditekuk 

guna menggeser tubuh pasien ke tepi bed. Setelah 

posisi pasien duduk ongkang-ongkang, lakukan gerakan 

secara pasif maupun aktif ke arah fleksi, ekstensi knee 

dan pada saat terjadi gerakan tersebut fisioterapi sambil 

memberi sedikit tahanan. 

Jika pasien tidak ada keluhan pusing latihan bisa 

dilanjutkan turun ke bed yaitu pasien diminta untuk 

menurunkan tungkainya perlahan-lahan (tungkai 

kanan). Sedangkan tungkai kiri difiksasi oleh fisioterapi 

pada ankle dan knee jointnya. Setelah pasien dalam 

posisi berdiri latihan dilanjutkan ke latihan 
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keseimbangan yaitu pasien didorong ke kanan/kiri, 

depan/belakang dan pasien diminta untuk 

mempertahankan posisi. Posisi terapis berdiri di depan 

atau disamping pasien. 

5. Tanggal 09 Februari 2008 

Pelaksanaan  sama dengan di atas (mulai dari tanggal 05 

Februari 2008) + latihan jalan NWB (Non Weight Bearing). 

Cara : setelah posisi pasien berdiri dan tidak ada keluhan 

pusing latihan dilanjutkan jalan dengan kedua kruk 

(NWB). Posisi kruk berada di Antero-lateral pasien, 

terapis berdiri di samping pasien/belakang pasien 

sambil memfiksi bahu maupun panggul pasien. 

Kemudian pasien diminta untuk mengangkat kedua 

kruknya ke depan diikuti kaki yang sakit selanjutnya 

diikuti pula kaki yang sehat. Selama latihan perhatikan 

kontra indikasi yang berupa gerakan adduksi, internal 

rotasi dan tidak FWB maupun PWB. 

6. Tanggal 11 Februari 2008 

Pelaksanaan sama dengan di atas (mulai dari tanggal 05 

Februari 2008 sampai tanggal 19 Februari 2008) dan latihan 

jalan ditingkatkan (jarak). 
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G. Evaluasi 

Tabel 4.3 
Evaluasi 

No Komponen yang dievaluasi T1 T6 
1 LGS lutut kanan 

- aktif 
- pasif 
LGS panggul kanan 
- aktif 
 
- pasif 

 
S: 0-0-35o 

S: 0-0-50o 

 

S: 0-0-45o 

F: 0-0-10o 

S: 0-0-115o 

F: 0-0-15o 

 
S: 0-0-50o 

S: 0-0-60o 

 

S: 15-0-100o 

F: 35-0-20o 

S: 15-0-120o 

F: 45-0-25o 
2 Tingkatan nyeri, VDS pada panggul 

- nyeri diam 
- nyeri tekan 
- nyeri gerak 

 
Nyeri sangat ringan 
Nyeri cukup berat 
Nyeri cukup berat 

 
Tidak nyeri 

Nyeri tidak berat 
Nyeri ringan  

3 MMT 
- flexor knee 
- extensor knee 
- flexor hip 
- extensor hip 
- abductor hip 
- adductor hip 

 
2+ 
2+ 
1 
3- 
3- 
3- 

 
3 
3 

2+ 
3+ 
3+ 
3+ 

4 Antropometri lingkar tungkai 
- 10 cm dari tuberositas tibia ke 

proximal 
- 20 cm dari tuberositas tibia ke 

proximal 
- 30 cm dari tuberositas tibia ke 

proximal 
- 10 cm dari tuberositas tibia ke distal 
- 20 cm dari tuberositas tibia ke distal 
- 30 cm dari tuberositas tibia ke distal 

