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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS PASCA OPERASI 
FRAKTUR CRURIS 1/3 TENGAH DEXTRA DENGAN PEMASANGAN  

PLATE AND SCREW DI RS ORTHOPEDI SURAKARTA 
 
 

(Indriana Dani Ekawati, 2008, 104 halaman) 
RINGKASAN 

 
 
 
Pengertian fraktur menurut Dorland (1994) adalah suatu diskontinuitas 

susunan tulang yang disebabkan karena trauma atau keadaan patologis, sedangkan 

menurut Apley (1995) adalah suatu patahan pada kontinuitas struktur tulang. 

Cruris berasal dari bahasa latin crus atau cruca yang berarti tungkai bawah 

yang terdiri dari tulang tibia dan fibula (Ahmad Ramali, 1987). 1/3 distal adalah 

suatu benda yang dibagi menjadi tiga dan diambil bagian yang paling bawah. 

Adapun permasalahan yang akan timbul baik kapasitas fisik berupa: 

adanya nyeri pada tungkai kanan, adanya odem pada ankle kanan, penurunan 

lingkup gerak sendi, penurunan kekuatan otot tungkai kiri serta masalah 

kemampuan fungsional. Untuk mengetahui seberapa besar permasalahan yang 

timbul perlu dilakukan pemeriksaan, misalnya untuk nyeri dengan VDS, oedem 

dengan antropometri, penurunan lingkup gerak sendi dengan goneometer, 

kekuatan otot dengan MMT dan pemeriksaan kemampuan fungsional dengan 

indeks barthel. Dalam mengatasi permasalahan tersebut modalitas terapi latihan 

dapat diperoleh adanya pengurangan nyeri, peningkatan lingkup gerak sendi, 

penurunan oedem, peningkatan kekuatan otot serta berkurangnya gangguan untuk 

aktivitas fungsional.   
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Penelitian Karya Tulis ini menggunakn metode studi kasus dengan 

pelaksanaan terapi sebanyak enam kali. Adapun hasil setelah dilaksanakan terapi 

selama enam kali adalah sebagai berikut: nyeri gerak dari T1 = 7 dan T6 = 3, nyeri 

tekan = 5 dan T6 = 1, nyeri diam = 4 dan T6 = 1. Kekuatan otot pada tungkai 

kanan dari T1 = fleksor knee 3, ekstensor knee 3, dorsal fleksi ankle 2, plantar 

fleksi ankle 2 menjadi T6 = fleksor knee 4+, ekstensor knee 4, dorsal fleksi ankle 

4, plantar fleksi ankle 4. LGS ankle aktif T1 = 15-0-30 menjadi T6 =15-0-45, 

pasif T1 = 20-0-35 menjadi T6 =20-0-50, knee aktif T1 = 0-0-110 menjadi T6 = 0-

0-130, pasif T1 = 0-0-120 menjadi T6 = 0-0-130. Oedem pada tuberositas tibia: 

tuberositas ke distal 10 cm T1 = 36 cm menjadi T6 = 32, tuberositas tibia ke distal 

15 cm T1 = 26 menjadi T6 = 25, tuberositas tibia ke distal 20 cm T1 = 21 menjadi 

T6 = 21 dan pada maleolus lateral: maleolus ke distal 5 cm T1 = 25 menjadi T6 = 

24, maleolus ke distal 10 cm T1 = 24 menjadi T6 = 22, maleolus ke distal 15 cm 

T1 = 24 menjadi T6 = 22. Untuk kemampuan fungsional pasien mengalami 

peningkatan T1 = 73 menjadi T6 = 90 dan sudah mampu berjalan tapi dengan 

menggunakan kruk. Dalam mengurangi nyeri dan masalah-masalah yang timbul 

fisioterapi dengan modalitas Terapi Latihan dapat mengurangi nyeri dan masalah 

yang dialami pasien. Dengan pemberian modalitas Terapi Latihan tersebut 

diharapkan nyeri, odem, penurunan LGS, penurunan kekuatan otot dan penurunan 

kemampuan kapasitas fisik dan fungsional dapat diatasi sehingga pasien dapat 

kembali beraktifitas seperti sebelumnya.  
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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS PASCA OPERASI 
FRAKTUR CRURIS 1/3 DISTAL DEXTRA DENGAN PEMASANGAN  

PLATE AND SCREW DI RS ORTHOPEDI SURAKARTA 
 ABSTRAK 

 
Pengertian fraktur menurut Dorland (1994) adalah suatu diskontinuitas 

susunan tulang yang disebabkan karena trauma atau keadaan patologis, sedangkan 
menurut Apley (1995) adalah suatu patahan pada kontinuitas struktur tulang. 

Adapun permasalahan yang akan timbul baik kapasitas fisik berupa: 
adanya nyeri pada tungkai kanan, adanya odem pada ankle kanan, penurunan 
lingkup gerak sendi, penurunan kekuatan otot tungkai kiri serta masalah 
kemampuan fungsional. Untuk mengetahui seberapa besar permasalahan yang 
timbul perlu dilakukan pemeriksaan, misalnya untuk nyeri dengan VDS, oedem 
dengan antropometri, penurunan lingkup gerak sendi dengan goneometer, 
kekuatan otot dengan MMT dan pemeriksaan kemampuan fungsional dengan 
indeks barthel. Dalam mengatasi permasalahan tersebut modalitas terapi latihan 
dapat diperoleh adanya pengurangan nyeri, peningkatan lingkup gerak sendi, 
penurunan oedem, peningkatan kekuatan otot serta berkurangnya gangguan untuk 
aktivitas fungsional.   

Penelitian Karya Tulis ini menggunakn metode studi kasus dengan 
pelaksanaan terapi sebanyak enam kali. Adapun hasil setelah dilaksanakan terapi 
selama enam kali adalah sebagai berikut: nyeri gerak dari T1 = 7 dan T6 = 3, nyeri 
tekan = 5 dan T6 = 1, nyeri diam = 4 dan T6 = 1. Kekuatan otot pada tungkai 
kanan dari T1 = fleksor knee 3, ekstensor knee 3, dorsal fleksi ankle 2, plantar 
fleksi ankle 2 menjadi T6 = fleksor knee 4+, ekstensor knee 4, dorsal fleksi ankle 
4, plantar fleksi ankle 4. LGS ankle aktif T1 = 15-0-30 menjadi T6 =15-0-45, 
pasif T1 = 20-0-35 menjadi T6 =20-0-50, knee aktif T1 = 0-0-110 menjadi T6 = 0-
0-130, pasif T1 = 0-0-120 menjadi T6 = 0-0-130. Oedem pada tuberositas tibia: 
tuberositas ke distal 10 cm T1 = 36 cm menjadi T6 = 32, tuberositas tibia ke distal 
15 cm T1 = 26 menjadi T6 = 25, tuberositas tibia ke distal 20 cm T1 = 21 menjadi 
T6 = 21 dan pada maleolus lateral: maleolus ke distal 5 cm T1 = 25 menjadi T6 = 
24, maleolus ke distal 10 cm T1 = 24 menjadi T6 = 22, maleolus ke distal 15 cm 
T1 = 24 menjadi T6 = 22. Untuk kemampuan fungsional pasien mengalami 
peningkatan T1 = 73 menjadi T6 = 90 dan sudah mampu berjalan tapi dengan 
menggunakan kruk. Dalam mengurangi nyeri dan masalah-masalah yang timbul 
fisioterapi dengan modalitas Terapi Latihan dapat mengurangi nyeri dan masalah 
yang dialami pasien. Dengan pemberian modalitas Terapi Latihan tersebut 
diharapkan nyeri, odem, penurunan LGS, penurunan kekuatan otot dan penurunan 
kemampuan kapasitas fisik dan fungsional dapat diatasi sehingga pasien dapat 
kembali beraktifitas seperti sebelumnya.  

 
 

Kata kunci:  Fraktur cruris 1/3 Tengah dextra, plate and screw, terapi latihan, 
indeks Barthel.  

 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

Pembangunan kesehatan hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran keamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiaap orang agar 

terwujud kesehatan bagi masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain tujuan diatas 

dan semakin berkembangnya zaman, masalah kesehatan juga semakin kompleks. 

Oleh karena itu, pelayanan kesehatan juga berkembang dari yang semula 

mengutamakan aspek kesehatan saja , berangsur-angsur / berkembang mencakup 

upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif) dan pemulihan 

(rehabilitatif) pelayanan tsb dilakukan oleh semua tenaga kesehatan termasuk 

tenaga fisioterap yang bertanggung jawab dalam pemulihan.(Depkes RI,2004) 

Upaya pelayanan kesehatan yang semula mengutamakan aspek 

pengobatan saja berangsur-angsur berkembang dan mencakup upaya peningkatan 

(promotif), upaya pencegahan (preventif), upaya penyembuhan (kuratif) dan 

upaya pemulihan (rehabilitatif). Fisioterapi sebagai salah satu tenaga kesehatan 

juga menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum dalam 

mengembangkan, memelihara dan memulihkan kapasitas fisik dan kemampuan 

fungsional. 

 Rumah Sakit merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat dalam hal pengobatan, pencegahan, penyembuhan serta rehabilitasi 

medik. Pelayanan pada Rumah Sakit berangsur - angsur semakin berkembang 

seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  

 

1 
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A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan masyarakat telah berubah seiring dengan era globalisasi saat ini 

dengan pembangunan dibidang industri yang sangat maju, pembangunan dibidang 

transportasi juga semakin maju. masyarakat telah banyak memiliki kendaran 

sendiri untuk bertindak cepat dan praktis. Dampak dari banyaknya kendaraan maka 

arus lalu lintas menjadi padat dan angka kecelakaan lalu lintas juga meningkat. 

Akibat dari kecelakaan lalu lintas bisa menyebabkan kematian. Selain itu juga 

mengakibatkan patah tulang atau fraktur karena trauma atau benturan dengan 

benda keras. 

Angka kejadian fraktur cruris kira – kira 0,4 – 1,7 setiap 100.000 

penduduk pertahun. Fraktur ini dapat terjadi pada semua umur, paling banyak pada 

usia 16 – 45 tahun dan pria lebih banyak dibanding wanita (Krauss, 1996). Hal ini 

berhubungan dengan aktifitas yang dilakukan oleh pria lebih banyak dibandingkan 

dengan aktifitas yang dilakukan oleh wanita. 

Penanganan patah tulang terbagi menjadi dua macam yaitu secara 

konsevatif atau dilakukan tanpa pembedahan dan dilakukan dengan pembedahan. 

Dalam hal ini akan dibahas penangan fraktur dengan pembedahan dan pemasangan 

plate and screw sebagai alat fiksasi atau penyambung tulang yang patah. Dengan 

tujuan agar fragment dari tulang yang patah tidak terjadi pergeseran dan dapat 

sambung lagi dengan baik. 

Terjadinya fraktur akan berpengaruh besar terhadap aktifitas penderita 

khusunya yang berhubungan dengan gerak dan fungsi anggota yang mengalami 

cidera akibat fraktur. Berbagai tingkat gangguan akan terjadi sebagai suatu dampak 
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dari jaringan yang cedera, baik yang disebabkan karena patah tulangnya maupun 

dikarenakan kerusakan jaringan lunak disekitar fraktur atau karena luka bekas 

infeksi saat dilakukan pembedahan. 

Akibatnya adanya cidera akan terlihat adanya tanda – tanda radang 

meliputi dolor (warna merah), kalor (suhu yang meningkat), tumor (bengkak), 

rubor (rasa nyeri), dan function laesa (fungsi yang terganggu). 

Tingkat gangguan akibat terjadinya fraktur seperti diatas dapat 

digolongkan kedalam berbagai fase atau tingkat dari impairment atau sebatas 

kelemahan misalnya : adanya nyeri, bengkak yang mengenai sampai menyebabkan 

keterbatasan Lingkup Gerak Sendi (LGS), dan terjadi kelemahan otot. Dampak 

lebih lanjut adalah adanya suatu bentuk functional limitation atau fungsi yang 

terbatas, misalnya fungsi dari tungkai untuk berdiri dan berjalan menjadi berkurang 

atau bahkan hilang dalam kurun waktu tertentu. Disamping itu akan timbul 

permasalahan berupa disabilitas atau ketidakmampuan melakukan kegiatan tertentu 

seperti perawatan diri, seperti berpakaian, mandi, ke toilet, dan sebagainya. 

Dalam kasus ini peran Fisioterapi dibutuhkan yang bertanggung jawab 

menangani dan mengantisipasi timbulnya gangguan gerak fungsional untuk 

mengatasi masalah tersebut modalitas fisioterapi yang digunakan adalah Terapi 

latihan. Dalam penanganan permasalahan gerak dan fungsi Fisioterapi bekerja 

sama dengan tim medis lain seperti Dokter, Perawat, Okupasi terapi, Orthotik 

prostetik, dan Pekerja sosial Medis. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang muncul pada pasca operasi fractur cruris 

1/3 tengah dengan pemasangan plate and screw di tinjauan dari segi fisioterapi 

sangat komplek,Untuk mengatasi hal tersebut salah satu modalitas fisioterapi yang 

dapat digunakan adalah terapi latihan.maka akan muncul pertanyaan: 

(1). Apakah Terapi latihan dalam mengurangi nyeri.? 

(2). Apakah Terapi latihan dapat mengurangi  Oedema?  

(3).Apakah Terapi latihan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi? 

(4).Apakah Terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot? 

(5). Apakah Terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan fungsional? 

 

 

C.Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan judul 

penatalaksanaan terapi latihan pada pasca operasi fraktur cruris 1/3 tengah dextra 

terdiri dari dua hal yaitu tujuan umum dan tujuan khusus: 

1. Tujuan umum 

Mengetahui penanganan fisioterapi dengan terapi latihan pada kondisi fraktur 

cruris 1/3  tengah dextra. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui manfaat Terapi latihan dalam mengurangi nyeri. 

b. Untuk Mengetahui manfaat terapi latihan dalam mengurangi Oedema. 
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c. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan terhadsap pemeliharaan lingkup 

gerak sendi. 

d. Untuk mengetahui manfaat Terapi latihan terhadap peningkatkan kekuatan 

otot  

e. Untuk mengetahui manfaat Terapi latihan terhadap peningkatan 

kemampuan fungsional. 

 

 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dengan kondisi fraktur 

cruris sepertiga tengah dextra tertutup post operasi dengan pemasangan plate and 

screw adalah sebagai berikut: 

1. Bagi  Penulis  

Memberikan wawasan dan pemahaman pada penulis dalam memberikan dan 

menyusun penatalaksanaan terapi latihan pada penderta post operasi fraktur cruris  

1/3 Tengah dextra.  

2. IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) 

Manfaat IPTEK sendiri dapat menambah kasanah ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang kesehatan, bahwa terapi latihan sebagai salah satu 

modalitas fisioterapi untuk menyelesaikan problem kapasitas fisik dan 

kemampuan fungsional dengan tetap beracuan pada keterampilan dasar dari 

praktek dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.                           
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3. Bagi Institusi Pelayanan  

Dapat memberi solusi tentang penanganan kondisi post operasi fraktur 

cruris 1/3 tengah dextra baik penanganan dalam hal kapasitas fisik maupun 

kemampuan fungsional. 

