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PENATALAKSANAAN INFRA MERAH DAN TERAPI LATIHAN PADA  

KONDISI POST OPEN REDUCTION INTERNAL FIXATION  

FRAKTUR HUMERI 1/3 DISTAL SINISTRA  

DI RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

(Lina Irena, 2012, 51 halaman) 

ABSTRAK 

Latar Belakang : Fraktur Humeri biasanya terjadi setelah usia pertengahan dan 

terbanyak ditemukan pada wanita yang menderita osteoporosis pada masa pasca 

menopause. 

Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam pengurangan rasa 

nyeri, peningkatan LGS, peningkatan kemampuan fungsional pada kondisi 

Fraktur Humeri dengan menggunakan modalitas Infra Merah dan Terapi Latihan 

dengan menggunakan Active exercise, Hold Relax. 

Hasil : Setelah dilakukan terapi selama enam kali terapi didapatkan hasil adanya 

penurunan rasa nyeri, adanya peningkatan LGS, adanya peningkatan kemampuan 

fungsional yang nyeri diam 𝑇0 1 menjadi 𝑇6 1 sedangkan nyeri gerak 𝑇0 3 menjadi  

𝑇6 2, nyeri tekan  𝑇0 1 menjadi  𝑇6 1. 

Kesimpulan : Infra merah dan Terapi Latihan dapat mengurangi nyeri dalam 

kondisi Fraktur Humeri, dan Terapi Latihan dapat meningkatkan LGS, dan 

meningkatkan kemampuan fungsional dalam kondisi Fraktur Humeri. 

Kata kunci : Fraktur Humeri, IR, dan Terapi Latihan Active exercise, Hold Relax. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam mewujudkan Indonesia Sehat 2010, telah ditetapkan misi 

pembangunan kesehatan, yaitu : menggerakkan pembangunan nasional 

berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup 

sehat,  memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, 

merata dan terjangkau, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, 

keluarga dan masyarakat serta lingkunganya DepKes RI (1999). Dan 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. 

Fisioterapis sebagai salah satu tenaga kesehatan mempunyai peran 

aktif memelihara, meningkatkan kesehatan, mengembalikan fungsi dan 

ketergantungan bila individu mendapatkan kekurangan gangguan kemampuan 

atau masalah yang disebabkan kerusakan fisik, psikis dan lain sebagainya 

WCP (1999). 

Dalam kehidupan manusia sering ditemukan beragam penyakit yang 

disebabkan oleh traumatik. Trauma merupakan keadaan dimana seseorang 

mengalami cidera oleh salah satu sebab. Penyebab utama trauma adalah 

kecelakaan lalu lintas, industri, olah raga dan rumah tangga. Salah satu 
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penyakit yang dapat terjadi karena trauma yaitu fraktur, misalnya fraktur 

humeri. Penanganan fraktur ada 2 macam yaitu secara operatif dan non 

operatif. Penanganan fraktur secara operatif yaitu dengan pemasangan ORIF 

(Open Reduction Internal Fixation). Dalam hal ini fisioterapis berperan dalam 

memelihara, memperbaiki dan mengembalikan kemampuan fungsional 

penderita seperti semula. 

Fraktur adalah suatu diskontinuitas susunan tulang yang disebabkan 

karena trauma atau keadaan patologis. Dorland (2002). Hal ini bisa 

disebabkan karena : trauma tunggal, trauma yang berulang-ulang, kelemahan 

pada tulang atau fraktur patologik Apley (1995). 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 dextra 

post ORIF. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh sinar Infra merah dan terapi latihan terhadap 

pengurangan oedema, peningkatan LGS dan peningkatan fungsi sendi siku 

seoptimal mungkin? 