Ka 
48,5 

 
47,5 

 
47 
 

34,5 
32 
27 

Ki 
41 
 

43 
 

45 
 

28 
29 
26 

Ka 
45,5 

 
45 
 

46 
 

32 
30 
26 

Ki  
41 
 

43 
 

45 
 

28 
29 
26 

5 Aktifitas fungsional 
- Aktifitas ditempat tidur 

- Bergeser dibed 
- Bangun dan duduk 

- Transfer dalam posisi 
- Duduk 
- Berdiri  
- Penggunaan toilet 

- Ambulasi  
- Berjalan 
- Naik turun tangga atau trap 
- Penggunaan kursi roda 

T1 
 
0 
0 
 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 

T6 
 

3 
3 
 

3 
2 
2 
 

3 
2 
4 
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- Berpakaian 
- Anggota atas dan trunk bagian 

atas 
- Aggota bawah dan trunk bagian 

bawah 
- Kaki  

- Higiene 
- Wajah, rambut, lengan  
- Trunk 
- Anggota bawah 
- Bleder dan bowel 

- Makan 

 
2 
 
0 
 
0 
 
2 
2 
0 
0 
3 

 
4 
 

3 
 

2 
 

4 
4 
2 
2 
4 

 
H. Edukasi 

1. Pasien 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 diajarkan terapis. 

2. Memberikan motivasi kepada pasien dan keluarga pasien supaya 

rajin berlatih sesuai program yang diberikan untuk kelangsungan 

proses penyembuhan. 

3. disarankan pada saat jalan untuk kaki yang sakit (kaki kanan) 

selama ± 3 bulan tidak boleh ditapakkan. 

4. Pasien kalau tidur sebaiknya miring sisi yang sehat dan diantara 

tungkai diberikan guling yang tebal. 

 
B. Pembahasan Kasus 

Seorang perempuan berumur 21 tahun dengan kondisi post fraktur femur 1/3 

medial dekstra dengan pemasangan plat and screw yaitu adanya nyeri tekan pada 

daerah operasi, adanya bengkak pada daerah tungkai atas dan bawah kanan 
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keterbatasan lingkup gerak sendi panggul dan lutut kanan, penurunan kekuatan otot 

penggerak sendi panggul dan lutut kanan, penurunan kemampuan fungsional yang 

melibatkan tungkai kanan, setelah dilakukan intervensi fisioterapi sebanyak 6 kali 

dalam satu minggu dengan modalitas latihan pernafasan dan terapi latihan didapat 

perkembangan yang cukup baik. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari T1 sampai T6 didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

1. Nyeri 

Nyeri diartikan sebagai respon sensorik normal terhadap kerusakan jaringan 

(Locer dan Melzack, 1996), nyeri dianggap sebagai proses normal pertahanan yang 

diperlukan untuk memberi tanda ”alami” bahwa telah terjadi kerusakan jaringan 

(Wall dan Melzack, 1996). Dari hasil terakhir didapatkan bahwa nyeri menurun, 

disini penulis akan membuat dalam bentuk grafik penurunan skala nyeri sebagai 

berikut: 

Grafik 4.1  

Penurunan skala nyeri 

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Terapi

Nyeri diam
Nyeri gerak
Nyeri tekan

 

Nyeri hampir tak  
tertahankkan 

Nyeri berat  

Nyeri cukup berat  

Nyeri ringan 

Tidak nyeri 

Nyeri sangat ringan 

Nyeri tidak begitu 
berat 



 100 

Penurunan tingkatan nyeri dengan skala VDS dari T1 nyeri diam: nyeri 

sangat ringan, nyeri tekan: nyeri cukup berat, nyeri gerak: nyeri cukup berat, T6 nyeri 

diam: tidak nyeri, nyeri tekan: nyeri ringan, nyeri gerak: nyeri tidak begitu berat. 

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 dilaksanakan 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 grafik penurunan bengkak sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Antropometri dengan midline 

