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ABSTRAK 

Latar belakang : Fraktur merupakan suatu patahan pada kontinuitas 
struktur tulang. Fraktur dapat terjadi akibat peristiwa trauma tunggal, tekanan 
yang berulang-ulang atau kelemahan abnormal pada tulang ( fraktur patologik ). 
Permasalahan yang timbul akibat dari fraktur antara lain berupa nyeri diam, nyeri 
tekan, nyeri gerak, keterbatasan gerak, penurunan kekuatan otot fleksor ektensor, 
bengkak, serta masalah fungsional  berupa aktifitas makan, mandi, berpakaian dan 
aktifitas lainnya. Untuk mengatasi semua ini digunakan modalitas infra merah dan 
terapi latihan. 

Tujuan : Metodologi yang dipakai untuk penelitian ini mengacu pada 
status klinis antara lain pemeriksaan nyeri dengan VDS, keterbatasan gerak sendi 
kiri dengan pemeriksaan Lingkup Gerak Sendi, penurunan kekuatan otot dengan 
MMT, bengkak dengan antropometri. 

Hasil : Dari penelitian yang telah dilakukan maka terbukti dengan 
penggunaan modalitas infra merah dan terapi latihan selama 6 kali didapatkan 
peningkatan keuatan otot, bengkak dan nyeri gerak, nyeri tekan berkurang. 

 

Kata kunci : fraktur, infra merah, verbal descriptive scale dan manual muscle 
testing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Apabila seseorang menderita suatu penyakit yang membuat individu 

tersebut tidak mandiri atau keadaannya menjadi buruk maka akan dirasa kurang 

mampu dalam proses pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Maka dari itu 

fisioterapi mempunyai peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu 

individu agar mampu produktif dan ikut serta dalam pembangunan. Pembangunan 

nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang maju, adil 

makmur berdasarkan pancasila. Pembangunan kesehatan merupakan bagian 

integral dari pembangunan nasional yang bertujuan mencapai kemampuan untuk 

hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal (Parjoto, dkk,  2002). 

Fraktur adalah suatu diskontinuitas susunan tulang yang disebabkan karena 

trauma atau keadaan patologis. (Dorland, 2002). Menurut letak dan kerusakan 

jaringan yang berbeda pada masing-masing fraktur sehingga menghadirkan suatu 

bentuk masalah berlainan pula. Seperti pada fraktur humeri yang dilakukan 

pemasangan ORIF berupa plate (lempengan) and screw (sekrup), fraktur didaerah 

ini, dapat terjadi komplikasi-komplikasi tertentu, seperti kekakuan sendi siku. 

Disini penulis membahas kekakuan sendi siku sinistra post ORIF (Open Reduction 

Internal Fixation). 
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A. Tujuan Laporan Kasus 

Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah : 

a. Untuk mengetahui manfaat Sinar infra merah dan terapi latihan   

terhadap penurunan oedema dan nyeri pada kasus Kekakuan Sendi 

Siku. 

b. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan apakah mampu 

meningkatkan lingkup gerak sendi siku. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Kasus 

1. Definisi 

a. Fraktur suprakondiler humeri 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai 

jenis dan luasnya (smeltzer, 2002). Suprakondiler adalah bagian 

suprakondiler, fraktur suprakondiler humeri adalah terputusnya kontinuitas 

tulang bagian suprakondiler humeri. 

2. Etiologi  

 Etiologi adalah ilmu pengetahuan atau teori tentang faktor penyebab suatu 

penyakit atau asal mula penyakit (Dorland, 2002). Faktor utama penyebab dari 

keterbatasan gerak dari sendi siku ini karena kesalahan atau tidak sempurnanya 

dalam proses reposisi dan immobilisasi, kurangnya aktifitas pada sendi siku 

yang disebakan karena nyeri, sendi siku yang immobile akan menyebabkan 

statis pada vena dan spasme sehingga menyebabkan kekurangan oksigen yang 

dapat menimbulkan reaksi timbulya oedema dan akhirnya menyebabkan 

kekakuan sendi sehingga menyebabkan keterbatasan gerak. 

Dalam kasus ini terdapat  Pemasangan ORIF berupa plate and screw pada 

tulang humeri, sehinga sendi siku dalam kondisi yang terbatas untuk waktu 
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yang relative lama akan menyebabkan kekakuan atau keterbatasan gerak sendi 

siku. 