4. Bagi Masyarakat Umum 

Memberikan informasi berupa pendidikan dan pengetahuan kepada 

masyarakat tentang perawatan dan terapi pada kondisi post operasi fraktur cruris 

1/3 tengah dextra. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Sebelum penatalaksanaan terapi latihan pada kondisi post oprasi fraktur cruris 1/3 

tengah dextra, terlebih dahulu mengenal tentang anatomi,fsiologi dan beomekanik 

pada tungkai atas yang ada hubungannya dengan fraktur femur. Termasuk sistem 

tulang, persendian, otot, peredaran darah, saraf dan gerakan yang semuanya itu 

saling bersangkutan 

 
1. Anatomi dan Fisiologi 

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). Tulang Tibia 

Tulang tibia terdiri dari tiga bagian yaitu epyphysis proksimalis, diaphysis 

dan epiphysis. Epiphysis proksimalis terdiri dari dua bulatan yaitu condilus medialis 

dan condilus  lateralis. Pada permukaan proksimal terdapat permukaan sendi untuk 

bersendi dengan tulang femur disebut facies articularis superior yang ditengahnya 

terdapat peninggian disebut eminentia intercondyloidea. Di ujung proksimal 

terdapat dataran sendi yagng menghadap ke lateral disebut facies articularis untuk 

bersendi dengan tulang fibula. 

Diaphysis mempunyai tiga tepi yaitu margo anterior, margo medialis, dan 

crista interosea disebelah lateral. Sehingga terdapat tiga dataran yaitu facies 

7 
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medialis, facies posterior dan facies lateralis. Margo anterior di bagian proksimal 

menonjol disebut tuberositas tibia. 

Pada epiphysis distalis bagian distal terdapat tonjolan yang disebut 

malleolus medialis, yang mempunyai dataran sendi menghadap lateral untuk 

bersendi dengan talus disebut facies malleolus lateralis. Epiphysis distalis 

mempunyai dataran sendi lain yaitu facies articularis inferior untuk dengan tulang 

talus dan incisura fibularis untuk bersendi dengan tulang fibula. 

      2).  Tulang fibula  

Tulang fibula terletak disebelah lateral tibia mempunyai tiga bagian yaitu 

epiphysis proksimalis, diaphysis dan epiphysis distalis. Epiphysis proksimalis 

membulat disebut capitulum fibula yang kearah proksimal meruncing menjadi apex 

kapituli fibula. Kapitulum fibula mempunyai dataran sendi yaitu facies artycularis 

capituli fibula untuk bersendi dengan tulang fibula. 

Diaphysis mempunyai empat crista yaitu Krista lateralis, Krista meedialis, 

Krista anterior, Krista interosea. Mempunyai tiga dataran yaitu facies medialis, 

facies  lateralis, facies posterior. 

Epiphysis distalis kebelakang agak membulat dan sedikit keluar disebut 

malleolus lateralis. Disebelah dalam mempunyai dataran sendi yang disebut facies 

artycularis malleolus lateralis. Disebelah luar terdapat suatu suleus disebut sulcus 

tendo musculi tendo perineum dan dilalui tendo otot peroneus longus dan peroneus 

brevis.  
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Gambar 2.1 

Tulang Tibia dan Fibula kanan tampak depan  

(Putz, 2000) 

Keterangan gambar 

1. Tulang fibula 

2. Tulang tibia 
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Gambar 2.2 

Tulang tibia dan fibula dilihat dari belakang 

(Spalteholtz, 1987) 
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Keterangan gambar 

Tulang tibia 

1. Facies articularis superior condylus lateralis  

2. Facies articularis superior condylus medialis 

3. Condylus medialis  

4. Linea musculi solei 

5. Foramen Nutricium 

6. Facies interosseus 

7. Margo intercosseus 

8. Margo medialis 

9. Suleus malleolaris 

10. Malleolus medialis 

 

Tulang fibula 

1. Apex caoitalis fibulae 

2. Caput fibulae 

3. Facies posterior 

4. Crista medialis 

5. Margo posterior 

6. Malleolus lateralis 

7. Facies artcilaris malleoli 

 

 

 



 12 

B. Sistem Otot 

Tabel 2.1 Otot-otot penggerak tungkai bawah bagian belakang 
No Otot Origo Insertio Inervasi  Fungsi 
1 m. gastrocnemius 

- Caput mediale 
- Caput lateral 

- Planum popliteum 
di atas condilus 
medialis 

- Bagian atas dan 
condylus lateralis 
femoralis 

 
 
 
- Bagian 

belakang 
os.calcaneus 

 
 
 
N. tibialis 
(VS1, VS2) 

- Plantar 
fleksi kaki 
pada sendi 

- Fleksi sendi 
lutut 

2 m. soleus - Bagian belakang 
capitallum fibulae 
dan bagian atas 
facies pasterior 
capitullum fibulae 
dan septum 
intermus culare 
posterior 

- Bagian 
posterior 
calcaneus  

N. tibialis 
(VS1, VS2) 

- Plantar 
fleksi kaki 
pada sendi 
pergelangan 
kaki 

3 m. tibialis 
posterior 

- Membrana 
- Interossea 
- Fibula 
- Tibia  

- Tuberositas 
os. 
Naicularis 

- Os. 
Coneiforme 
os. 
Cuboideum 
basis 
metatarsal 
2,3,4 

- N. tibialis 
(VL5, VS1) 

- Plantar 
fleksi kaki 
pada sendi 
pergelangan 
kaki 

- Inversi kaki 

4 m. plantaris  - Bagian bawah linea 
supracondilaris 
dan os. planum 
popliteum femoris 

- Bagian 
posterior os. 
Calcaneus 

- N. tibialis 
(VL5, VS1) 

- Plantar 
fleksi sendi 
pergelangan 
kaki 

- Fleksi sendi 
lutut 

(Spalteholz, 1987) 

 

Tabel 2.2. Otot-otot penggerak tungkai bawah bagian lateral 
No Otot Origo Insertio Ivervasi  Fungsi 
1 - M. peroneus 

longus 
- Condylus lateralis 

tibiae 
- Capitulum fibulae 
- 2/3 bagian atas 

lateralis corpus 
tibulae  

- sisi lateral 
os. 
cuneiforme 
mediale 

- basis os. 
metatarsal 
ke I 

N. peroneus 
superificialis 
(VL4, VS1) 

- Plantar 
fleksi kaki 

- Eversi  

2 m.peroneus 
brevis 

- 2/3 bagian bawah 
fibulae lateralis  

- tuberositas 
os. 
Metatarsal 
ke 5 

n. peroneus 
superficialis 
(VL4, VS1) 

- Plantar 
fleksi 

- Eversi kaki 

(Spalteholz, 1987) 
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Tabel 2.3 Otot-otot penggerak tungkai bawah bagian depan 
No Otot Origo Insertio Invervasi  Fungsi 
1 m. extensor 

digitorum longus 
- Sisi lateral tibiae 
- ¾ facies anterior 

corpus fibulae 
- membrana 

interossea 

- keempat jari 
kaki lateral 

n. peroneus 
profundus 

- ekstensi jari 
kaki 

2 m. tibialis 
anterior 

- bagian lateral 
condylus lateralis 
tibia 

- 2/3 corpus tibia 
bagian atas 

- membrana medial 

- sisi medial 
cuneiforme 
medialis 

- basis os I 

N. peroaeus 
profundal  

- ekstensi 
kaki pada 
semi 
pergelangan 
kaki 

- inversi 
3 m. extensor 

hallucis longus 
- pertengahan medial 

facies anterior 
fibularis  

- facies 
superior 
basis 
phalanx-
phalanx 
distalis ibu 
jari kaki 

n. profundus 
(VL4-VS1) 

- ekstensi ibu 
jari kaki 

- ekstensi 
pada 
pergelangan 
kaki 

- inversi kaki 
(Spalteholz, 1987) 

1) Otot penggerak sendi lutut  

a) Otot penggerak fleksi lutut antara lain : musculus biceps femoris, 

musculus semi tendi nosus, semi membranosus. 

b) Otot penggerak ekstensi lutut antara lain : musculus vastus lateralis, 

vastus intermedius, musculus vastus medialis, musculus rectus femoris. 

c) Otot penggerak eksorotasi lutut antara lain : musculus biceps femoris, 

musculus extensor fascialata, musculus gastrocnemius caput medialis. 

d) otot penggerak endorotasi lutut antara lain : musculus semitendinosus, 

musculus semimembranosus, musculus gracilis, musculus popliteus, musculus 

gastrocnemius caput lateral. 

2) Otot penggerak sendi ankle. 

a) Otot penggerak plantar fleksi antara lain : musculus Gastrocnemius, 

musculus Soleus, musculus Plantaris, musculus Fleksor hallucis longus, 
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musculus Tibialis posterior, musculus peroneus longus, musculus peroneus 

brevis. 

b) Otot penggerak dorsi fleksi antara lain : musculus Tibialis anterior, 

musculus extensor digitorum longus, musculus peroneus tertius, musculus 

extensor hallucis longus. 

c) Otot penggerak inversi antara lain : musculus Tibialis anterior, 

musculus Tibialis posterior, musculus fleksor hallucis brevis. 

d) Otot penggerak eversi antara lain : musculus peroneus longus, 

musculus peroneus brevis, musculus peroneus tertius. 
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Gambar 2.3 

Otot tungkai bawah kanan tampak depan 

(Putz, 2000) 
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Keterangan gambar 

1.    m. Fibularis (peroneus) longus 

2. m. Fibularis anterior 

3. m. Gastrocnemius 

4. m. Soleus 

5. m. Digitorum longus 

6. m. Fibularis brevis 

7. m. Extensor digitorum longus 

8. m. Extensor hallucis longus 
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Gambar 2.4 

Otot tungkai bawah kanan tampak belakang 

(Putz, 2000) 
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Keterangan gambar : 

1. m. Gastrocnemius lateralis 

2. m. Gastrocnemius medialis 

3. m. Gastrocnemius tendo 

4. m. Soleus 
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C.  Sistem Sendi 

1). Sendi Lutut 

Sendi lutut adalah sendi yang komplit yang melibatkan empat tulang yaitu 

os femur, os tibia, os patella, serta os fibula. Lutut terdiri dari dua persendian 

yang berada dalam satu kapsul yaitu sendi tibiofemoral dan sendi patellofemoral 

(Norkin, 1995). tibiofemoral dibentuk oleh condylus femoralis lateralis dan 

medialis yang berbentuk cembung dengan tibia plateu yang berbentuk cekung. 

Sendi patellofemoral dibentuk oleh facies patellaris tulang femur dengan tulang 

patella. 

Pada sendi lutut terdapat meniscus yang berbentuk bulan sabit. Berfungsi 

sebagai penyebar pembebanan, ada dua yaitu meniscus lateralis dan meniscus 

medialis (Kapanji, 1987). Terdapat bursa yang merupakan suatu kantong yang 

berisi cairan yaitu bursa suprapatellaris, supra subtendinosus, bursa intrapatellaris 

dan bursa prepatellaris subcutanea. Ligament yang memperkuat sendi lutut yaitu 

ligament collateral mediale, ligament collateral lateral, ligament cruciatum 

posterior dan ligament cruciatum anterior. LGS lutut secara pasif umumnya 

antara 130˚ dan 140˚. Hiperekstensi antara 5˚ sampai 10˚ masih dalam batas 

normal ( Williams, 1985). Secara aktif untuk fleksi 120 sampai 130 dan ekstensi 

0 (Palmer, 1990). 

Disamping sendi tibiofemoral dan sendi patellofemoral masih ada sendi 

ketiga yaitu sendi tibiofiburalis proksimal. Sendi ini tidak termasuk kedalam 

sendi lutut karena secara fungsional lebih cendrung termasuk sendi pergelangan 

kaki. (de Wolf, 1990). 
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2). Sendi pergelangan kaki 

Sendi pergelangan kaki terdiri dari tiga persendian, yaitu (1) tibiofibularis 

distalis, (2) sendi talocruralis dan (3) subtalar (Norkin, 1995). Sendi tibiofibularis 

distal dibentuk oleh incisura fibularis tibia dengan facies articularis fibula. Sendi 

tibiofibularis proksimal dan distal diperkuat oleh membrana interoseus yang 

terletak antara tibia dan fibula sendi talocruralis dibentuk oleh ujung distal tulang 

fibula yang membentuk permukaan cekung dengan talus yang permukaanya 

cembung. Sendi subtalar dibentuk oleh tulang talus dan calcaneus. 

 
D. Sistem Syaraf 

         Sistem persyarafan pada tungkai atas berasal dari plexus sacralis 

mensyarafi otot-otot pada sekitar tungkai atas. 

a. Sistem persyarafan tungkai atas 

1) Nervus femoralis 

       Merupakan cabang tersebut dari cabang plexus lumbalis. 

Nervus ini bersisi dari tiga bagian plexus anterior yang berasal dari n. 

Lumbalis (L2, 3 dan L4). Nervus tersebut muncul dari tepi lateral 

musculus Psoas di dalam abdomen dan berjalan kebawah diantara m. 

Psoas dan M Iliacus. Ia terletak dibelakang fascia iliaca dan 

memasuki paha lateral terhadap arteri femoralis dan selubung femoral 

dibelakang ligamen inguinale dan berakhir dibawah ligamen inguinale 

dan pecah menjadi divisi anterior dan posterior. Nervus femoralis 

mensyarafi semua otot ruas anteroir paha (Sneel, 1997). 
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2) Nervus obturatorius 

   Nervus obturatorius berasal dari plexus lumbal (L2, 3 dan 4) 

dan muncul pada tepian m. Psoas didalam abdomen ia berjalan 

kebawah dan kedepan pada dinding lateral pelvis untuk mencapai 

bagian atas foramen obturatorium, hal ini pecah menjadi devisi 

anterior dan posterior. Devisi anterior memberi cabang-cvabang 

muscular pada m. Brachialis, m. Adductor brevis dan adductor longus. 

Sedang devisi posterior mensarafi articularis genus dan memberi 

cabang-cabang muscular kepada m. Obturatorius externus, adductor 

magnus  (Chusid, 1991). 

3) Nervus gluteal superior dan inferior  

  Nervus gluteal superior dan inferior, cabang plexus sacralis 

meninggalkan pelvis melalui bagian atas dan bawah foramen 

ischiadicus majus diatas musculus piriformis. Dan bagian bawah 

foramen isciadicus mensarafi tensorfacialata, m. Gluteus minimus 

serta gluteus meximus (Sneel, 1993). 

4) Nervus ischiadicus 

        Nervus ischiadicus merupakan cabang plexus sacralis (L4, 5 

dan S1, 2, 3) meningggalkan regio glutealis menuju kebawah 

sepanjang caput longum m. Biceps femoris. Setelah sampai 

pertengahan paha pada bagian posterior ditutupi oleh tepian m. Biceps 

femoris dan m. Semimembranosus yang berdekatan. Nervus ini terletak 

pada apex posterior m. Adductor magnus pada sepertiga pada bagian 
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paha bawah kemudian berahkir dan pecah menjadi n. Tibialis dan n. 