Antropometri lingkar tungkai T1 T2 T3 T4 T5 T6 
 

- 10 cm dari tuberositas tibia ke proximal 

- 20 cm dari tuberositas tibia ke proximal 

- 30 cm dari tuberositas tibia ke proximal 

- 10 cm dari tuberositas tibia ke distal 

- 20 cm dari tuberositas tibia ke distal 

- 30 cm dari tuberositas tibia ke distal 

Ka 

48,5 

47,5 

47 

34,5 

32 

27 

Ki 

41 

43 

45 

28 

29 

26 

Ka 

48 

47 

47 

34 

31 

27 

Ki 

41 

43 

45 

28 

29 

26 

Ka 

48 

47 

47 

33,5 

31 

27 

Ki 

41 

43 

45 

28 

29 

26 

Ka 

47 

47 

46,5 

32 

30 

26,5 

Ki 

41 

43 

45 

28 

29 

26 

Ka  

46 

46 

46 

32 

30 

26,5 

Ki 

41 

43 

45 

28 

29 

26 

Ka 

45,5 

45 

46 

32 

30 

26 

Ki 

41 

43 

45 

28 

29 

26 
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Penurunan atau mengurangi bengkak pada tungkai kanan atas dari T1 diukur 

10 cm dari tuberositas tibia ke distal kanan: 34,5 cm, kiri: 28 cm, diukur 20 cm dari 

tuberositas tibia ke distal kanan: 32 cm, kiri: 29 cm, diukur 30 cm dari tuberositas 

tibia ke distal kanan: 27 cm, kiri, 26 cm, diukur 10 cm dari tuberositas tibia ke 

proximal kanan: 48,5 cm, kiri: 41 cm, diukur 20 cm dari tuberositas tibia ke 

proximal kanan: 47,5 cm, kiri: 43 cm, diukur 30 cm dari tuberositas tibia ke 

proximal kanan: 47 cm, kiri 45 cm. 

Untuk T6 diukur 10 cm dari tuberositas tibia ke distal kanan: 32 cm, kiri: 28 

cm, diukur 20 cm dari tuberositas tibia ke distal kanan: 30 cm, kiri: 29 cm, diukur 

30 cm dari tuberositas tibia ke distal kanan: 26 cm, kiri, 26 cm, diukur 10 cm dari 

tuberositas tibia ke proximal kanan: 45,5 cm, kiri: 41 cm, diukur 20 cm dari 

tuberositas tibia ke proximal kanan: 45 cm, kiri: 43 cm, diukur 30 cm dari 

tuberositas tibia ke proximal kanan: 46 cm, kiri 45 cm. Bengkak dapat berkurang 

karena telah dilakukan active 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. 

Pemberian terapi latihan yang berupa gerakan pasif dan aktif akan menjadi 

pumping action yaitu suatu aktifitas dimana pembuluh darah vena memompa 

darah ke jantung kembali selain itu juga dapat dilakukan kembali dengan elastis 

bandage bertujuan untuk penekanan pada vena sehingga sirkulasi darah lancar, 

latihan fungsional dan elevasi akan memperlancar aliran darah ke daerah proximal 

dengan pengaruh gravitasi ini maka bengkak akan berkurang (Kisner, 1996). 
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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: 

Grafik 4.2 

Peningkatan lingkup gerak sendi panggul, lutut kiri aktif 

0

20

40
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80
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T1 T2 T3 T4 T5 T6

Terapi

LG
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sagital knee

sagital hip

frontal hip

 

Tabel 4.5 

Peningkatan LGS pada hip joint dekstra 

T1 LGS aktif 

 

T6 LGS aktif 

S = 5o-0o-45o 

F = 15o-0o-10o 

S = 15o-0o-100o 

F = 35º-0o-20o 

LGS pasif 

 

LGS pasif 

S = 10-0-115o 

F = 20o-10-15o 

S = 15o-0-120o 

F = 45o-0-25o 

 

Tabel 4.6 

Peningkatan LGS pada knee dekstra  

T1 LGS aktif 

T6 LGS aktif 

S = 0o-0o-35o 

S = 0-0-50 

LGS pasif 

LGS pasif 

S = 0-0-50o 

S = 0o-0o-60o 
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LGS sendi panggul dan lutut kanan meningkat karena menggunakan latihan 

terapi passive movement dan active movement secara dini dapat mencegah 

perlengketan jaringan, menjaga elastisitas dan kontraktilitas jaringan otot serta 

mencegah pembentukan inflamasi dalam rongga persendian (Kisner, 1996) sehingga 

lingkup gerak sendi terpelihara.  