3. Patologi  

 Penumpukan cairan dari intravaskuler ke dalam jaringan interstitial, 

yang salah satu penyebabnya adalah karena reaksi inflamasi (radang) akibat 

cidera jaringan. Vasokonstriksi sementara pada arteriole dilanjutkan dengan 

vasodilatasi arteriole dan venule serta membukanya pembuluh darah kapiler 

dan menyebabkan hyperemia. Adanya vasodilatasi mengakibatkan pembuluh 

darah kapiler menjadi lebih permeable terhadap cairan dan molekul yang 

besar, sehingga menyebabkan terjadinya cairan produksi exudat yang 

berlebihan. Pada saat yang bersamaan, muncul leukosit di sepanjang pinggiran 

lumen, kemudian menyebar melalui dinding pembuluh darah ke jaringan, di 

bawah stimulus zat kimia yang keluar dari jarinagn yang rusak, yang pada 

akhirnya akan menimbulkan pembengkakan.  

4. Tanda dan Gejala Klinis 

a. Nyeri. 

b. Kaku sendi. 

c. Keterbatasan lingkup gerak sendi. 

d. Penurunan kekuatan otot. 

e. e. Kontraktur 

  Teknologi Interverensi Fisioterapi 

1. Infra Merah 

a. Definisi  
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Sinar infra merah adalah pancaran gelombang elektromagnetik 

dengan panjang gelombang 7700 A° -4 juta A°, letak diantara sinar merah 

dan hertzain  (Sujatno, 2003) 

Efek Fisiologis 

1) Meningkatkan proses metabolisme  

2) Vasodilatasi pembuluh darah 

3) Pengaruh terhadap saraf sensoris  

4) Pengaruh terhadap jaringan otot  

5) Mengaktifkan kerja kelenjar keringat 

Efek terapeutik 

1) Mengurangi rasa sakit 

2) Relaksasi otot 

3) Meningkatkan suplai darah 

4) Menghilangkan sisa-sisa hasil metabolisme 

         

2. Terapi latihan 

Terapi latihan merupakan salah satu usaha pengobatan dalam fisioterapi 

yang pada pelaksanaannya menggunakan latihan-latihan gerak tubuh baik aktif 

maupun pasif. Atau dapat pula didefinisikan sebagai suatu usaha untuk 

mempercepat penyembuhan dari suatu injuri atau penyakit tertentu yang telah 

merubah cara hidupnya yang normal.  
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1. Static Contraction 

Static Contraction merupakan kontraksi otot tanpa disertai 

perubahan panjang pendek otot dan LGS. Static Contraction bertujuan 

untuk meningkatkan tonus otot dan membantu mengurangi odem (Kisner, 

1996). Static Contraction ini dapat meningkatkan "Pumping Action" yaitu 

suatu rangsangan yang menyebabkan dinding kapiler yang terletak pada 

otot melebar sehingga sirkulasi darah lancar akibat dari sirkulasi darah 

lancar zat yang menyebabkan nyeri akan ikut terbuang sehingga nyeri akan 

ikut berkurang dan spasme otot-otot disekitarnya juga ikut berkurang. 

2. Passive movement (Latihan Gerak Pasif) 

Latihan gerak pasif merupakan latihan yang dilakukan oleh 

kekuatan dari luar tanpa adanya kerja dari otot tersebut, dimana sama 

sekali tidak terjadi kontraksi otot yang disadari (Kisner,1996).Latihan 

gerak aktif adalah gerak yang dilakukan oleh otot yang bersangkutan 

secara volunter atau sadar, dengan melawan arah gravitasi dan bantuan 

dari luar (Kisner, 1996). Dengan gerakan aktif maka akan timbul kontraksi 

otot, ,meningkatkan sirkulasi dan nutrisi ke jaringan lunak disekitar fraktur 

sehingga proses penyambungan tulang dapat berlangsung dengan baik. 

 3. Hold Relax 

Hold Relax adalah Hold relaxed merupakan salah satu teknik dari PNF 

yaitu metode untuk memajukan atau mempercepat respon dari mekanisme 

neuromuscular melalui rangsangan pada propioseptor. Dalam pelaksanaan teknik 
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hold rilaxed sebelum otot antagonis dilakukan penguluran, otot antagonis 

dikontraksikan secara isometris melawan tahanan dari terapis ke arah agonis 

kemudian disusul dengan rileksasi dari otot tersebut (Yulianto Wahyono, 2002).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Modalitas sinar infra merah digunakan untuk tujuan mengurangi nyeri, 

mengurangi bengkak, mengurangi spasme otot, rileksasi dan memperlancar 

sirkulasi darah. Penyinaran sinar infra merah merupakan salaah satu cara yang 

efektif untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri. Rasa nyeri dapat timbul 