Peroneus communis. Nervus ischiadicus pecah menjadi terminal pada 

bidang lebih tinggi pada bagian atas paha, regio gluteal bahkan 

didalam pelvis (Chusid, 1991). 
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Gambar 2.5 

Nerve peroenus communis L4,5 dan S1,2 

(Chusid, 1991) 
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Keterangan gambar 

1. Sciatic nerve 

2. Comon peroneal nerve 

3. Deep peroneal nerve 

4. M. tibialis anterior 

5. Supervicial peroneal nerve 

6. M. extensor digitorium longus 

7. M. Peroneus longus 

8. M. extensor hallucis longus  

9. M. peroneus brevis 

10. M. peroneus tertius 

11. M. extensor digitorium brevis 

12. Sural nerve 
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Gambar 2.6 

Nerve tibialis L4,5 dan S1,3 

(Chusid, 1991) 
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Keterangan gambar  

1. Sciatic nerve 

2. Comon peroneal nerve 

3. M. gastrocnemius 

4. M. popliteus 

5. M. plantaris 

6. M. soleus  

7. M. tibialis posterior 

8. M. gigitorium longus 

9. M. flexor hallucis nerve 

10. Comon peroneal nerve 

11. Medial sural cutaneous nerve 

12. Lateral sural cutaneous nerve 

13. Sural nerve 

14. Medial plantar nerve 

15. Lateral plantar nerve 
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E. Sistem Pembuluh Darah 

            Disini akan dibahas sistem pembuluh darah dari sepanjang tungkai atas 

sampai bawah. Yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. 

 
a. Pembuluh darah arteri 

Arteri membawa darah keluar dari jantung menuju tubuh dan arteri 

ini selalu membawa darah segar berisi oksigen, kecuali arteri pulmonare 

yang membawa darah kotor yang memerlukan oksigenasi. Pembuluh darah 

arteri pada tungkai antara lain: 

1) Arteri femoralis  

  Arteri femoralis memasuki bagian paha melalui bagian lutut 

belakang dari ligamentum inguinale dan merupakan lanjutan dari arteri 

iliaca external. Dan terletak dipertengahan antara SIAS (Spina Iliaca 

Anterior Superior) dan symphysis pubis (Sneel, 1993). Arteri femoralis 

merupakan pemasok darah utama bagian tungkai, berjalan menurun hampir 

vertikal ke tuberculum adductor femoralis dan berakhir pada lubang otot 

magnus dengan memasuki spatica poplitea sebagai arteri poplitea. 
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Gambar 2.7 

Pembuluh darah vena pada tungkai bawah dilihat dari belakang 

(Spalteholtz, 1987) 
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Keterangan gambar  

1. V. provundum femoris 

2. V. popliteum 

3. V. saphena magna 

4. V. saphena parva 
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Gambar 2.8 

Pembuluh darah arteri pada tungkai bawah 

(Carola, R, 1990) 
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Keterangan gambar 

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 arch 

14. Dorsal vein of foot 
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Gambar 2.9 

Pembuluh darah vena pada tungkai kanan 

(Carola, R, 1990) 
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Keterangan gambar 

1. Common iliac artery 

2. Internal iliac artery 

3. External iliac artery 

4. Femoral artery 

5. Deep (profunda) femoral artery 

6. Popliteal artery 

7. Anterior tibial artery 

8. Proneal artery 

9. Posterior tibial artery 

10. Lateral plantar artery 

11. Plantar arterial artery 

12. Medial plantar artery 

13. Dorsal metatarsal arteries 

14. Dorsal artery of foot 

15. Perforating branch of personal artery 

16. Anterior tibial artery 
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F. Patologi Fraktur 

1. Definisi Fraktur Cruris 1/3 Tengah       

Pengertian fraktur menurut Dorland (1994) adalah suatu diskontinuitas 

susunan tulang yang disebabkan karena trauma atau keadaan patologis, sedangkan 

menurut Apley (1995) adalah suatu patahan pada kontinuitas struktur tulang. 

Cruris berasal dari bahasa latin crus atau cruca yang berarti tungkai bawah 

yang terdiri dari tulang tibia dan fibula (Ahmad Ramali, 1987). 1/3 tengah adalah 

suatu benda yang dibagi menjadi tiga dan diambil bagian yang paling bawah. 

Jadi dari judul tersebut mempunyai pengertian yaitu patah tulang tibia dan 

fibula akibat discontinuitas pada daerah sepertiga bawah tungkai bawah setelah 

operasi. 

2.   Etiologi 

Fraktur pada cruris dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu fraktur akibat 

trauma, yang paling lazim adalah karena kecelakaan sepeda motor. Fraktur ini 

disebabkan karena kekuatan yang berlebihan dan tiba-tiba, dapat berupa 

pemukulan, pemuntiran, penekukan maupun penarikan antara tendon dan 

ligament sehingga bias berakibat tulang terpisah. Fraktur kelelahan atau tekanan, 

fraktur dimana disebabkan oleh tekanan berulang-ulang. Fraktur patologi, fraktur 

ini disebabkan oleh beberapa factor seperti penyakit tulang yang umum dijumpai, 

keadaan local benigna, tumor ganas primer dan tumor metastase (Appley & 

Solomon, 1995). 
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3    Patologi 

Tindakan operasi pemasangan plate and screw pada fraktur cruris 1/3 

tengah dextra ini dilakukak incise pada bagian lateral tungkai bawah. 

Kemungkinan otot yang terkena M. tibialis anterior, sedangkan arteri yang 

mungkin terkena adalah arteri tibialis anterior. Akibat terpotongnya pembuluh 

darah maka cairan dalam sel akan keluar ke jaringan dan menyebabkan 

pembengkakan. Dengan adanya ini akan menekan ujung syaraf sensoris yang akan 

menyebabkan nyeri. Akibatnya gerakan pada area tersebut akan terbatas oleh 

karena nyeri itu sendiri (Appley & Solomon, 1995). 

Pada kasus fraktur untuk mengembalikan secara cepat maka perlu tindakan 

operasi dengan immobilisasi (Apley, 1995). Immobilisasi yang sering digunakan 

yaitu plate and screw. Untuk memasang plate and screw tersebut perlu dilakukan 

operasi sehingga dilakukan incisi yang menyebabkan kerusakan jaringan lunak di 

bawah kulit maupun pembuluh darah yang akan diikuti dengan keluarnya cairan 

dari pembuluh darah dan terjadi proses radang sehingga menimbulkan oedema. 

Proses radang ditandai dengan adanya leukosit yang meningkat dan saat keluarnya 

cairan dari pembuluh darah ditandai dengan adanya hemoglobin yang menurun 

sehingga mempengaruhi kondisi umum pasien. 

Adanya oedema akan dapat menekan nociceptor sehingga merangsang 

timbulnya nyeri. Nyeri juga timbul karena adanya luka sayatan pada saat operasi 

yang dapat menyebabkan ujung-ujung saraf sensoris teriritasi sehingga penderita 

enggan untuk menggerakkan daerah yang sakit. Keadaan ini apabila dibiarkan 

terus menerus akan menimbulkan spasme otot dan terjadi penurunan lingkup 
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gerak sendi (LGS) yang lama kelamaan akan mengakibatkan terjadinya penurunan 

kekuatan otot diikuti dengan penurunan aktivitas fungsional (Low, 2000). 

Pada kondisi fraktur fisiologis akan diikuti proses penyambungan. Proses 

penyambungan tulang menurut Apley (1995) dibagi dalam 5 fase, yaitu: (1) fase 

haematoma, (2) fase proliferasi, (3) fase pembentukan kalus, (4) fase konsolidasi, 

(5) fase remodeling. 

1) Fase haematoma 

Pada fase haematoma terjadi selama 1-3 hari. Pembuluh darah robek dan 

terbentuk haematoma di sekitar dan di dalam fraktur. Tulang pada permukaan 

fraktur, yang tidak mendapat persediaan darah akan mati sepanjang satu atau dua 

milimeter.  

2) Fase proliferasi 

Pada fase proliferasi terjadi selama 3 hari sampai 2 minggu. Dalam 8 jam 

setelah fraktur terdapat reaksi radang akut disertai proliferasi di bawah periosteum 

dan di dalam saluran medula yang tertembus ujung fragmen dikelilingi jaringan 

sel yang menghubungkan tempat fraktur. Haematoma yang membeku perlahan-

lahan di absorbsi dan kapiler baru yang halus berkembang ke dalam daerah 

fraktur.  

3) Fase pembentukan kalus  

Pada fase pembentukan kalus terjadi selama 2-6 minggu. Pada sel yang 

berkembangbiak memiliki potensi untuk menjadi kondrogenik dan osteogenik, 

jika diberikan tindakan yang tepat sel itu akan membentuk tulang, cartilago dan 

osteoklas. Masa tulang akan menjadi lebih tebal dengan adanya tulang dan 
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cartilago juga osteoklas yang disebut dengan kalus. Kalus terletak pada 

permukaan periosteal dan endosteal. Terjadi selama 4 minggu, tulang matti akan 

dibersihkan. 

4) Fase konsolidasi 

Pada fase konsolidasi terjadi 3 minggu hingga 6 bulan. Tulang fibrosa atau 

anyaman tulang menjadi padat jika aktivitas osteoklas dan osteoklastik masih 

berlanjut maka anyaman tulang berubah menjadi tulang lamelar. Pada saat ini 

osteoklas tidak memungkinkan osteoklas untuk menerobos melalui reruntuhan 

garis fraktur karena sistem ini cukup kaku. Celah-celah diantara fragmen dengan 

tulang baru akan diisi oleh osteoblast. Perlu beberapa bulan sebelum tulang cukup 

untuk menumpu berat badan normal.  

5) Fase remodeling  

Pada fase remodeling terjadi selama 6 minggu hingga 1 tahun. Fraktur 

telah dihubungkan oleh tulang yang padat, tulang yang padat tersebut akan 

diresorbsi dan pembetukan tulang yang terus menerus lamelar akan menjadi lebih 

tebal, dinding-dinding yang tidak dikehendaki dibuang, dibentuk rongga sumsum 

dan akhirnya akan memperoleh bentuk tulang seperti normalnya. Terjadi dalam 

beberapa bulan bahkan sampai beberapa tahun. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan fraktur, antara lain: usia 

pasien, banyaknya displacement fraktur, jenis fraktur, lokasi fraktur, pasokan 

darah pada fraktur, dan kondisi medis yang menyertainya (Garrison, 1996). 
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4. Tanda dan Gejala 

Adapun tanda klinis saat sebelumoprasi dan setelah oprasi pada fraktur yaitu 

1) Tanda klinis saat terjadi fracture antara lain : 

 Tanda gejala klinis post operasi pemasangan plate and screw pada 

fraktur cruris 1/3 tengah adalah: (1) adanya rasa nyeri setelah operasi, (2) adanya 

oedema, (30 adanya penurunan lingkup gerak sendi dari ankle, (4) adanya 

penurunan aktivitas fungsional berjalan. 

2) Tanda klinis setelah operasi 

 Pada kasus fraktur yang telah dilakukan tindakan ORIF dengan   

pemasangan plate and screw maka akan memberikan gejala : 

a. Adanya nyeri  

 Nyeri ini timbul dapat berupa nyeri tekan, gerak dan diam. Hal 

ini diakibatkan karena rangsangan respon sensoris tubuh oleh karena 

kerusakan jaringan dan juga bisa terjadi karena penekanan syaraf 

sensoris karena desakan jaringan yang membengkak ( Wall and 

melzack, 1999). 

b. Adanya bengkak  

           Sebagai akibat dari pecahnya pembuluh darah arteri dari operasi, 

sehingga akan terjadi pembesaran plasma darah balik yang berlebihan 

dan sebagai akibatnya yaitu ketidakseimbangan pengangkutan darah 

balik dengan darah yang merembes keluar. 

c. Penurunan Lingkup Gerak Sendi. 

Penurunan LGS disebabkan oleh adanya reaksi proteksi, yaitu 

penderita berusaha menghindari gerakan yang menyebabkan nyeri 
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(Mardiman dkk, 1993). Apabila hal ini dibiarkan terus menerus akan 

mengakibatkan penurunan lingkup gerak daripada sendi panggul dan 

sendi lutut kanan.  

d. Penurunan kekuatan otot  

Penurunan kekutan otot terjadi karena adanya pembengkakan 

sehingga timbul nyeri dan keterbatasan gerak serta aktifitas terganggu 

dan terjadi penurunan kekuatan tungkai kanan (Mardiman dkk, 1993). 

e.  Penurunan kemampuan fungsional  

Akibat dari adanya nyeri dan oedem maka jaringan yang 

meradang dapat kehilangan fungsinya. Setiap sendi di sekitar area 

radang yang digerakkan, maka akan timbul nyeri gerak sehingga pasien 

enggan menggerakkan sendi tersebut yang berakibat terjadinya 

gangguan fungsi 

5. Komplikasi 

Komplikasi umum post operasi  

1) Infeksi 

Infeksi dapat terjadi karena penolakan tubuh terhadap implant berupa 

internal fiksasi yang dipasang pada tubuh pasien. Infeksi juga dapat terjadi karena 

luka yang tidak steril (Adams, 1992). 

2) Delayed union  

Delayed union adalah suatu kondisi dimana terjadi penyambungan tulang 

tetapi terhambat yang disebabkan oleh adanya infeksi dan tidak tercukupinya 

peredaran darah ke fragmen (Adams, 1992). 
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3) Non union  

Non union merupakan kegagalan suatu fraktur untuk menyatu setelah 5 

bulan mungkin disebabkan oleh faktor seperti usia, kesehatan umum dan 

pergerakan pada tempat fraktur (Garrison, 1996).  

4) Avaskuler nekrosis  

Avaskuler nekrosis adalah kerusakan tulang yang diakibatkan adanya 

defisiensi suplay darah (Apley, 1995).  

5) Mal union 

Terjadi pnyambungan tulang tetapi menyambung dengan tidak benar 

seperti adanya angulasi, pemendekan, deformitas atau kecacatan (Adams, 1992). 

Komplikasi yang berhubungan dengan tindakan operasi yaitu kerusakan 

jaringan dan pembuluh darah pada daerah yang dioperasi karena incisi. Pada luka 

operasi yang tidak steril akan terjadi infeksi yang dapat menyebabkan proses 

penyambungan tulang dan penyembuhan tulang terlambat 

6) Prognosis 

Menurut Soeharso (1993), fraktur dapat disembuhkan atau disatukan 

kembali fragmen-fragmen tulangnya melalui operasi. Namun ada sebagian jenis 

fraktur yang sulit disatukan kembalifragmen-fragmen yaitu fraktur pada tulang 

ulna, tulang radius, tulang fibula dan tulang tibia. Fraktur pada daerah elbow, 

caput femur dan cruris dapat menyebabkan kematian karena pada daerah tersebut 

dilewati saraf besar yang sangat berperan dalam kehidupan seseorang. Prognosis 

fraktur tergantung dari jenis fraktur, usia penderita, letak, derajat keparahan, cepat 

dan tidaknya penanganan. 
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Prognosis pada pasca operasi fraktur cruris 1/3 tengah tergantung pada 

jenis dan bentuk fraktur, bagaimana operasinya, dan peran dari fisioterapi. 

Prognosis dikatakan baik jika penderita secepat mungkin dibawa ke rumah sakit 

sesaat setelah terjadi trauma, kemudian jenis fraktur yang diderita ringan, bentuk 

dan jenis perpatahan simple, kondisis umum pasien baik, usia pasien relative 

muda, tidak terdapat infeksi pada fraktur dan peredaran darah lancar. Penanganan 

yang diberikan seperti operasi dan pemberian internal fiksasi juga sangat 

mempengaruhi terutama dalam memperbaiki struktur tulang yang patah. Setelah 

operasi dengan pemberian internal fiksasi berupa plate and screw, diperlukan 

terapi latihan untuk mengembalikan aktivitas fungsionalnya. Pemberian terapi 

latihan yang tepat akan memberikan prognosis yang baik bilamana (1) quo ad 

vitam baik jika pada kasus ini tidak mengancam jiwa pasien, (2) quo ad sanam 

baik jika jenis perpatahan ringan, usia pasien relative muda dan tidak ada infeksi 

pada fraktur, (3) quo ad fungsionam baik jika pasien dapat melakukan aktivitas 

fungsional, (4) quo ad cosmeticam yang disebut juga dengan proses remodeling 

baik jika tidak terjadi deformitas tulang. Dalam proses rehabilitasi, peran 

fisioterapi sangat penting terutama dalam mencegah komplikasi dan melatih 

aktivitas fungsionalnya. (Soeharso 1993). 