  

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulis menyusun proposal karya tulis ilmiah adalah:  

1. Tujuan Umum 



 

 

 

6 

a. Untuk mendapatkan gambaran peran fisioterapi (sinar Infra 

Merah dan Terapi Latihan) bisa mengurangi nyeri dan 

meningkatkan LGS pada kondisi kekakuan sendi siku. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui bagaimana Sinar Infra Merah dan Terapi 

Latihan   terhadap penurunan oedema pada kasus Kekakuan 

Sendi Siku. 

b. Untuk mengetahui bagaimana Terapi Latihan apakah mampu 

meningkatkan lingkup gerak sendi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Kasus 

1. Definisi 

Fraktur merupakan kata yang berasal dari bahasa inggris fracture yang 

berarti patah tulang. Yaitu kerusakan struktural dalam tulang, lapisan epifisis, atau 

permukaan sendi tulang rawan Garrison,(2001). Fraktur supracondiler adalah 

fraktur yang mengenai bagian sepertiga distal lengan atas. Fraktur ini sering 

terjadi pada anak-anak, dimana seringkali terjatuh pada tangan yang terbentang 

keluar Kedaruratan medik, edisi revisi (2000). 

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 protein, oedema, eksudasi, dan 

akhirnya menyebabkan kekakuan sendi sehingga menyebabkan keterbatasan 

gerak. 

3. Patologi  

Patologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari sifat penyakit 

terutama struktur dan perubahan fungsi dalam jaringan tubuh dan organ yang 
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menyebabkan atau disebabkan oleh penyakit, Dorland (2002). Menurut Appley 

(1995) pada kekakuan sendi post fraktur terjadi karena adanya oedema dan fibrosis 

pada kapsul, ligamen, dan otot disekitar sendi atau terjadi perlengketan jaringan 

lunak satu dengan yang lain. Keadaan ini akan lebih buruk apabila tidak 

digerakkan pada waktu yang lama. 

4. Tanda dan Gejala Klinis 

a. Nyeri 

Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang 

tidak nyaman, yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau 

berpotensi merusak jaringan. 

b. Kaku sendi. 

Terjadinya kesulitan atau kekakuan pada saat akan memulai 

gerakan pada kapsul, ligamentum, otot dan permukaan sendi. 

c. Keterbatasan lingkup gerak sendi. 

Biasanya keterbatasan gerak mula - mula terlihat pada gerak 

fleksi kemudian dalam keadaan lanjut terjadi keterbatasan kearah 

ekstensi.. Keterbatasan ini akibat dari: perubahan permukaan sendi, 

spasme dan kontraktur otot, kontraktur kapsul kapsul sendi. 

d. Penurunan kekuatan otot. 

Dengan adanya immobilisasi yang terlalu lama maka kontraksi 

otot akan sangat minimal hal ini akan menurunkan jumlah suplai 

darah ke sel, jaringan otot pada sekitar siku. Sehingga nutrisi dan 

oksigen yang disalurkan tidak memadahi untuk proses kontraksi 
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otot dan volume otot menjadi menurun. Terapi latihan berupa statik 

kontraksi sangat bagus untuk menurunkan kelemahan otot ini. 

e. Kontraktur 

Kontrakur dapat terjadi karena kurangnya aktifitas selama 

masa penyembuhan pada jaringan otot. 

B. Teknologi Interverensi Fisioterapi 

1. Infra Merah 

Sinar infra merah adalah pancaran gelombang elektromagnetik dengan 

panjang gelombang 7700 Å -4 juta Å, letak diantara sinar merah dan hertzain. 

Sujatno,Ig (2003). 

Posisikan pasien senyaman mungkin, bebaskan area yang akan diterapi dari 

kain atau pakaian, sebelum diterapi kulit harus kering dan dilakukan tes 

sensibilitas terlebih dahulu. 

Alat diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau daerah siku yang 

sakit. Usahakan sinar tegak lurus dangan area yang diterapi waktu kurang lebih 

10-15 menit. 

2. 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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BAB III 

PELAKSANAAN  STUDI KASUS 

 

Fisioterapis harus melakukan assessment sebelum memberikan pelayanan 

kepada pasien. “Assessment” tersebut terdiri dari pengumpulan data, 

implementasi data, pemeriksaan dasar, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan lain 

yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pemecahan masalah yang 

dihadapi. 