karena adanya akumulasi sisa-sisa hasil metabolismo yang disebut zat”P” yang 

menumpuk dijaringan. Penyinaran menggunakan sinar infra merah yang 

mempunyai efek panas yang dapat memperlancar peredaran darah sehingga 

pemberian nutrisi dan kebutuhan jaringan akan O2 terpenuhi dengan baik dan 

akan lancar sehingga rasa nyeri berkurang atau hilang. Rasa nyeri juga bisa 

timbul karena adanya pembengkakan. Penyinaran sinar infra merah dapat 

mengurangi pembengkakan juga akan mengurangi rasa nyeri. Jika nyeri dan 

bengkak berkurang maka otot-otot relaks dan spasme otot berkurang. 

Untuk mengurangi nyeri, mengurangi bengkak, mengurangi spasme 

otot, dan meningkatkan lingkup gerak sendi, terapis menggunakan modalitas 

terapi latihan. Dimana latihan yang diberikan adalah aktif karena latihan ini 

dapat meningkatkan proses metabolismo didalam tubuh. Karena selama terapi 

latihan berlangsung, maka dinding kapiler yang terletak pada otot melebar, 

sehingga permeabilitas dinding kapiler akan naik, dengan demikian kapasitas 

darah bertambah, juga pertukaran cairan dalam jaringan dan pembuangan zat-
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zat yang tidak berguna menjadi lebih lancar. Hal ini akan berpengaruh terhadap 

relaksasi otot, pengurangan nyeri, penurunan bengkak, pengurangan spasme 

otot, serta perbaikan sirkulasi darah. 

Setelah dilakukan tindakan terapi dengan sinar infra merah dan terapi 

latihan sebanyak 6 kali, penulis mendapatkan hasil penurunan derajat nyeri. 

Pengukuran nilai derajat nyeri dengan menggunakan VDS (verbal deskriptive 

scale), pengukuran Peningkatan LGS dengan goniometer, dan pengukuran 

penurunan oedem (bengkak) dengan midline. Untuk memperjelas hasil tersebut 

penulis menyajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 

1. Penurunan nyeri gerak, nyeri diam dan nyeri tekan 
Table 1. evaluasi nyeri dengan VDS 

TERAPI T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri diam 1 1 1 1 1 1 

Nyeri gerak 3 3 3 3 2 2 
Nyeri tekan 1 1 1 1 1 1 

Sumber : data primer 
 

                2. Peningkatan lingkup gerak sendi 
                         Table 2. Evaluasi LGS dengan goniometer 

TERAPI T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Ekstensi-
Fleksi 
(pasif) 

S 0-0-35 S 0-0-35 S 0-0-35 S 0-0-50 S 0-0-75 S 0-0-80 

Ekstensi-
fleksi 
(aktif) 

S 0-0-30 S 0-0-30 S 0-0-30 S 0-0-45 S 0-0-70 S 0-0-70 

Sumber : data primer 

                       3. Penurunan oedema 
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                          Table 3. Evaluasi oedem dengan midline 

Bagian Sinistra Dextra 

TERAPI T1 T2 T3 T4 T5 T6 Normal 

Condylus lateral 
keproximal+5 cm 

14,5cm 14,5cm 14,5cm 14,3cm 14cm  14cm 12 cm 

Condylus lateral 
keproximal+10 
cm 

12,5cm 12,5cm 
  

12,5cm 12,3cm 12cm 12cm 10 cm 

Condylus lateral 
kedistal+5 cm 

15cm  15cm  15cm 14,8cm  14,5cm 14,5cm 10 cm 

Condylus lateral 
kedistal+10 cm 

`13cm 13cm  13cm 12,7cm 12,5cm 12,5cm 9 cm 

Sumber : data primer  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

kondisi pasca operasi pemasangan plate and screw pada fraktur 

suprakondiler humeri  sinistra, penulis dapat menyimpulkan bahwa permasalahan 

yang dihadapi pada kasus ini oedema pada lengan atas kiri, nyeri pada lengan atas 

kiri, keterbatasan LGS siku kiri serta kenurunan kekuatan otot penggerak siku kiri, 

setelah dilakukan interverensi fisioterapi dengan menggunakan infra merah  dan 

terapi latihan  dengan teknik static contraction, assisted active movement, free 

active movemen dan relaxed pasive movement dan hold rilex. 

 

B.  Saran 

Dalam hal ini keberhasilan ditentukan oleh tim medis dan penderita 

sendiri. Untuk mendukung lancarnya pelaksanaan program fisioterapi yang telah 

ditetapkan maka latihan di rumah sesuai dengan yang dianjurkan terapis seperti 

gerakan menekuk sendi siku, gerakan aktifitas seperti menyisir rambut, makan, 

menggosok gigi, mandi, berpakaian. 