6.  Problematika Fisioterapi  

Problematika fisioterapi yang sering muncul pada pasca operasi fraktur 

cruris 1/3 tengah Dextra  meliputi impairment, functional limitation dan disability. 
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a. Impairment 

Problematika yang muncul adalah (1) adanya oedem pada ankle dan tungkai 

bawah terjadi karena suatu reaksi radang atau respon tubuh terhadap cidera 

jaringan, (2) adanya nyeri gerak pada ankle akibat luka sayatan operasi yang 

menyebabkan ujung - ujung saraf sensoris teriritasi dan karena adanya oedem 

pada daerah sekitar fraktur, (3) penurunan luas gerak sendi ankle karena adanya 

nyeri dan oedem pada daerah sekitar fraktur,(4) adanya penurunan kekuatan otot 

karma nyeri 

b.  Functional limitation 

Pada functional limitation terdapat keterbatasan aktifitas fungsional 

terutama dalam melakukan aktivitas fungsional terutama berdiri dan berjalan.. 

c.   Disability 

Disability merupakan ketidakmampuan dalam melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan dengan lingkungan disekitarnya yaitu kesulitan dalam melakukan 

aktivitasnya. 

 

G. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

Terapi latihan merupakan salah satu modalitas fisioterapi yang 

pelaksanaannya menggunakan gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif untuk 

pemeliharaan dan perbaikan kekuatan, ketahanan dan kemampuan kardiovaskuler, 

mobilitas dan fleksibilitas, stabilitas, rileksasi, koordinasi, keseimbangan dan 

kemampuan fungsional (Kisner, 1996). 
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1. Static contraction 

Static contraction adalah suatu terapi latihan dengan cara 

mengkontraksikan otot tanpa disertai perubahan panjang olot maupun pergerakan 

send! (Kisner, 1996). 

Tujuan dari kontraksi isometris atau static contraction adalah pumping 

action pembuluh darah balik, yaitu terjadinya peningkalan perifer resistance of 

blood vessels. Dengan adanya hambatan pada perifer maka akan didapatkan 

peningkatan blood pressure dan secara otomatis cardiac output meningkat 

sehingga mekanisme metabolisme menjadi lancar dan sehingga oedem menjadi 

menurun. Karena oedem menurun maka tekanan ke serabut saraf sensoris juga 

menurun sehingga nyeri berkurang (Kisner, 1996). 

2. Relaxed passive exercise 

Gerakan murni berasal dari luar atau terapis tanpa disertai gerakan dari 

anggota tubuh pasien. Gerakan ini bertujuan untuk melatih otot secara pasif, oleh 

karena gerakan berasal dari luar atau terapis sehingga dengan gerak relaxed pasive 

exercise ini diharapkan otot menjadi rileks dan menyebabkan efek pengurangan 

atau penurunan nyeri akibat incisi serta mencegah terjadinya keterbatasan gerak 

serta menjaga elastisitas otot (Kisner, 1996). 

3. Hold relax 

Hold relax merupakan teknik latihan yang menggunakan kontraksi otot 

secara isometric kelompok antagonis yang diikuti rileksasi kelompok otot tersebut 

(prinsip reciprocal inhibition). Hold relax bermanfaat untuk rileksasi otot - otot 

dan menambah LGS (Kisner, 1996). 
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4. Active exercise 

Active exercise merupakan gerakan yang dilakukan oleh adanya kekuatan 

otot dan anggota tubuh itu sendiri tanpa bantuan, gerakan yang dihasilkan oleh 

kontraksi dengan melawan gravitasi penuh (Basmanjian, 1978). Active exercise 

dilakukan secara sadar dengan adanya kontraksi aktif dari anggota tubuh itu 

sendiri. Active exercise mempunyai tujuan (1) memelihara dan meningkatkan  

kekuatan  otot,  (2)  mengurangi  bengkak,  (3)  mengembalikan  koordinasi  dan 

keterampilan motorik untuk aktivitas fungsional (Kisner, 1996). 

Active exercise terdiri dari assisted exercise, free active exercise dan 

resisted active exercise. Assisted exercise dapat mengurangi nyeri karena 

merangsang rileksasi propioceptif. Resisted active exercise dapat meningkatkan 

tekanan otot, dimana latihan ini akan meningkatkan recruitment motor unit-motor 

unit sehingga akan semakin banyak melibatkan komponen otot yang bekerja, 

dapat dilakukan dengan peningkatan secara bertahap beban atau tahanan yang 

diberikan dengan penurunan frekuensi pengulangan (Kisner, 1996). 

5. Latihan Transver Ambulasi 

Kemampuan transver ambulasi merupakan aspek terpenting pada 

penderita. Latihan transver dilakukan mulai dari tidur terlentang ke tidur miring, 

duduk long sitting, lalu duduk dengan posisi kaki terjuntai dari tepi bed. Latihan 

ambulasi dapat dilakukan mulai dari duduk ke berdiri, duduk dari bed pindah ke 

kursi, berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan berupa kruk dengan mctode 

Non Weight Bearing. Latihan ini bertujuan agar pasien dapat rnelakukan transver 

ambulasi secara mandiri tanpa bantuan orang lain, walaupun masih menggunakan 

alat bantu. 
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H. Obyek yang Dibahas 

Di sini penulis akan membahas masalah yang terjadi pada post operasi 

fraktur tibia 1/3 tengah dextra. 

1. Nyeri 

Nyeri diartikan sebagai proses normal pertahanan tubuh yang diperlukan 

untuk memberi tanda bahwa telah terjadi kerusakan jaringan. Nyeri dapat diukur 

dengan skala VDS dan skala VAS (Wall dan Melzack, 1999). 

Penulis meJakukan pemeriksaan derajat nyeri dengan menggunakan skala 

VDS (Verbal Descriptive Scale) adalah dengan cara menanyakan nyeri kepada 

pasien, pasien disuruh menyebutkan rasa nyerinya sesuai dengan skala penilaian 

derajat nyeri. Ada tujuh skala penilaian, yaitu: 1) Tidak nyeri, 2) Nyeri sangat 

ringan, 3) Nyeri ringan, 4) Nyeri tak begitu berat, 5) Nyeri cukup berat, 6) Nyeri 

berat, 7) Nyeri tak tertahankan. 

2. LGS (Lingkup Gerak Sendi) 

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

yang digunakan adalah goniometer. Posisi awal biasanya posisi anatomi dan 

disebut Neutral Zero Starting Position (NZSP). Ada tiga bidang gerak dasar yaitu 

bidanng sagital, bidang frontal dan bidang transversal. 

3. MMT (Manual Muscle Testing) 

MMT adalah suatu usaha untuk menentukan atau mengetahui kemampuan 

seseorang dalam mengontraksikan otot atau group otot secara voluntary. Untuk 

pemeriksaan MMT ini dengan sistem manual yaitu dengan cara terapis 

memberikan tahanan kepada pasien dan pasien disuruh melawan tahanan terapis 
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dan saat itu terapis menilai sesuai dengan kriteria nilai kekuatan otot (Sujatno, et 

al. 1993). 

Tabel 2.4  

Kriteria kekuatan otot 

Loveit, Naniel dan Worthinghom Kendal dan McCreary Medical 

Normal  : Subyek bergerak dengan 

pasien melawan tahanan 

maksimal 

100% : Subyek bergerak mem-

pertahankan posisi dengan 

melawan gravitasi dan tahanan 

maksimal 

5 

Good : Subyek bergerak dengan 

penuh melawan gravitasi 

tanpa melawan tahanan  

80% : Subyek bergerak dan mem-

pertahankan posisi dengan 

melawan gravitasi kurang 

maksimal 

4 

Fair : Subyek bergerak penuh 

LGS melawan gravitasi 

tanpa melawan tahanan 

50% : Subyek bergerak dan 

mempertahankan posisi dengan 

melawan gravitasi 

3 

Poor  : Subyek bergerak dengan 

LGS penuh tanpa 

melawan gravitasi  

20% : Subyek bisab ergerak sedikit 

dengan tanpa melawan 

gravitasi 

2 

Franze : 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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4. Oedema  

Adanya trauma yang berakibat kerusakan pembulu darah maupun karena 

mediator kimiawi pada proses radang selanjutnya akan terjadi peningkatan 

permibilitas membran kapiler yang menyebabkan plasma protein (albumin, 

globulin dan fibrinogen) akan meningkatkan pembulu darah dan memasuki ruang 

intertisial (ruang sela-sela jaringan) selanjutnya terjadi oedema (Low et al, 2003). 

Pada pemeriksaan antropometri otot yang digunakan adalah meteran (midline). 

Dengan pengukuran menggunakan patokan-patokan tertentu dan dengan jarak 

ukur yang konsisten dari patokan yang diambil. Misalnya dari malleolus medialis 

dengan jarak (5,10,15) dengan satuan centimeter (Wind & Rich, 1989). 

5.  Kemampuan fungsional 

Dengan adanya permasalahan kapasitas fisik yaitu adanya nyeri, 

penurunan kekuatan otot, penurunan LGS, dan adanya oedema, maka kemampuan 

fungsional yang seharusnya juga akan mengalami gangguan. Sehingga aktifitas 

fungsional yang seharusnya dapat dilakukan, dan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dapat dilakukan dengan terapi latihan. Sehingga dapat mengembalikan 

aktifitas fungsional secara mandiri. 

Untuk mengetahui permasalahan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan 

dengan   menggunakan   “Indeks   Barthel”.   Dengan   parameter:   0 - 20   = 

ketergantungan penuh, 21 - 61 = ketergantungan berat (sangat tergantung), 62 – 

90 = ketergantungan moderat, 91 - 99 = ketergantungan ringan, 100 = mandiri 

(Mahony dan Barthel, 1965).  
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Tabel 2.5 

Indeks Barthel (kemampuan fungsional) pada fraktur cruris 1/3 Tengah 

Nilai No Aktivitas 
Bantuan Mandiri 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Makan 

Berpindah dari tempat tidur ke kursi atau 

termasuk duduk di tempat tidur  

Kebersihan diri  

Aktivitas di toilet  

Mandi  

Berjalan di jalan yang datar  

Naik turun tangga 

Berpakaian  

Mengontrol BAB 

Mengontrol BAK  

5 

5-10 

 

0 

5 

0 

10 

5 

5 

5 

5 

10 

15 

 

5 

10 

5 

15 

10 

10 

10 

10 

   100 

 

Keterangan: 

0 – 20 : ketergantungan penuh 
21 – 61 : ketergantungan berat (sangat tergantung) 
62 – 90 : ketergantungan moderat  
100 : mandiri  
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I. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraktur cruris 1/3 Tengah 

Impairment 
-     Nyeri  
- Penurunan kekuatan otot 
- Keterbatasan LGS 
- Bengkak 
- Gangguan kemampuan fungsional 

Terapi Latihan  
• Breathing exercise  
• Passive movement  

- forced passive movement 
- relax passive movement  

• active movement  
- assisted active movement  
- free active movement  
- ressisted active movement  

•  hold relax 

Hasil 
• Nyeri berkurang  
• Kekuatan otot meningkat  
• LGS meningkat  
• Bengkak berkurang  
• Kemampuan fungsional meningkat 

Pemasanngan plate and srew 

Diagnosis fisioterapi 

Funcional Limitation: 
- Gangguan transfer 

ambulasi  
- Gangguan aktifitas 

fungsional 

Disabiliti: 
Belum dapat  
beraktivitas    seperti 
biasa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

 
Disini penulis akan membahas metode-metode penelitian yang akan 

digunakan dalam sub Bab III, meliputi: 1) Rencana penelitian yamg digunakan,  

2) Kasus terpilih, 3) Instrumen penelitian, 4) Lokasi dan waktu penelitian, 5) 

Prosedur pengambilan atau pengumpulan data.  

 

A. Rencana Penelitian 

Rancangan penelitian adalah suatu konsep pelaksanaan program sesuai 

dengan perencanaan. Yang secara teknis sesuai dengan prosedur-prosedur pada 

masing-masing metodelogi. Dalam rancangan penelitiaan tersebut sesuai prinsip-

prinsip pencatatan proses fisioterapi.  

Dalam Karya Tulis Ilmiah ini penulis menggunakan rancangan penelitian 

berupa “Studi Kasus “.  

 

B. Kasus Terpilih 

Kasus yang digunakan dalam penelitian Karya Tulis Ilmiah adalah post 

operasi fraktur cruris 1/3 tengh dextra. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Variabel dependent: nyeri, oedema, lingkup gerak sendi, kekuatan otot, 

kemampuan fungsional.  
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Variabel dependent: pelaksanaan terapi yang dilaksanakan adalah terapi 

latihan.  

Deskripsi operasional:  

1. Verbal Descriptive Scale (VDS) 

Pengukuran derajat nyeri dengana skala penilaian, yaitu:  

1 = tidak nyeri  

2 = nyeri sangat ringan  

3 = nyeri ringan  

4 = nyeri tak begitu berat  

5 = nyeri cukup berat  

6 = nyeri berat  

7 = nyeri tak tertahankan  

2. Manual Muscle Testing (MMT) 

Suatu usaha untuk mengetahui kekuatan otot seseorang dalam 

mengkontraksikan otot atau grup otot secara voluntery. Dengan alasan dapat 

mengetahui kekuatan otot sehigga dapat menentukan jenis terapi latihan yang 

harus diberikan. 

3. Lingkup Gerak Sendi 

Untuk mengetahui luas lingkup gerak sendi yang bisa dilakukan oleh 

suatu sendi diukur dengan menggunakan goneometer. 

4. Oedema 

Untuk mengetahui seberapa besar oedema dilakukan pengukuran 

antropometri dengan menggunakan midline. 
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5. Kemampuan fungsional   

Untuk mengetahui gangguan fungsional yang dialami oleh penderita 

dengan menggunakan indeks barthel.  

 
D. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Kasus penelitian karya tulis ilmiah ini diambil dari poli fisioterapi di RSO 

Prof. Dr. Soeharso pada tanggal 03 sampai dengan 08 Juni 2008.  

 
E. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

1. Data primer dengan menggunakan  

a. Pemeriksaan fisik 

Bertujuan untuk mengetahui keadaan fisik pasien, pemeriksaan 

fisik terdiri dari: vital sign, inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi.  

b. Interview  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara 

tanya jawab antara terapis dengan sumber data/pasien yaitu dengan 

autoanamnesis.  

c. Observasi  

Dilakukan untuk mengambil perkembangan pasien selama 

dilakukan terapi. 

2. Data sekunder dengan menggunakan  

a. Studi dokumentasi  

Dalam studi dokumentasi penulis mengamati dan mempelajari 

data-data medis dan fisioterapi dari awal sampai akhir.  
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b. Studi pustaka  

Dari buku-buku, internet, majalah dan yang berkaitan dengan 

fraktur cruris 1/3 distal dextra.  

 

F. Teknik Analisa Data 

Cara analisis data yang digunakan adalah pendekatan analisis induktif. 

Data-data yang diperoleh dari hasil tanya jawab dan pemeriksaan umum maupun 

khusus dikumpulkan untuk menentukan diagnosa. Dari diagnosa tersebut akan 

didapatkan data untuk menentukan tindak lanjut dari permaslaahan akan 

didapatkan haril terapi pertama hingga terpai keenam.  
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 
A. Pengkajian Fisioterapi 

 
    1. Anamnesis 

       Anamnesis merupakan pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab dengan sumber data. Dengan anamnesis dapat diperoleh data-data 

yang dibutuhkan dalam menentukan diagnosa dan terapi latihan yang akan 

diberikan. Macam anamnesis ada 2 yaitu autoanamnesis dan heteroanamnesis. 