A. Pengkajian Fisioterapi 

1. Anamnesis 

Anamnesis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan tanya jawab 

antara pasien dan terapis. Pada kasus ini dilakukan Autoanamesis yaitu tanya 

jawab langsung kepada pasien yang bersangkutan. Anamnesis sendiri dibagi 

menjadi dua yaitu: pertama pemeriksaan yang dilakukan dengan mengadakan 

tanya jawab dengan penderita sendiri disebut juga dengan auto anamnesis. Yang 

kedua yaitu mengadakan tanya jawab dengan orang yang dekat dengan penderita 

atau orang yang mengetahui tentang penyakit yang diderita pasien disebut dengan 

hetero anamnesis. Anamnesis hendaknya diarahkan dan sedapat mungkin 

memakai kata - kata penderita sendiri. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Seorang pasien berusia 39 tahun dengan kondisi fraktur humeri : Adanya 

nyeri tekan dan gerak pada lengan kiri. Peningkatan kekuatan otot sendi elbow. 

Setelah dilakukan intervensi fisioterapi sebanyak 6x dengan modalitas infra merah, 

dan terapi latihan didapatkan hasil sebagai berikut : 

1. Evaluasi nyeri dengan VDS. 

TERAPI T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri diam di siku 1 1 1 1 1 1 

Nyeri gerak flexi ekstensi siku 3 3 3 3 2 2 

Nyeri tekan di siku 1 1 1 1 1 1 

 

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° 
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3. Evaluasi oedem dengan midline 

TERAPI T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Condylus lateral keproximal+5 cm 24,5cm 24,5cm 24,5cm 24,3cm 24cm 24cm 

Condylus lateral keproximal+10 cm 22,5cm 22,5cm 22,5cm 22,3cm 22cm 22cm 

Condylus lateral kedistal+5 cm 25cm 25cm 25cm 24,8cm 24,5cm 24,5cm 

Condylus lateral kedistal+10 cm 23cm 23cm 23cm 22,7cm 22,5cm 22,5cm 

 

4. Evaluasi Skala Fungsional dengan Elbow / Wrist /Han Dsiabilty Index 

Pertanyaan 𝑇1   𝑇2 𝑇3 𝑇4 𝑇5 𝑇6 

- Bagian 1: Intensitas nyeri 5 5 4 4 4 4 

- Bagian 2 : Rasa tebal-tebal dan kesemutan 6 5 4 3 3 2 

- Bagian 3 : Perawatan diri (mandi, berpakaian) 5 5 4 4 4 4 

- Bagian 4 : Kekuatan 3 3 3 3 2 2 

- Bagian 5 : Menulis 5 4 4 3 2 1 

- Bagian 6: Pekerjaan 4 4 3 3 3 3 

- Bagian 7 : Mengendara 6 5 5 4 4 4 

- Bagian 8 : Tidur 6 6 5 5 4 4 

- Bagian 9 : Rumah dan Lingkungan Kerja 5 4 4 3 3 3 

- Bagian 10 : Rekreasi / Olahraga 5 5 4 3 3 3 

Total 50 46 40 35 32 30 

Prosentase : 30/50 x 100% = 60% (Severe disability) 
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5. Evaluasi Kekuatan Otot dengan MMT (Manual Muscel Testing) 

Sendi Gerakan Nilai 

Elbow Sinistra Flexi 3 

 Ekstensi 3 

 

B. PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana program terapi 

dengan modalitas sinar infra merah dan terapi latihan pada kondisi kekakuan sendi 

siku sinistra post ORIF , apakah didapatkan hasil yang cukup bagus, tambah buruk 

atau tetap saja. Dalam bab ini juga, terapis akan menjelaskan beberapa masalah yang 

sering timbul saat terapis memberikan program terapi pada pasien. 

Pada penderita fraktur humeri sinistra masalah yang sering timbul antara lain 

adanya rasa nyeri, adanya bengkak, adanya spasme otot, adanya keterbatasan 

lingkup gerak sendi. Untuk mengatasi masalah-masalah diatas maka fisioterapis 

menggunakan modalitasnya yaitu sinar infra merah dan terapi latihan. 

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 metabolisme 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 pembuangan zat “P” akan 

lancar sehingga rasa nyeri berkurang atau hilang. 
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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

penggunaan modalitas fisioterapi berupa sinar infra merah dan terapi latihan yaitu, 

Free active movement, Resisted active movement, hold relax dapat membantu 

mengurangi permasalahan yang timbul akibat kekakuan sendi siku dengan 

pemasangan plate and screw. Penanganan fraktur humeri akan lebih berhasil jika 

disertai kemauan dan semangat untuk sembuh. 

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. 
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