1. Kepada pasien 
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Kesungguhan pasien dalam melakukan latihan harus ada karena tanpa 

adanya kesungguhan dan semangat untuk melakukan latihan secara rutin dan 

menjalankan home program yang diberikan oleh terapis maka keberhasilan 

sulit dicapai. Home program yang bisa dilakukan antara lain dengan 

melakukan latihan gerakan pada sendi siku, pasien disarankan agar lebih 

berhati-hati dalam beraktifitas khususnya yang banyak menggunakan sendi 

siku seperti mengangkat berat, mendorong ataupun menarik benda berat. Dapat 

juga memberikan kompres air hangat pada bagian yang sakit untuk 

menurunkan bengkak dan nyeri.  

2. Kepada fisioterapi 

Dalam melakukan pelayanan hendaknya sesuai prosedur yang ada 

sebelum melakukan tindakan terapi. Fisioterapi mengadakan pemeriksaan 

yang teliti dan sistematis sehingga dapat memecahkan permasalahan pasien 

secara rinci dan untuk itu perluasan dan penambahan ilmu pengetahuan yang 

sesuai dengan kondisi pasien atau suatu masalah diperlukan dengan 

memanfaatkan kemajuan IPTEK. Fisioterapi dapat memilih teknologi 

intervensi yang paling sesuai dengan hasil yang memuaskan bagi pasien dan 

terapis sendiri. 

3. Kepada masyarakat 

Apabila mengalami atau menjumpai kecelakaan dan kejadian yang 

mengakibatkan cidera tubuh terutama yang mengalami patah tulang supaya 

lebih memanfaatkan adanya institusi kesehatan yang ada dengan 

memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan / 
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tindakan yang benar yang sesuai dengan permasalahan yang ada secara dini. 

Dalam untuk menolong sebaiknya jangan gegabah, karena mungkin saja 

kondisi korban akan lebih fatal, jadi mungkin kita bisa mencari orang yang 

lebih berpengalaman. 

 

 

 

  



17 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Appley G.A & Salomon L.1995. Buku Ajar Orthopedi dan Fraktur Sistem Appley. 
Terjemahan edisi ketujuh. Jakrta : widya medika  

Depkes RI, 1992. Undang- Undang Republik Indonesia : 23 Tahun 1992 Tentang 
Kesehatan. Jakarta, hal 1 

Kisner, C. and Colby, L..1996. Therapeutic Exercise Foundations and Techniques 
(trird edition).Philadelpia : F.A Davis Company. 

Wolf,A.N.de.1994. Pemeriksaan Alat Penggerak Tubuh. Bohn StafleuVan 
Loghum Houten.  

Dorland. 2002. Kamus Kedokteran Dorland: Edisi 29, Buku Kedokteran EGC. 

R. Putz, R.Pabst .2000. Sobotta Atlas Anatomi Manusia; jilid Kedua, Edisi 22, 
EGC  Penerbit Buku Kedokteran. Jakarta. 

Heri Priatna, 2001; Fisioterapi Millenium III. Heri Priatna, dkk; Fisioterapi :           
Jurnal Ikatan Fisioterapi Indonesia; Ikatan Fisioterapi Indonesia; Jakarta; 
Hal.5. 

Mardiman, Sri, dkk 2002. Dokumentasi Persiapan Praktek Profesional 

           Fisioterapi. Akademi Fisioterapi Depkes RI. Surakarta. 

Yulianto Wahyono, 2002; Tehnik – Tehnik dalam PNF ; Makalah Pelatihan 
Fisioterapi Sasana Husada; AKFIS DEPKES, Surakarta. 

Nugraha D.S. 2001. Neurofisiologi Nyeri dan Aspke Kedokteran Disampaikan 

              pada Penatalaksanaan Fisioterapi Komprehensif Pada Nyeri 7 –10 
moral.  Surakarta. 

Sujatno, Ig, dkk. 2002. Sumber fisis, Politeknik Kesehatan Surakarta Jurusan 

             Fisioterapi: Surakarta. 

Sujatno, Ig. 2003. Materi Perkuliahan Administrasi Kesehatan SKN, dan 

              Paradigma, Sehat, Politeknik Kesehatan Surakarta Jurusan Fisioterapi: 

              Surakarta. 

Sujatno, Ig. 2006. Paradigma Sehat; Politeknik Kesehatan Surakarta Jurusan 

               Fisioterapi:Surakarta 