Pada kasus ini anamnesis yang dilakukan secara autoanamnesis. 

a  Anamnesis umum 

Dari anamnesis umum diperoleh informasi identitas sosial pasien yang 

meliputi Nama : Siti mariani, Umur :15 tahun, jenis kelamin : perempuan, 

Tempat tinggal : Sukomulyo,Rt 07/ Rw 06 Bajarsari Surakarta, Agama :Islam 

dan Pekerjaan : Pelajar. 

b.Anamnesis khusus 

Anamnesis khusus merupakan data informasi tentang keluhan utama pasien, 

adanya nyeri dan bengkak pada tungkai dan kaki, adanya penurunan LGS pada 

sendi pergelangan kaki, adanya gangguan dalam aktivitas jalan. 

 1).  Keluhan Utama diketahui pasien kesulitan menggerakkan lutut kanan 

dan pergelangan kaki kanan dan merasakan bengkak pada tungkai bawah sebelah 

kanan. 
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2). Riwayat Penyakit Sekarang diketahui bahwa pasien mengalami 

kecelakaan lalu lintas pada tanggal 31 mei pukul 4 sore Pasien mengalami 

kecelakaan saat mengendarai sepeda motor kemudian pada hari itu juga pasien 

dibawa ke RS.Brayad Surakarta dari RS.Brayad sabtu malam pasien di rujuk ke 

RSO. Surakarta, kemudian pada hari senin pasien menjalani operasi kemudian 

pasien di rujuk ke bangsal B RSO Surakarta untuk menjalani perawatan. 

3). Riwayat Penyakit Dahulu tidak ada riwayat jatuh, DM (-) dan 

Hipertensi (-). 

4).  Riwayat Penyakit Penyerta berisikan tentang berbagai macam penyakit 

yang diderita pasien saat itu. 

5). Riwayat Pribadi merupakan riwayat tentang riwayat pribadi pasien 

seperti aktivitas sehari – hari, hobi, keluarga, dan lain – lain. 

6)  Riwayat Keluarga tidak ada anggota keluarga pasien yang mengalami 

penyakit yang sama. 

7) Dari anamnesis sistem diperoleh informasi bahwa, 

a)  Kepala dan leher 

Pertanyaan ini dimaksudkan guna mengetahui pusing, kaku 

kuduk apakah dikeluhkan 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 dikeluhkan, nyeri dada tidak dikeluhkan. 
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c) Sistem respirasi 

Pada sistem ini sesak nafas tidak dikeluhkan dan batuk tidak 

dikeluhkan. 

d) Sistem gastrointestinalis 

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)  Musculoskeletal : terdapat adanya nyeri gerak pada sendi lutut 

dan sendi pergelangan kaki, dan adanya kerterbatasan gerak pada 

sendi pergelangan kaki,  

g) Sistem nervorum  

Tidak di dapatkan kesemutan dan terdapat nyeri pada tungkai 

atas  kanan.  

b.  Pemeriksaan fisik  

pemeriksaan tanda-tanda vital yang dilakukan pada tanggal 3 juni 2008 

dapat diperoleh data : 

1) Tekanan darah  : 120/80 mmHg 

2) Denyut nadi : 84 x/menit  

3) Pernapasan : 20 x/menit  

4) Temperatur  : 36oC 

5) Tinggi badah : 155 cm 
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6) Berat badan : 50 kg 

c.   Inspeksi 

adalah pemeriksaan dengan cara melihat/mengamati. Hasil inspeksi dari 

kasus ini adalah: 

Statis:  

Keadaan Utama baik,Terdapat oedem pada daerah ankle sebelah 

kanan, terdapat luka lecet-lecet pada daerah kaki kanan, terdapat elastis 

bandage pada tungkai kanan sampai metatarsal.  

Dinamis: 

Pasien merasa kesakitan ketika menggerakkan ankle ke arah dorsal 

fleksi, Pasien sudah mampu duduk long sittingPada saat berdiri pasien 

masih merasa takut. 

   d.   Palpasi 

palpasi adalah pemeriksaan dengan cara meraba, menekan dan memegang 

organ/tubuh pasien. Dari pemeriksaan ini didapatkan adanya nyeri tekan pada 

daerah sekitar incise, adanya spasme otot gastrocnemius, suhu pada tungkai kiri 

lebih hangat, terdapat oedem pada ankle kiri. 

e. Auskultasi  

Pemeriksaan dengan indera pendengaran, biasanya menggunakaan alat 

stetoskop, terapi pada kondisi fraktur cruris 1/3 tengah ini auskultasi tidak 

dilakukan. 
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f.    Pemeriksaan gerak dasar 

a. Gerak Aktif 

Dalam hal ini pasien diminta menggerakkan anggota gerak yang diperiksa 

secara Aktif, terapis melihat dan memberikan aba-aba. Diperoleh hasil 

adanya keterbatasan gerak pada sendi lutut dan sendi pergelangan kaki 

kanan. 

Pada AGB kanan  

 Knee : Gerakan fleksi-ekstensi knee mampu melakukan  full ROM 

dan terdapat nyeri 

Ankle : Gerakan plantar fleksi Angkle tidak mampu full ROM dan 

terdapat nyeri, dorsal Flexi Ankle tidak mampu full ROM 

dan terdapat nyeri, inversi eversi full ROM dan tidak ada 

nyeri. 

 b.  Gerak Pasif 

 dalam hal ini pasien diminta menggerakkan anggota gerak yang diperiksa 

secara pasif dan relaks, diperoleh hasil pada sendi lutut kanan full Rom,terdapat 

nyeri gerak,end feel lunak untuk gerakan flexsi,sedangkan pada pergelangan kaki 

kana nada keterbatasan gerak ada nyeri gerak dan end feel lunak. 

Pada AGB kanan  

Knee  : Gerakan fleksi-ekstensi knee mampu full ROM dan terdapat 

nyeri  
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Ankle :  Gerakan plantar flexi angkle  mampu full ROM dan terdapat 

nyeri, gerakan dorsal flexi tidak mampu full ROM dan 

terdapat nyeri, inversi-eversi full ROM dan ada nyeri  

Gerak isometric melawan tahanan 

Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya nyeri dan 

adanya penurunan kekuatan otot terutama sendi ankle. Disini pasien belum dapat 

menggerakan karena adanya nyeri yang hebat. 

g. Kognitif, intra personal dan inter personal  

Kognitif : Baik pasien mampu menjawab pertanyaan terapis dengan 

benar 

Intra personal : pasien memiliki motivasi yang tinggi untuk sembuh 

Inter personal  : hubungan keluarga pasien dengan terapis baik  

h. Kemampuan fungsional dan lingkungan aktifitas. 

1.    kemampuan fungsional dasar : pasien belum mampu menekukkan 

sendi lutut dan sendi pergelangan kaki, pasien mampu duduk tegak 

diatas bed dengan bantuan. Pasien belum mampu berjalan tanpa alat 

bantu kruk, Pasien kesulitan berubah posisi dari tidur terlentang ke 

berdiri.  

2. kemampuan aktifitas fungsional : Sebagian besar aktifitas masih 

memerlukan bantuan dari orang lain belum bisa mandiri seperti pergi 

keToileting. Pasien mampu makan dan minum secara mandiri, pasien 

belum mampu berpakaian secara mandiri.  
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3. Kemampuan dalam Lingkungan aktifitas : Lingkungan aktifitas 

pasien di bangsal B, Cukup baik ruangannya bersih sehingga pasien 

merasa nyaman berada di ruangan tersebut, Lingkungan di rumah sakit 

sangat mendukung kesembuhan pasien, dan lingkungan dirumah tidak 

terdapat trap-trapan. 

c.  Pemeriksaan spesifik 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui informasi khusus yang belum 

diperoleh pada pemeriksaan dasar. Pemeriksaan pada kasus ini meliputi: 

1)  Pemeriksaan nyeri 

Pemeriksaan dengan menggunakan verbal descriptive scale (VDS), Verbal 

descriptive scale adalah cara pengukuran derajat nyeri dengan tujuh scala penilan, 

yaitu : 1 = Tidak nyeri, 2 = Nyeri sangat ringan, 3 = Nyeri ringan, 4 = Nyeri tidak 

begitu hebat, 5 = Nyeri cukup hebat, 6 = Nyeri berat, 7 = Nyeri hampir tak 

tertahankan, kemudian pasien disuruh menunjuukkan derajat nyeri yang dirasakan 

saat Diam, Bergerak, dan ditekan. Pada kasus ini didapatkan  hasil : 

- Nyeri Diam : 4 ( Nyeri tidak begitu berat) 

- Nyeri Gerak : 7 ( Nyeri hampir tak tertahankan ) 

- Nyeri Tekan : 5 ( Nyeri cukup hebat) 

2)  Pemeriksaan LGS 

Pemeriksaan luas gerak sendi dengan menggunakan goniometer. Pada 

ankle meliputi gerakan dorsi fleksi, plantar fleksi, eversi, dan inversi. 

Posisi netral untuk gerakan dorsi fleksi adalah sesuai dengan posisi 

anatomis kaki. Gerakan pada ankle terjadi pada bidang sagital dan axis 
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gerakannya pada bidang frontal yaitu pada malleolus lateralis. Dalam melakukan 

pemeriksaan as goniometer diletakkan 15 cm dari malleolus lateralis. Tangkai 

statis sejajar dengan axis longitudinal tulang tibia sedangkan tangkai dinamis 

sejajar dengan axis longitudinal tulang metatarsal V (Russe, 1975). 

 

Tabel 4.1 

Pemeriksaan LGS Dengan Goneometer 

Gerakan Hasil 

  

Flexi – Exsensi Knee 

 Kanan 

 Kiri 

Dorsi flexi – plantar flexi 

Kanan  

Kiri 

 

 

 S 0 – 0 – 110 

 S 0 – 0 -  130 

 

 S 15 – 0- 30 

 S 20 – 0 -  50 

 

3) Anthropometri 

Pengukuran lingkar segmen tubuh sangat penting dalam pemeriksaan ada 

tidaknya pembengkakan. Alat ukur yang digunakan adalah midline. Pada 

prinsipnya pengukuran lingkar anggota gerak dilakukan dengan menggunakan 

patokan yaitu tuberositas tibiae sampai malleolus lateralis. Selain itu dilakukan 

pengukuran panjang tungkai dari SIAS sampai malleolus medialis. Pengukuran 

lingkar segmen yang mengalami oedem perlu dilakukan, kemudian dibandingkan 

antara tungkai yang sakit dengan tungkai yang sehat. 
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Tabel 4.2 

Pemeriksaan oedem dengan midline 

Patokan Kanan Kiri 

Tuberositas tibia 

 Tuberositas tibia ke distal 10 cm 

Tuberositas tibia ke distal 15 cm 

Tuberositas tibia ke distal 20 cm 

Ankle  

Maleolus lateral ke distal 5 cm  

Maleolus lateral ke distal 10 cm 

Maleolus lateral ke distal 15 cm 

 

36 cm 

26 cm 

21cm 

 

25 cm 

23 cm 

23 cm 

 

29 cm 

24 cm 

18 cm 

 

23 cm 

22 cm 

22 cm          

 
Pengukuran panjang tungkai kanan 77 cm dan panjang tungkai kiri 77 cm 

 

4)  .Nilai kekuatan Otot 

Pengukuran nilai kekuatan otot menggunakan MMT (Manual muscle 

Testing). Dalam kasus ini kekuatan otot yang ditest adalah fleksor-ekstensor lutut 

kanan, dorsal-plantar pergelangan kaki kanan. Tujuannya untuk  memberikan 

penilaian pada keaadan anggota gerak yang sakit. Penilaian otot ini dalam MMT 

dapat dibedakan menjadi nilai 5 (normal), nilai 4 (good), nilai 3 (fair), nilai 2 

(poor), nilai 1 (trace) dan nilai 0 (zero).didalam pemberian MMT ini harus 

diperhatikan posisi pasien, tahanan yang diberrikan dan juga stabilisasinya. 

Pengukuran otot penggerak lutut dilakukan pada posisi duduk ongkang-

ongkang ditepi tempat tidur. Karena pasien belum mampu menggerakkan lututnya 

sendiri maka terapis memeberikan support atau penyangga pada bawah lutut dan 
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tungkai bawah. Pasien diminta menggerakkan lututnya lurus (ekstensi) dan 

menekuk (fleksi) dengan tetap diberi support oleh terapis 

Pengukuran otot penggerak pergelangan kaki dilakukan pada posisi 

terlentang. Fiksasi berada disebelah atas pergelangan kaki, pasien diminta 

menggerakkan kakinya dengan aba-aba dorong (plantar fleksi) dan tarik (dorsi 

fleksi). Karena pasien takut menggerakkan sendiri, terapis memberi support pada 

kaki pasien. 

Tabel 4.3 

Hasil Pengukuran Kekuatan Otot 

a. Lutut 

- Fleksor 

- Ekstensor 

b. Pergelangan kaki 

- Dorsal fleksor 

- Plantar fleksor 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

b. Pemeriksaan dengan indeks barthel  

Tabel 4.4 

Indeks barthel 

Aktivitas Nilai 

1. Makan  

2. Berpindah dari kursi ke tempat tidur  

3. Kebersihan diri  

4. Aktivitas di toilet 

10 

10 

3 

5 
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5. Mandi  

6. Berjalan di jalan yang datar  

7. Naik turun tangga 

8. Berpakaian  

9. Mengontrol BAK 

10. Mengontrol BAB 

3 

10 

5 

7 

10 

10 

Jumlah 73 

 
Penilaian:  
0 – 20 : ketergantungan penuh  
21 – 61 : ketergantungan berat  
62 – 90 : ketergantungan moderat  
90 – 99 : ketergantungan ringan  
100 : mandiri  
 

2. Diagnosa Fisiosterapi  

a. Impairment  

1) Terdapat oedem pada ankle kanan  

2) Terdapat nyeri tekan pada daerah incisi tungkai bawah  

3) Terdapat nyeri gerak pada lutut kanan 

4) Terdapat spasme pada otot gastrocnemius  

5) Keterbatasan gerak (LGS) pada ankle kanan  

6) Terdapat kelemahan otot pada tungkai bawah sebelah kanan  

b. Functional limitation  

1) Belum mampu berjalan secara mandiri tanpa kruk 

2) Adanya gangguan transfer ambulasi  

3) Adanya gangguan aktivitas fungsional seperti ke kamar mandi dan 

toileting.  
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c. Disability  

Pasien belum mampu melakukan aktivitas sehari-harinya sebagai siswa  

Prognosis  

Prognosis untuk kasus fraktur cruris 1/3 Tengah dextra dengan 

pemasangan plate and screw 

Quo ad vitam  : baik 

Quo ad sanam : baik  

Quo ad fungsionam : baik  

Quo ad cosmeticam  : baik 

3. Program Fisioterapi  

a. Tujuan jangka pendek  

Mengurangi oedem pada daerah ankle kanan, mengurangi spasme 

pada otot gastrocnemius kanan, mengurangi nyeri gerak/tekan pada 

tungkai kanan, meningkatkan LGS pada ankle kanan, meningkatkan 

kekuatan otot tungkai bawah sebelah kanan 

b. Tujuan jangka panjang  

Melanjutkan tujuan jangka pendek dan meningkatkan ADL ke arah 

mandiri.  

 

B. Pelaksanaan Terapi 

Setelah dilakukan pengkajian data dan diketahui permasalahannya maka 

tindakkan selanjutnya Pelaksanaan terapi yang diberikan yaitu tanggal 03 sampai 

08 juni 2008. Pada awal latihan diberkan penjelasan dan contoh gerakan latihan 
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yang akan dilakukan sehingga pasien mengerti dan dapat melakukan terapi 

dengan baik. Terapi tersebut meliputi:  

 

1. Hari pertama 

Terapi latihan pada hari pertama dilaksanakan pada tanggal 03 juni 2008 

antara lain: 

a. Breathing exercise 

Posisi pasien tidur terlentang, dan pasien diminta menghirup nafas 

lewat hidung dan menghembuskan lewat mulut dengan 5 kali hitungan.  