Dengan gerakan aktif maupun pasif akan merangsang propioseptif dengan 

perubahan panjang otot pada saat terjadi kontraksi otot, darah akan mengalir ke 

jaringan tubuh sehingga pada sendi terjadi penambahan nutrisi makanan dan zat atau 

enzim yang berakibat mencegah timbulnya perlengketan jaringan pada daerah 

sekitar sendi, maka lingkup gerak sendi akan bertambah (Kottle, 1994). 

4. Kekuatan Otot 

Akibat rasa nyeri tersebut pasien membatasi 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 4.3   

Peningkatan MMT sendi hip dekstra 
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Grafik 4.4 

Peningkatan MMT knee dekstra 
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Peningkatan otot tungkai kiri dari T1 flexor knee: 2+, extensor knee: 2+, 

flexor hip: 1, extensor hip: 1, abductor hip: 3-, adductor hip: 3-, plantar flexor 

ankle: 3, dorsal flexor ankle: 3. T6 flexor knee: 3, extensor knee: 3, flexor hip: 2, 

extensor hip: 3, abductor hip: 3+, adductor hip: 3+. 

Peningkatan kekuatan otot ini sejalan dengan menjaga kekuatan otot dengan 

mengaktifkan motor unit-motor, semakin banyak motor unit yang aktif, maka 

kontraksi motor unit akan meningkat. 

Dengan pemberian terapi latihan secara aktif maka akan terjadi peningkatan 

kekuatan otot karena gerakan tubuh selalu disertai kontraksi otot. Sedangkan 

kontraksi otot tergantung motor unitnya. Apabila tahanan yang diberikan pada otot 

yang berkontraksi otot akan beradaptasi dan memaksa otot bekerja sehingga 

bergerak untuk melawan gerakan tersebut dan secara tidak langsung kekuatan otot 

akan meningkat. Hal ini juga didukung adanya nyeri yang sudah mulai berkurang, 

maka kerja otot untuk berkontraksi semakin kuat (Kisner, 1996). 
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5. Peningkatan Kemampuan Fungsional 

T1 aktifitas fungsional higieni (wajah, rambut, lengan, trunk, anggota bawah, 

bladder bowel) dengan bantuan penuh, T6 bantuan sedang. Berpakaian (anggota atas 

dan trunk bagian atas, anggota bawah dan trunk bagian bawah, kaki) dengan bantuan 

penuh, T6 bantuan sedang, T1 makan perlu bantuan sedang/pengawasan, T6 mandiri 

penuh. 

Latihan transfer dilakukan bertahap, seperti miring dari posisi terlentang, dari 

posisi miring ke duduk. Sebelum dilakukan ambulasi terlebih dahulu latihan 

keseimbangan atau latihan berdiri. Latihan berjalan diberikan jika pasien telah 

mampu dan keseimbangan sudah membaik. Untuk mengetahui apakah pasien 

mampu dalam menjalani aktivitas fungsional seperti makan, minum, memakai baju, 

kemampuan jalan aktivitas perawatan diri baik secara mandiri maupun dibantu orang 

lain, digunakan indeks kemampuan fungsional yaitu indeks kenny self care. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Fraktur femur 1/3 medial dekstra adalah diskontinuitas pada tulang femur 1/3 

tengah yang disebabkan oleh trauma secara langsung (Apley, 1995). Pada kondisi ini 

dilakukan tindakan operasi dengan pemasangan plate and screw yang mana akan 

terdapat berbagai permasalahan yang timbul yaitu: 1) adanya nyeri, 2) adanya 

odema,  3) penurunan kekuatn otot tungkai kanan, 4) keterbatasan lingkup gerak 

sendi (LGS), 5) penurunan aktivitas fungsional. 

Berdasarkan permasalahan diatas, modalitas fisioterapi yang digunakan 

adalan breathing exercise, passive movement, active movement, static contraction 

yang tujuannya antara lain: 1) mengurangi nyeri, 2) mengurangi odema, 3) 

meningkatkan kekuatan otot, 4) meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS), 5) 

meningkatkan aktivitas fungsional. 

Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penggunaan modalitas 

fisioterapi diatas membantu permasalahan yang timbul akibat kondisi post operasi 

fraktur femur 1/3 medial dekstra dengan pemasangan plate and screw. 

 

B. Saran 

Demi kelancaran proses penatalaksanaan fisioterapi ini maka selain 

kemampuan skill terapis keberhasilan operasi, teraturnya medikasi juga didukung 

oleh kooperatif pasien dalam menjalankan terapinya. Sehingga proses kesembuhan 
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menjadi cepat. Perlu diperhatikan larangan seperti menumpu pada anggota gerak 

bawah kanan, semua itu harus ditaati agar tidak terjadi refraktur. 

Selama menjalani terapi, pasien juga dapat latihan sendiri selain itu apa yang 

telah diajarkan oleh terapis dilakukan juga oleh pasien sehingga proses kesembuhan 

saling melengkapi dan akhirnya tujuan yang diinginkan tercapai. 

Kepada masyarakat umum bila kecelakaan segera memeriksakan diri atau 

segera mungkin membawa korban ke rumah sakit terdekat dan bagi tim medis baik 

dokter, perawat dan yang lainnya apabila ada kasus seperti itu supaya ditangani 

sedini mungkin agar tidak terjadi problem lebih lanjut bahkan infeksi yang lebih 

parah. 
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7. Linea intertrochanterica 

8. Trochanter minor 

9. Corpus femoris 
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11. Epicondylus medialis 
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13. Epicondylus lateralis 

1. Fovea capitis femoris 
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3. Linea musculi sold 
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5. Facies posterior 
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11. Fades articularis superior condyli lateralis 

12. Apex capitis 

13. Caput fibulae 

14. Facies posterior 

15. Crista medialis 

16. Fibula  

17. Margo posterior 

18. Suclus tendon mm. peronesu 

19. Malleolus 

20. Fades urticularis malleoli 

 

 



Keterangan gambar  2.4 (a) 

1. Tensor faciae latae 

2. Illiotibial tract 

3. Rectus femoris 

4. Vastus lateralis 

5. Patella 

6. Patella ligament 

7. Peroneus longus 

8. Tibialis anterior 

9. Peroneus brevis 

10. Extensor digitorum longus 

11. Extensor hallucis longus 

12. Superior extensor renitaculum 

13. Interior extensor renitaculum 

14. Interossei 

15. Soleus 

16. Tibia 

17. Gatrocnemius 

18. Vastus medialis 

19. Sartorius 

20. Gracilis 

21. Adductor longus 

22. Pectineus 

23. Illiopsoas 

Keterangan gambar 2.4 (b):  

1. Gluteus medius 

2. Gluteus maximus 

3. Illiotibialis trac 

4. Semitendinesus 

5. Long heat 

6. Short heat 

7. Gastrocnemius 

8. Soleus 

9. Peroneus longus 

10. Peroneus brevis 

11. Calcaneus 

12. Sartorius 

13. Semimembranosus 

14. Adductor magnus 

15. Gracilis 

 



Keterangan gambar 2.5: 

1. Common iliac artery 

2. Internal iliac artery 

3. External iliac artery 

4. Femoral artery 

5. Deep femoral artery 

6. Popliteal artery 

7. Anterior tibial artery 

8. Peroneal artery 

9. Posterior tibial artery 

10. Lateral plantar artery 

11. Plantar arterial arch 

12. Medial plantar artery 

13. Dorsal metatarsal arteries 

14. Dorsal artery of foot 

15. Perforating branch of peroneal artery 



Keterangan gambar 2.6: 

1) Common iliac vein 

2) Internal iliac vein 

3) External iliac vein 

4) Femoral vein 

5) Great saphenous vein 

6) Popliteal vein 

7) Small saphenous vein 

8) Anterior tibial vein 

9) Peroneal vein 

10) Posterior tibial vein 

11) Lateral plantar vein 

12) Medial plantar vein 

13) Dorsal venous arc 

14) Dorsal vein of foot 

 

 