 

Gambar 4.1 
Latihan pernafasan (Kisner, 1996) 

b. Static contraction otot knee  

Posisi pasien tidur terlentang di bed sedangkan terapis berada 

disamping kanan pasien, terapis meletakkan tangannya di bawah betis, 

kemudian pasien diminta menekan tangan terapis ke bed. Gerakan dilakukan 

sampai 6 kali hitungan diselingi dengan menarik nafas dalam untuk rileksasi 

dan gerakan dilakukan 8-10 kali pengulangan (Kisner, 1991)  
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Gambar 4.2 
Statik kontraksi pada knee (Kisner, 1996) 

c. Relaxed passive exercise  

Tangan kiri memfiksasi atas ankle paien dan tangan kanan memegang 

tumit. Lalu melakukan gerakan ke arah dorsi-plantar fleksi secara bergantian 

dengan bantuan terapis. 

 

Gambar 4.3 

Relaxed passive exercise ke arah dorsi-plantar fleksi 

d. Assissted active exercise  

Assisted Active Movement sendi lutut untuk gerakan fleksi-ekstensi. 

Posisi pasien tidur terlentang, terapis berdiri disamping bed, tangan kanan 

terapis memfiksasi pada sendi lutut kiri pasien, sedangkan tangan kiri terapis 

berada ditumit kiri pasien, kemudian pasien diminta untuk memfleksikan lutut 

kemudian diluruskan kembali dan terapis membantu menggerakkan. 

Dilakukan pengulangan 8 kali. 
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Gambar 4.4 
Gerakan assisted active untuk sendi lutut fleksi-ekstensi (Kisner, 1996) 

e. Free active exercise  

Posisi pasien duduk ditepi bed atau duduk ongkang-ongkang, terapis 

berdiri disebelah pasien, kemudian pasien diminta untuk menekuk lutut (fleksi) 

dan meluruskan lutut (ekstensi). Dilakukan 8 kali (Kisner, 1996). 

 

Gambar 4.5 
Free Active Movement pada sendi lutut (Kisner, 1996) 

2. Hari kedua  

Terapi latihan hari kedua dilakukan pada tanggal 04 juni 2008. Terapi 

latihan pada hari kedua dilakukan sama seperti hari kedua ditambah 

a. Hold relax 

Posisi pasien duduk long sitting atau tidur terlentang tangan kiri terapis 

memfiksasi atas ankle lalu tangan kanan terapis berada dibawah tumit kaki 

pasien dengan lengan bawah berada di telapak kaki pasien sebagai tahanan. 
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Setelah siap pasien melakukan gerakan ke arah dorsi fleksi hingga batas nyeri, 

setelah itu pasien diminta untuk melawan tahanan ke arah plantar fleksi lalu 

terapis memberi aba-aba “pertahankan disini”. Setelah itu rileks dan terapis 

berusaha menambah gerakan ke arah dorsi fleksi. 

 

Gambar 4.6 
Latihan stretching dengan cara Hold Relaks 

(Kisner, 1996) 

b. Ressisted active exercise  

Posisi pasien duduk ditepi bed atau duduk ongkang-ongkang, terapis 

duduk di stool disebelah kaki yang sakit pasien, kemudian pasien diminta 

meluruskan lurus (ekstensi knee) dan menekuk lutut (fleksi knee). Pada saat 

pasien melakukan gerakan terapis, memberi tahanan, tangan terapis memfiksasi 

bagian atas lutut, tangan kiri terapis memegang ankle alau pergelangan kaki yang 

sakil pasien. Dilakukan 8 kali atau toleransi pasien. 

 

Gambar 4.7 
Resisted active exercise pada sendi lutut 
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c. Latihan duduk  

1) Latihan duduk Long Sitting 

Posisi awal pasien tidur terlentang satu tangan terapis diletakkan di 

punggung pasien. Untuk menahan agar tidak jatuh, pasien diminta bangun dengan 

kedua siku sebagai tumpuan, kemudian kedua telapak tangan pasien menumpu 

setelah badan condong ke belakang/posisi long sitting, kedua tangan menumpu ke 

belakang badan. 

 

 

 

Gambar 4.8 
Duduk long sitting 

2) Latihan duduk ongkang-ongkang 

Posisi awal pasien duduk half lying dengan long sitting, terapis berdiri 

disamping pasien, tungkai kanan yang sehat disuruh menekuk. Kedua tangan 

sebagai tumpuan dan terapis menyangga tungakai yang cidera. Dan pelan-pelan 

pasien disuruh menggeser pantatnya, terapis membawa tungkai kedua tungkai 

kesamping bed sampai kedua lutut di tepi bed kedua tangan pasien menumpu 

untuk menyangga tubuh, kemudian kedua tungkai dalam keadaan menggantung. 

 

Gambar 4.9 
Duduk ongkang-ongkang  
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d. Latihan jalan  

Cara pelaksanaannya yaitu: posisi awal posisi terdiri atas kaki yang sehat 

sejajar kruk, kemudian dilanjutkan kruk maju ke dpean, berat badan pasien 

bertumpu pada kruk kemudian kaki yang sehat (kiri) maju ke depan dan kaki yang 

sehat digantung atau tidak ditapakkan metode jalan seperti ini disebut dengan Non 

Weight Bearing (NWB) dengan pola jalan Two Point Gait, Swing to. 

 

Gambar 4.10 
Latihan jalan dengan kruk metode two point gait. (Kisner, 1996) 

 

3. Hari Ketiga 

Terapi latihan hari keempat dilakukan pada tanggal 05 juni 2008. Terapi 

latihan pada hari ketiga sama dengan latihan pada hari sebelumnya. 

4. Hari Keempat 

Terapi latihan hari keempat dilakukan pada tanggal 06 juni 2008. Terapi 

latihan pada hari keempat sama dengan latihan pada hari sebelumnya.  

5. Hari Kelima 

Terapi latihan hari kelima dilakukan pada tanggal 07 juni 2008. Terapi 

latihan h ari kelima sama dengan latihan pada hari sebelumnya.  

 

6. Hari Keenam 
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Terapi latihan hari kenam dilakukan tanggal 08 juni 2008. Terapi latihan 

pada hari keenam adalah dengan peningkatan latihan fungsional berjalan dimana 

pasien sudah bisa menempuh jarak yang lebih jauh daripada hari kelima serta 

pemberian home program kepada keluarga sebelum pasien pulang. 

 

C.  Edukasi 

Edukasi adalah anjuran tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pasien 

selama berada di bangsal ataupun setelah pasien pulang ke rumah. Edukasi yang 

diberikan berupa home program antara lain; 

1. Memberikan motivasi agar pasien terus berlatih  

2. Untuk mengurangi oedem pasien disuruh menyangga tungkai yang sakit 

dengan bantal dan diletakkan lebih tinggi dari posisi jantung . 

3. menganjurkan pada pasien untuk melakukan gerakan dorsi fleksi-plantar fleksi 

maupun inversi-eversi, fleksi-ekstensi lutut secara aktif yang sebelumnya 

diberikan contoh oleh fisioterapi. 

4. Menganjurkan pada pasien agar tidak menapakkan kaki yang sakit ke lantai. 

 

D.  Evaluasi 

Pasien dengan nama siti mariani dan umur 15 tahun dengan diagnosis post 

operasi fraktur cruris 1/3 tengah dextra telah dilakukan operasi dengan 

pemasangan plate and screw. Problematik fisioterapi yang ditemukan adalah (1) 

adanya nyeri Tekan pada luka incisi pasca operasi,(2) Adanya nyeri gerak pada 

ankle kanan (3) adanya oedem pada ankle sebelah kanan (4) adanya keterbatasan 
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LGS pada angkle sebelah kanan (5) adanya penurunan kekuatan otot Pada lutut 

kanan (6)Adanya spasme pada otot gastocnemius kanan (7) adanya penurunan 

akitiftas fungsional berjalan.  

Dari hasil evaluasi dengan skala VDS dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 4.5  

Evaluasi derajat nyeri dengan VDS 

Nyeri  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri diam  

Nyeri tekan  

Nyeri gerak  

4 

5 

7 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

2 

3 

5 

2 

2 

4 

1 

1 

3 

 

Didapatkan nyeri berkurang setelah 6 kali terapi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Kisner (1996) bahwa latihan gerak aktif yang dilakukan oleh otot-otot 

anggota tubuh dapat menyebabkan mekanisme pengurangan nyeri yang terjadi 

secara refleks dan disadari.  

Dari hasil evaluasi pengukuran antropometri dengan menggunakan 

midline dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.6 

Evaluasi oedema dengan midline 

Patokan T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Tuberositas Tibia 

Tuberositas ke distal 10 cm 

Tuberositas ke distal 15 cm 

 

36 

26 

 

36 

26 

 

35 

25 

 

34 

25 

 

33 

25 

 

32 

25 
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Tuberositas ke distal 20 cm 

Maleolus lateral 

Maleolus ke distal 5 cm 

Maleolus ke distal 10 cm 

Maleolus ke distal 15 cm   

21 

 

25 

24 

24 

21 

 

25 

24 

23 

21 

 

25 

24 

23 

21 

 

24 

23 

23 

20 

 

24 

23 

22 

20 

 

24 

22 

22 

 

Didapatkan pengurangan oedem setelah dilakukan 6 kali terapi. Penurunan 

oedem tersebut dipengaruhi oleh pemberian elevasi pada tungkai yang cidera, 

sehingga dengan posisi tungkai yang lebih tinggi dari jantung oedem dapat 

berkurang karena pengaruh gravitasi (Kisner, 1996). Juga dengan gerakan static 

contraction dapat meningkatkan tonus otot, membantu mengurangi oedem dan 

memperlancar aliran darah dengan adanya mekanisme pumping action (Kisner, 

1996). 

Dari hasil evaluasi LGS dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

Tabel 4.7 

Evaluasi LGS dengan goneometer pada tungkai kanan 

Terapi T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Ankle 
Dorsi-plantar  
Pasif  
Aktif  

 
 
S:20-0-35 
S:15-0-30 

 
 
S:20-0-35 
S:15-0-35 

 
 
S:20-0-40 
S:15-0-35 

 
 
S:20-0-40  
S:15-0-40 

 
 
S:20-0-45 
S:15-0-40 

 
 
S:20-0-50 
S:15-0-45 

Knee  
Fleksi-ekstensi 
Pasif  
Aktif  

 
 
S:0-0-120 
S:0-0-110 

 
 
S:0-0-120 
S:0-0-110 

 
 
S:0-0-125 
S:0-0-115 

 
 
S:0-0-125 
S:0-0-120 

 
 
S:0-0-130 
S:0-0-125 

 
 
S:0-0-130 
S:0-0-130 

 

Didapatkan peningkatan LGS setelah 6 kali terapi. Keberhaslan terapi ini 

karena adanya gerakan passive exercise yang dapat mencegah terjadinya 

kontraktur serta menambah lingkup gerak sendi (Kisner, 1996). 
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Pada problematik penurunan aktivitas fungsional berjalan telah dilakukan 

terapi latihan yaitu dengan latihan transfer ambulasi dan latihan jalan dengan 

menggunakan kruk dengan metode NWB (Non Weight Bearing) yaitu tanpa 

menumpu berat badan atau kaki yang sakit menggantung. Di mana pada hari 

keenam pasien sudah mampu berjalan dengan jarak yang lebih jauh pada hari 

sebelumnya secara mandiri.  

Tabel 4.8 

Evaluasi kemampuan aktivitas fungsional dengan Indeks Barthel 

No Aktivitas T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 

2 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Makan  

Berpindah dari tempat tidur 

ke kursi atau termasuk 

duduk di tempat tidur  

Kebersihan diri  

Aktivitas di toilet  

Mandi  

Berjalan di jalan yang datar  

Naik turun tangga 

Berpakaian  

Mengontrol BAB  

Mengontrol BAK 

10 

10 

 

 

3 

5 

3 

10 

5 

7 

10 

10 

10 

10 

 

 

3 

5 

3 

10 

5 

7 

10 

10 

10 

10 

 

 

5 

5 

3 

15 

5 

10 

10 

10 

10 

15 

 

 

5 

5 

3 

15 

5 

10 

10 

10 

10 

15 

 

 

5 

5 

5 

15 

5 

10 

10 

10 

10 

15 

 

 

5 

5 

5 

15 

5 

10 

10 

10 

  73 73 83 88 90 90 

Keterangan: 

0 – 20 : Ketergantungan penuh 

21 – 61 : Ketergantungan berat (sangat tergantung) 

62 – 90 : Ketergantungan moderat 

100 : Mandiri  
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Didapatkan hasil peningkatan aktivitas fungsional setelah dilakukan terapi 

sebanyak 6 kali.  

Tabel 4.9 

Evaluasi Kekuatan otot pada tungkai kanan dengan MMT 

No Aktivitas T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 

2 

3 

4 

Fleksor knee 

Ekstensor knee  

Dorsal fleksi ankle  

Plantar fleksi ankle  

3 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

3+ 

3 

2+ 

3+ 

4 

3+ 

2+ 

3+ 

4 

3+ 

3 

4 

4+ 

4 

4 

4 

 

Didapatkan hasil peningkatan kekuatan otot setelah dilakukan terapi 

sebanyak 6 kali.  

A. Pembahasan Kasus 

Seorang pasien berusia 15 tahun dengan kondisi post operasi fraktur cruris 

1/3 tengah dextra yaitu (1) adanya nyeri pada bekas incisi  (2) adanya odema pada 

daerah ankle kanan, (3) keterbatasan lingkup gerak sendi pada angkle kanan, (4) 

penurunan kekuatan otot lutut kanan (5) penurunan kemampuan fungsional yang 

melibatkan tungkai kanan, setelah dilakukan intervensi fisioterapi sebanyak 6 kali 

dalam 1 minggu dengan modalitas terapi latihan didapat perkembangan yang 

cukup baik. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari T1 sampai T6 didapat hasil sebagai 

berikut:  

1. Nyeri  

Nyeri diartikan sebagai respon sensorik normal terhadap kerusakan 

jaringan (Locker dan Melzack, 1996), nyeri dianggap sebagai proses normal 
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pertahanan yang diperlukan untuk memberi tanda ”alami” bahwa telah terjadi 

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

bahwa nyeri menurun, di sini penulis akan membuat dalam bentuk grafik 

penurunan skala nyeri sebagai berikut:  

Grafik 4.1 Penurunan skala nyeri 
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Penurunan tingkatan nyeri dengan skala VDS dari T1 nyeri diam: 4, nyeri 

tekan: 5, nyeri gerak: 7, T6 nyeri diam: 1, nyeri tekan, 1, nyeri gerak 3. 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. Oedema/bengkak  

Merupakan suatu mekanisme dari perlukaan jaringan saat dilalukan 

operasi sehingga terlepasnya jaringan plasma darah oleh vasodilatasi yang bersifat 

lokal ke dalam jaringan namun tidak diimbangi oleh kontraksi otot secara optimal. 
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Dari hasil evaluasi terakhir didapatkan hasil bahwa bengkak berkurang, maka 

penulis membuat dalam bentuk grafik penurunan bengkak sebagai berikut: 

Grafik 4.2 Antropometri tuberositas 
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Grafik 4.3 Antropometri maleolus 
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Penurunan atau mengurangi bengkak pada tungkai kanan dari T1 diukur 5 

cm distal dari maleolus lateral kanan 27 cm, kiri 24 cm, diukur 10 cm ke distal 

dari maleolus lateral kanan 25 cm, kiri 23cm, diukur 15 cm ke distal dari maleolus 

laeral kanan23 cm, kiri 20 cm.  
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Untuk T6 diukur 5 cm distal dari maleolus lateral kanan  25 cm, kiri 24 

cm, diukur 10 cm ke distal dari maleolus laeral kanan 23 cm, kiri 23 cm, diukur 

10 cm ke distal dari maleolus lateral kanan 22 cm, kiri 20 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. 

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 4.4. Peningkatan lingkup gerak sendi hip, lutut, ankle kiri aktif dan pasif 
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LGS sendi ankle dan lutut meningkat karena menggunakan latihan terapi 

passive movement dan active movement secara dini dapat mencegah mencegah 

perlengketan jaringan, menjaga elastistias dan kontraktilitas jaringan otot serta 
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mencegah pembentukan inflamasi dalam rongga persendiain (Kisner, 1996) 

sehingga lingkup gerak sendi terpelihara. 

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 4.5 Peningkatan MMT pada tungkai kiri 
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Dilihat dari grafik di atas didapat adanya peningkatan kekuatan otot dari 

pertama kali diterapi dengan hasil T1 fleksor knee : 3, ekstensor knee : 3, dorsal 

fleksi ankle : 2, plantar fleksi ankle : 2, T6 fleksor fleksor knee : 4+, ekstensor 

knee : 4 dorsal fleksi ankle : 4, plantar fleksi ankle : 4. 

Berdasarkan data di atas menunjukkan adanya perubahan ke arah 

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

1995). Bahwa dengan terapi latihan secara aktif dapat meningkatkan kekuatan otot 
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karena suatu gerakan pada tubuh selalu diikuti oleh kontraksi otot, kontraksi otot 

tergantung dari banyaknya motor unit yang terangsang. Dengan demikian 

kekuatan otot dan daya tahan otot pun menjadi meningkat. 

5. Kemampuan aktivitas fungsional 

Hal ini karena pasien merasa nyeri sehingga ia membatasi aktivitas yang 

berpengaruh pada kemampuan fungsional. 

Grafik 4.6 Peningkatan aktivitas kemampuan fungsional 
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Dari   grafik   diatas,   dapat   dilihat   adanya   peningkatan   kemampuan 

fungsional. Pertama kali terapi nilai 73 yang berarti ketergantungan moderat 

menjadi 90 yang berarti ketergantungan ringan. Dengan terapi latihan yang 

dilakukan, latihan transfer dilakukan bertahap, seperti miring dan posisi 

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

terlebih dahulu latihan keseimbangan atau latihan berdiri. Latihan jalan diberikan 

jika pasien mampu dalam menjalani aktivitas fungsional seperti makan, minum, 

memakai baju, kemampuan jalan atau aktivitas perawatan diri baik secara mandiri 
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maupun dibantu orang lain, digunakan indeks kemampuan fungsional yaitu indeks 

barthel. 

 

B. Protokol Study Kasus 

I.KETERANGAN UMUM PENDERITA 

Nama   : Siti mariani 

Umur   :15 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat   :Sukomulyo,Rt 07/ Rw 06 Bajarsari Surakarta, 

Agama   :Islam 

Pekerjaan  : Pelajar 

II.DATA-DATA MEDIS RUMAH SAKIT 

A.Diagnosa Medis : 

Post fraktur cruris 1/3 tengah dextra dengan pemasangan plate and screw 

B.Catatan Klinis : 

• catatan laboratorium :   Nilai normal 

a. Hb: 12,3   12-14    

b. Trombosit : 279.000  150.000-500.000 

c. Hematokrit :38  37-43   

• RO tanggl 1juni2008: terlihat perpatahan pada cruris dextra dengan 

bentuk perpatahan transver. 

• RO tanggal 2juni 2008 :terpasang 1 plate dan 7 screw 

• Anestesi :spinal 
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C. Tetapi Umum (general treatment) : 

Dokter :-operasi (ORIF) 

  -medica mentosa 

perawat :-medikasi 

 -asuhan keperawatan 

Rehabilitasi/Medik :  -fisioterapi 

-Okupasi Terapi 

   -Psikologi 

III. Segi Fisioterapi 

A.Anamnesis(Auto anamnesis) 

1.Keluhan Utama :  

pasien kesulitan menggerakkan lutut kanan dan pergelangan kaki kanan 

dan merasakan bengkak pada tungkai bawah sebelah kanan disertai nyeri 

2.Riwayat Penyakit Sekarang : 

pasien mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 31 mei pukul 4 sore 

pasien mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor kemudian pada hari 

itu juga pasien dibawa ke RS.Brayad Surakarta dari RS.Brayad sabtu malam 

pasien di rujuk ke RSO.Surakarta,kemudian pada hari senin pasien menjalani 

operasi kemudian pasien di rujuk ke bangsal B RSO Surakarta untuk menjalani 

perawatan. 

3.Riwayat Penyakit Dahulu: 

tidak ada riwayat jatuh, DM (-) dan Hipertensi (-). 
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4. Riwayat Penyakit Penyerta: 

tidak ada penyakit penyerta, DM (-) dan Hipertensi (-). 

5. Riwayat Pribadi: 

Pasien seorang pelajar kelas 3 smp dan merupakan anak ke-2 dari 3 

bersaudara, mempunyai hobi jalan-jalan dan rekreasi 

6. Riwayat Keluarga: 

tidak ada anggota keluarga pasien yang mengalami penyakit yang sama. 

7) Dari anamnesis sistem diperoleh informasi bahwa, 

a) Kepala dan leher  

tidak ada keluhan pusing dan kaku pada leher 

b) Sistem kardiovaskuler 

Tidak ada keluhan jantung berdebar dan nyeri dada 

c) Sistem respirasi 

Tidak ada keluhan sesak nafas ataupun batuk 

d) Sistem gastrointestinalis 

Tidak ada keluhan mual,kembung,maupun muntah. 

BAB terkontrol 

e) Sistem urogenital 

BAK terkontrol 

f) Musculoskeletal : 

 adanya nyeri gerak pada sendi lutut dan sendi pergelangan kaki, 

dan adanya kerterbatasan gerak pada sendi pergelangan kaki, nyeri 

di bagian incisi 
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g) Sistem nervorum  

Tidak di dapatkan kesemutan dan terdapat nyeri pada tungkai 

atas  kanan.  

b.  Pemeriksaan fisik  

pemeriksaan tanda-tanda vital yang dilakukan pada tanggal 3 juni 2008 

dapat diperoleh data : 

1) Tekanan darah  : 120/80 mmHg 

2) Denyut nadi : 84 x/menit  

3) Pernapasan : 20 x/menit  

4) Temperatur  : 36oC 

5) Tinggi badah : 155 cm 

6) Berat badan : 50 kg 

c.   Inspeksi 

adalah pemeriksaan dengan cara melihat/mengamati. Hasil inspeksi dari 

kasus ini adalah: 

Statis:  

Keadaan Utama baik, terdapat oedem pada daerah ankle sebelah 

kanan, terdapat luka lecet-lecet pada daerah kaki kanan, terdapat elastis 

bandage pada tungkai kanan sampai metatarsal.  

Dinamis: 

Pasien merasa kesakitan ketika menggerakkan ankle ke arah dorsal 

fleksi, Pasien sudah mampu duduk long sittingPada saat berdiri pasien 

masih merasa takut. 
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   d.   Palpasi 

palpasi adalah pemeriksaan dengan cara meraba, menekan dan memegang 

organ/tubuh pasien. Dari pemeriksaan ini didapatkan adanya nyeri tekan pada 

daerah sekitar incise, adanya spasme otot gastrocnemius, suhu pada tungkai kiri 

lebih hangat, terdapat oedem pada ankle kiri. 

e.   Perkusi  

tidak dilakukan 

f. Auskultasi  

tidak dilakukan 

Pemeriksaan gerak dasar 

b. Gerak Aktif 

Pada AGB kanan  

 Knee : Gerakan fleksi-ekstensi knee mampu melakukan  full ROM 

dan terdapat nyeri 

Ankle : Gerakan plantar fleksi Angkle tidak mampu full ROM dan 

terdapat nyeri, dorsal Flexi Ankle tidak mampu full ROM 

dan terdapat nyeri, inversi eversi full ROM dan tidak ada 

nyeri. 

 b.  Gerak Pasif. 

Pada AGB kanan  

Knee  : Gerakan fleksi-ekstensi knee mampu full ROM dan terdapat 

nyeri  
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Ankle :  Gerakan plantar flexi angkle  mampu full ROM dan terdapat 

nyeri, gerakan dorsal flexi tidak mampu full ROM dan 

terdapat nyeri, inversi-eversi full ROM dan ada nyeri  

Gerak isometric melawan tahanan 

Pasien belum dapat melakukan garakan melawan tahanan karena nyeri 

Kognitif, intra personal dan inter personal  

Kognitif : Baik pasien mampu menjawab pertanyaan terapis dengan 

benar 

Intra personal : pasien memiliki motivasi yang tinggi untuk sembuh 

Inter personal  : hubungan keluarga pasien dengan terapis baik  

Kemampuan fungsional dan lingkungan aktifitas. 

1.    kemampuan fungsional dasar : pasien belum mampu menekukkan 

sendi lutut dan sendi pergelangan kaki, pasien mampu duduk tegak 

diatas bed dengan bantuan. Pasien belum mampu berjalan tanpa alat 

bantu kruk,Pasien kesulitan berubah posisi dari tidur terlentang ke 

berdiri.  

2. kemampuan aktifitas fungsional : Sebagian besar aktifitas masih 

memerlukan bantuan dari orang lain belum bisa mandiri seperti pergi 

keToileting. Pasien mampu makan dan minum secara mandiri, pasien 

belum mampu berpakaian secara mandiri.  

3. Kemampuan dalam Lingkungan aktifitas : Lingkungan aktifitas 

pasien di bangsal B, Cukup baik ruangannya bersih sehingga pasien 

merasa nyaman berada di ruangan tersebut, Lingkungan di rumah sakit 
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sangat mendukung kesembuhan pasien, dan lingkungan dirumah tidak 

terdapat trap-trapan. 

  Pemeriksaan spesifik 

1)  Pemeriksaan nyeri 

- Nyeri Diam : 4 ( Nyeri tidak begitu berat) 

- Nyeri Gerak : 7 ( Nyeri hampir tak tertahankan ) 

- Nyeri Tekan : 5 ( Nyeri cukup hebat) 

2)  Pemeriksaan LGS 

Tabel 4.1 

Pemeriksaan LGS Dengan Goneometer 

Gerakan Hasil 

  

Flexi – Exsensi Knee 

 Kanan 

 Kiri 

Dorsi flexi – plantar flexi 

Kanan  

Kiri 

 

 

 S 0 – 0 – 110 

 S 0 – 0 -  130 

 

 S 15 – 0- 30 

 S 20 – 0 -  50 

 

4) Anthropometri 

Tabel 4.2 

Pemeriksaan oedem dengan midline 

Patokan Kanan Kiri 

Tuberositas tibia 

 Tuberositas tibia ke distal 10 cm 

Tuberositas tibia ke distal 15 cm 

 

36 cm 

26 cm 

 

29 cm 

24 cm 
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Tuberositas tibia ke distal 20 cm 

Ankle  

Maleolus lateral ke distal 5 cm  

Maleolus lateral ke distal 10 cm 

Maleolus lateral ke distal 15 cm 

21cm 

 

25 cm 

23 cm 

23 cm 

18 cm 

 

23 cm 

22 cm 

22 cm 

 
Pengukuran panjang tungkai kanan 77 cm dan panjang tungkai kiri 77 cm 

 

4)  .Nilai kekuatan Otot 

Tabel 4.3 

Hasil Pengukuran Kekuatan Otot 

c. Lutut 

- Fleksor 

- Ekstensor 

d. Pergelangan kaki 

- Dorsal fleksor 

- Plantar fleksor 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

c. Pemeriksaan dengan indeks barthel  

Tabel 2.4 
Indeks barthel 

 
Aktivitas Nilai 

11. Makan  

12. Berpindah dari kursi ke tempat tidur  

13. Kebersihan diri  

14. Aktivitas di toilet 

10 

10 

3 

5 
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15. Mandi  

16. Berjalan di jalan yang datar  

17. Naik turun tangga 

18. Berpakaian  

19. Mengontrol BAK 

20. Mengontrol BAB 

3 

10 

5 

7 

10 

10 

Jumlah 73 

 
Penilaian:  
0 – 20 : ketergantungan penuh  
21 – 61 : ketergantungan berat  
62 – 90 : ketergantungan moderat  
90 – 99 : ketergantungan ringan  
100 : mandiri  
 

4. Diagnosa Fisiosterapi  

a. Impairment  

o Terdapat oedem pada ankle kanan  

o Terdapat nyeri tekan pada daerah incisi tungkai bawah  

o Terdapat nyeri gerak pada lutut kanan 

o Terdapat spasme pada otot gastrocnemius  

o Keterbatasan gerak (LGS) pada ankle kanan  

o Terdapat kelemahan otot pada tungkai bawah sebelah kanan  

b. Functional limitation  

o Belum mampu berjalan secara mandiri tanpa kruk 

o Adanya gangguan transfer ambulasi  

o Adanya gangguan aktivitas fungsional seperti ke kamar mandi dan 

toileting.  
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c. Disability  

Pasien belum mampu melakukan aktivitas sehari-harinya sebagai siswa  

Prognosis  

Prognosis untuk kasus fraktur cruris 1/3 Tengah dextra dengan 

pemasangan plate and screw 

Quo ad vitam  : baik 

Quo ad sanam : baik  

Quo ad fungsionam : baik  

Quo ad cosmeticam  : baik 

5. Program Fisioterapi  

a. Tujuan jangka pendek  

Mengurangi oedem pada daerah ankle kanan, mengurangi spasme 

pada otot gastrocnemius kanan, mengurangi nyeri gerak/tekan pada 

tungkai kanan, meningkatkan LGS pada ankle kanan, meningkatkan 

kekuatan otot tungkai bawah sebelah kanan. 

b. Tujuan jangka panjang  

Melanjutkan tujuan jangka pendek dan meningkatkan ADL ke arah 

mandiri.  

 

C. Pelaksanaan Terapi 

1. Hari pertama 

Terapi latihan pada hari pertama dilaksanakan pada tanggal 03 juni 2008 

antara lain: 
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a. Breathing exercise 

Posisi pasien tidur terlentang, dan pasien diminta menghirup nafas 

lewat hidung dan menghembuskan lewat mulut dengan 5 kali hitungan.  

 

Gambar 4.11 
Latihan pernafasan (Kisner, 1996) 

b. Static contraction otot knee  

Posisi pasien tidur terlentang di bed sedangkan terapis berada 

disamping kanan pasien, terapis meletakkan tangannya di bawah betis, 

kemudian pasien diminta menekan tangan terapis ke bed. Gerakan dilakukan 

sampai 6 kali hitungan diselingi dengan menarik nafas dalam untuk rileksasi 

dan gerakan dilakukan 8-10 kali pengulangan (Kisner, 1991)  

 

Gambar 4.12 

Statik kontraksi pada knee (Kisner, 1996) 
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c. Relaxed passive exercise  

Tangan kiri memfiksasi atas ankle paien dan tangan kanan memegang 

tumit. Lalu melakukan gerakan ke arah dorsi-plantar fleksi secara bergantian 

dengan bantuan terapis. 

 

Gambar 4.13 

Relaxed passive exercise ke arah dorsi-plantar fleksi 

d. Assissted active exercise  

Assisted Active Movement sendi lutut untuk gerakan fleksi-ekstensi. 

Posisi pasien tidur terlentang, terapis berdiri disamping bed, tangan kanan 

terapis memfiksasi pada sendi lutut kiri pasien, sedangkan tangan kiri terapis 

berada ditumit kiri pasien, kemudian pasien diminta untuk memfleksikan lutut 

kemudian diluruskan kembali dan terapis membantu menggerakkan. 

Dilakukan pengulangan 8 kali. 

 

Gambar 4.14 
Gerakan assisted active untuk sendi lutut fleksi-ekstensi (Kisner, 1996) 
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e. Free active exercise  

Posisi pasien duduk ditepi bed atau duduk ongkang-ongkang, terapis 

berdiri disebelah pasien, kemudian pasien diminta untuk menekuk lutut (fleksi) 

dan meluruskan lutut (ekstensi). Dilakukan 8 kali (Kisner, 1996). 

 

Gambar 4.15 
Free Active Movement pada sendi lutut (Kisner, 1996) 

2. Hari kedua  

Terapi latihan hari kedua dilakukan pada tanggal 04 juni 2008. Terapi 

latihan pada hari kedua dilakukan sama seperti hari kedua ditambah 

a. Hold relax 

Posisi pasien duduk long sitting atau tidur terlentang tangan kiri terapis 

memfiksasi atas ankle lalu tangan kanan terapis berada dibawah tumit kaki 

pasien dengan lengan bawah berada di telapak kaki pasien sebagai tahanan. 

Setelah siap pasien melakukan gerakan ke arah dorsi fleksi hingga batas nyeri, 

setelah itu pasien diminta untuk melawan tahanan ke arah plantar fleksi lalu 

terapis memberi aba-aba “pertahankan disini”. Setelah itu rileks dan terapis 

berusaha menambah gerakan ke arah dorsi fleksi. 
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Gambar 4.16 
Latihan stretching dengan cara Hold Relaks 

(Kisner, 1996) 
b. Ressisted active exercise  

Posisi pasien duduk ditepi bed atau duduk ongkang-ongkang, terapis 

duduk di stool disebelah kaki yang sakit pasien, kemudian pasien diminta 

meluruskan lurus (ekstensi knee) dan menekuk lutut (fleksi knee). Pada saat 

pasien melakukan gerakan terapis, memberi tahanan, tangan terapis memfiksasi 

bagian atas lutut, tangan kiri terapis memegang ankle alau pergelangan kaki yang 

sakil pasien. Dilakukan 8 kali atau toleransi pasien. 

 

Gambar 4.17 
Resisted active exercise pada sendi lutut 

c. Latihan duduk  

1) Latihan duduk Long Sitting 

Posisi awal pasien tidur terlentang satu tangan terapis diletakkan di 

punggung pasien. Untuk menahan agar tidak jatuh, pasien diminta bangun dengan 
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kedua siku sebagai tumpuan, kemudian kedua telapak tangan pasien menumpu 

setelah badan condong ke belakang/posisi long sitting, kedua tangan menumpu ke 

belakang badan. 

 

 
 
 
 
 

Gambar 4.18 
Duduk long sitting 

2) Latihan duduk ongkang-ongkang 

Posisi awal pasien duduk half lying dengan long sitting, terapis berdiri 

disamping pasien, tungkai kanan yang sehat disuruh menekuk. Kedua tangan 

sebagai tumpuan dan terapis menyangga tungakai yang cidera. Dan pelan-pelan 

pasien disuruh menggeser pantatnya, terapis membawa tungkai kedua tungkai 

kesamping bed sampai kedua lutut di tepi bed kedua tangan pasien menumpu 

untuk menyangga tubuh, kemudian kedua tungkai dalam keadaan menggantung. 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.19 
Duduk ongkang-ongkang 

d. Latihan jalan  

Cara pelaksanaannya yaitu: posisi awal posisi terdiri atas kaki yang sehat 

sejajar kruk, kemudian dilanjutkan kruk maju ke dpean, berat badan pasien 

bertumpu pada kruk kemudian kaki yang sehat (kiri) maju ke depan dan kaki yang 
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sehat digantung atau tidak ditapakkan metode jalan seperti ini disebut dengan Non 

Weight Bearing (NWB) dengan pola jalan Two Point Gait, Swing to. 

 

Gambar 4.20 
Latihan jalan dengan kruk metode two point gait (Kisner, 1996) 

 

3. Hari Ketiga 

Terapi latihan hari keempat dilakukan pada tanggal 05 juni 2008. Terapi 

latihan pada hari ketiga sama dengan latihan pada hari sebelumnya. 

 
4. Hari Keempat 

Terapi latihan hari keempat dilakukan pada tanggal 06 juni 2008. Terapi 

latihan pada hari keempat sama dengan latihan pada hari sebelumnya.  

5.Hari Kelima 

Terapi latihan hari kelima dilakukan pada tanggal 07 Juni 2008. Terapi 

latihan hari kelima sama dengan latihan pada hari sebelumnya.  

6. Hari Keenam 

Terapi latihan hari kenam dilakukan tanggal 08 juni 2008. Terapi latihan 

pada hari keenam adalah dengan peningkatan latihan fungsional berjalan dimana 

pasien sudah bisa menempuh jarak yang lebih jauh daripada hari kelima serta 

pemberian home program kepada keluarga sebelum pasien pulang. 
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C. Edukasi 

Edukasi adalah anjuran tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pasien 

selama berada di bangsal ataupun setelah pasien pulang ke rumah. Edukasi yang 

diberikan berupa home program antara lain; 

1. Memberikan motivasi agar pasien terus berlatih  

2. Untuk mengurangi oedem pasien disuruh menyangga tungkai yang sakit 

dengan bantal dan diletakkan lebih tinggi dari posisi jantung . 

3. menganjurkan pada pasien untuk melakukan gerakan dorsi fleksi-plantar fleksi 

maupun inversi-eversi, fleksi-ekstensi lutut secara aktif yang sebelumnya 

diberikan contoh oleh fisioterapi. 

4. Menganjurkan pada pasien agar tidak menapakkan kaki yang sakit ke lantai. 

 

D. Evaluasi 

Dari hasil evaluasi dengan skala VDS dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 4.1 

Evaluasi derajat nyeri dengan VDS 

Nyeri T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri diam  

Nyeri tekan  

Nyeri gerak  

4 

5 

7 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

2 

3 

5 

2 

2 

4 

1 

1 

3 
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Dari hasil evaluasi pengukuran antropometri dengan menggunakan 

midline dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 

Evaluasi oedema dengan midline 

Patokan T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Tuberositas Tibia 

Tuberositas ke distal 10 cm 

Tuberositas ke distal 15 cm 

Tuberositas ke distal 20 cm 

Maleolus lateral 

Maleolus ke distal 5 cm 

Maleolus ke distal 10 cm 

Maleolus ke distal 15 cm   

 

36 

26 

21 

 

25 

24 

24 

 

36 

26 

21 

 

25 

24 

23 

 

35 

25 

21 

 

25 

24 

23 

 

34 

25 

21 

 

24 

23 

23 

 

33 

25 

20 

 

24 

23 

22 

 

32 

25 

20 

 

24 

22 

22 

 

Dari hasil evaluasi LGS dapat dilihat dari tabel di bawah ini 

Tabel 4.3 

Evaluasi LGS dengan goneometer pada tungkai kanan 

Terapi T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Ankle 
Dorsi-plantar  
Pasif  
Aktif  

 
 
S:20-0-35 
S:15-0-30 

 
 
S:20-0-35 
S:15-0-35 

 
 
S:20-0-40 
S:15-0-35 

 
 
S:20-0-40  
S:15-0-40 

 
 
S:20-0-45 
S:15-0-40 

 
 
S:20-0-50 
S:15-0-45 

Knee  
Fleksi-ekstensi 
Pasif  
Aktif  

 
 
S:0-0-120 
S:0-0-110 

 
 
S:0-0-120 
S:0-0-110 

 
 
S:0-0-125 
S:0-0-115 

 
 
S:0-0-125 
S:0-0-120 

 
 
S:0-0-130 
S:0-0-125 

 
 
S:0-0-130 
S:0-0-130 
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Tabel 4.4 

Evaluasi kemampuan aktivitas fungsional dengan Indeks Barthel 

No Aktivitas T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 

2 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Makan  

Berpindah dari tempat tidur 

ke kursi atau termasuk 

duduk di tempat tidur  

Kebersihan diri  

Aktivitas di toilet  

Mandi  

Berjalan di jalan yang datar  

Naik turun tangga 

Berpakaian  

Mengontrol BAB  

Mengontrol BAK 

10 

10 

 

 

3 

5 

3 

10 

5 

7 

10 

10 

10 

10 

 

 

3 

5 

3 

10 

5 

7 

10 

10 

10 

10 

 

 

5 

5 

3 

15 

5 

10 

10 

10 

10 

15 

 

 

5 

5 

3 

15 

5 

10 

10 

10 

10 

15 

 

 

5 

5 

5 

15 

5 

10 

10 

10 

10 

15 

 

 

5 

5 

5 

15 

5 

10 

10 

10 

  73 73 83 88 90 90 

Keterangan: 

0 – 20 : Ketergantungan penuh 
21 – 61 : Ketergantungan berat (sangat tergantung) 
62 – 90 : Ketergantungan moderat 
100 : Mandiri  

 

Didapatkan hasil peningkatan aktivitas fungsional setelah dilakukan terapi 

sebanyak 6 kali.  

Tabel 4.5 

Evaluasi Kekuatan otot pada tungkai kanan dengan MMT 

No Aktivitas T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 

2 

Fleksor knee 

Ekstensor knee  

3 

3 

3 

3 

3+ 

3 

4 

3+ 

4 

3+ 

4+ 

4 
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3 

4 

Dorsal fleksi ankle  

Plantar fleksi ankle  

2 

2 

2 

3 

2+ 

3+ 

2+ 

3+ 

3 

4 

4 

4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Karya Tulis Ilmiah ini dapat diambil kesimpulan bahwa fraktur cruris 1/3 

tengah dextra banyak terjadi pada seseorang baik remaja maupun usia lanjut. 

Fraktur ini dapat disebabkan oleh karena trauma secara langsung maupun tidak 

langsung. Tindakan operasi ORIF berupa pemasangan plate and screw adalah 

suatu tindakan koreksi yang baik untuk fraktur cruris 1/3 tengah dextra untuk 

tindakan koreksi oleh karena adanya mall union yang menyebabkan deformitas 

pada tungkai kanan. Sehingga dengan fiksasi ini diharapkan akan mendapatkan 



 102 

keuntungan seperti; reduksi tepat, mencegah terjadinya peradangan pada tulang, 

dan stabilitas yang segera.  

Fraktur cruris 1/3 tengah dextra merupakan patah tulang yang terjadi pada 

tulang tibia yang terletak pada 1/3 tengah dari kedua tulang tersebut. Kondisi ini 

biasanya terjadi akibat adanya trauma yang mengenai tulang tibia dan fibula. Pada 

kondisi ini penanganan dilakukan dengan operasi pemasangan Plate and Screw. 

Dari permasalahan permasalahan yang timbul tersebut tujuan dari 

penatalaksanaan fisioterapi: penanganan pasca operasi yaitu mencegah terjadinya 

gangguan pernafasan, mengurangi nyeri, mengurangi oedema, mengurangi 

spasme otot, menigkatkan kekuatan otot, menambah lingkup gerak sendi panggul 

dan lutut dan meningkatkan aktifitas fungsional. dengan modalitas fisioterapi 

berupa terapi latihan. Keberhsilan  terapi yang diberikan selama 6 kali terapi  

didapatkan hasil sebagai berikut: nyeri gerak dari T1 = 7 dan T6 = 3, nyeri 

tekan = 5 dan T6 = 1, nyeri diam = 4 dan T6 = 1. Kekuatan otot pada tungkai 

kanan dari T1 = fleksor knee 3, ekstensor knee 3, dorsal fleksi ankle 2, plantar 

fleksi ankle 2 menjadi T6 = fleksor knee 4+, ekstensor knee 4, dorsal fleksi ankle 

4, plantar fleksi ankle 4. LGS ankle aktif T1 = 15-0-30 menjadi T6 =15-0-45, 

pasif T1 = 20-0-35 menjadi T6 =20-0-50, knee aktif T1 = 0-0-110 menjadi T6 = 0-

0-130, pasif T1 = 0-0-120 menjadi T6 = 0-0-130. Oedem pada tuberositas tibia: 

tuberositas ke distal 10 cm T1 = 36 cm menjadi T6 = 32, tuberositas tibia ke distal 

15 cm T1 = 26 menjadi T6 = 25, tuberositas tibia ke distal 20 cm T1 = 21 menjadi 

T6 = 21 dan pada maleolus lateral: maleolus ke distal 5 cm T1 = 25 menjadi T6 = 

24, maleolus ke distal 10 cm T1 = 24 menjadi T6 = 22, maleolus ke distal 15 cm 

102 
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T1 = 24 menjadi T6 = 22. Untuk kemampuan fungsional pasien mengalami 

peningkatan T1 = 73 menjadi T6 = 90 dan sudah mampu berjalan tapi dengan 

menggunakan kruk. 

Terapi latihan merupakan salah satu modalitas untuk menangani 

permasalahan diatas antara lain : (1) free aktif exercise dan pasif exercise dapat 

mengurangi nyeri, (2) Assisted aktif exercise dan pasif exercise dapat 

meningkatkan lingkup gerak sendi, (3) resisted aktif exercise dapat meningkatkan 

kekuatan otot, (4) free aktif exercise untuk mengurangi oedem, dan (5) terapi 

latihan jalan dapat meningkatakn kemampuan fungsional jalan. Latihan diberikan 

secara bertahap dan semakin ditingkatkan sesuai dengan kondisi pasien. 

Dalam pemberian terapi ini perlu diperhatikan mengenai kondisi umum 

penderita, serta dosis latihan seperti lamanya latihan sehingga tercapai tujuan yang 

diharapkan. Keberhasilan yang dicapai pasien bukan hanya dari peran fisioterapi 

sendiri melainkan oleh kerja sama antara tim medis lainnya yang bekerja sesuai 

keahlian masing-masing. Selain itu kerja sama dengan pasien adalah hal penting 

yang mempengaruhi penyembuhan pasien tersebut. 

 

B. Saran 

Keberhasilan suatu terapi tidak hanya dicapai oleh disiplin ilmu saja. 

Melainkan membutuhkan disiplin ilmu yang lain seperti pelayanan pada pasien 

fraktur cruris ini, terapi tidak hanya diberikan oleh fisioterapi saja tetapi juga dari 

dokter, perawat dan tim medis lain, sehingga dalam memberikan pelayanan 

dibutuhkan kerja sama dari tim-tim medis yang ada dirumah sakit. 
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Seorang fisioterapi disarankan untuk memberikan pelayanan sebaik-

baiknya serta harus menggunakan proses fisioterapi secara tepat dan sesuai 

kondisi pasien. Fisioterapi harus selalu meningkatkan mutu pelayanan dengan 

cara belajar dan terus belajar mengenai ilmu fisioterapi yang berkemban cepat. 

Kepada pasien diharapkan untuk melakukan latihan seperti yang telah 

diajarkan walaupun sudah pulang ke rumah dan agar tidak takut menggerakkan 

tungkainya. Maka dari itu dengan adanya gerakkan pada tungkai bawah kanan 

akan mempercepat proses penyelesaian masalah yaitu mengurangi nyeri, 

menambah gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot, mengurangi pembengkakan 

dan dapat kembali melakukan berjalan seperti sedia kala. 

Kepada keluarga disarankan agar senantiasa memotivasi dan membantu 

pasien untuk berlatih sehingga pasien melakukan aktivitas kembali seperti semula. 

Dan kepada masyarakat disarankan bila menjumpai penderita dengan 

kondisi fraktur diharapkan secara mencari pengobatan ke dokter atau im medis 

guna memperoleh pertolongan yang adekuat, semakin dini mendapatkan terapi 

maka akan semakin baik hasilnya. 
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