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ABSTRAK 
 

Latar Belakang: Polio merupakan suatu masalah kesehatan yang besar bagi 
kebanyakan negara sedang berkembang dan merupakan salah satu penyebab 
utama kecacatan lokomotorik. Kecacatan terjadi akibat paralisis yang sering 
diperberat oleh deformitas yang sering berkembang, terutama pada anggota gerak 
bawah. Dengan pasca operasi release knee sinistra dapat dilakukan terapi dengan 
terapi menggunakan modalitas Infra Red, massage dan terapi latihan. Khususnya 
pada terapi latihan dapat dilakukan dengan stretching otot hamstring secara 
berkala dan perlahan yang bersifat mengulur jaringan atau otot yang mengalami 
kontraktur atau pemendekan serta mengembalikan fleksibilitas otot dapat 
memanjangkan otot yang mengalami pemendekan atau menurunnya elastisitas 
dan fleksibilitas otot baik karena faktor patologis (trauma, infeksi, dsb) maupun 
yang bersifat fisiologis, sehingga dapat meningkatkan LGS sendi knee. 
Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh modalitas fisioterapi dengan sinar Infra Red 
dapat mengurangi rasa nyeri, penggunaan massage dapat memberikan relaksasi 
pada otot dan modalitas terapi latihan dapat memperbaiki pola jalan dengan 
memakai brace pada kondisi pasca operasi release knee sinistra et causa polio. 
Hasil: Setelah dilakukan terapi selama enam kali didapatkan hasil adanya 
Peningkatan LGS pasif dari T1 ; S : 00 - 150 - 850 menjadi T6 ; S : 00 - 100 - 850 
didapat T1: 150 menjadi T6: 100. Tidak terjadi peningkatan kekuatan otot pasien 
dari T1: 3 menjadi T6: 3. Dengan kekuatan otot pada tungkai kiri pasien dengan 
nilai 0 maka penggunaan brace dapat di bantu melalui kekuatan otot dari elevator 
HIP. Sehingga dalam penggunaan brace pada nantinya membantu dalam proses 
aktivitas fungsional dari pasien. 
Kesimpulan: sinar Infra Red dan massage dapat mengurangi nyeri dan 
memberikan rileksasi pada otot pada kondisi pasca operasi release knee sinistra et 
causa polio, dengan penggunaan brace pada nantinya dapat mempermudah dalam 
melakukan aktivitas fungsionalnya. 
  
 
 
Kata kunci: Pasca operasi release knee sinistra et causa polio, infra merah, 

massage dan terapi latihan. 
 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Poliomyelitis adalah suatu penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh 

suatu kelompok virus neurotropik (tipe 1,2, dan 3). Virus poliomyelitis 

mempunyai afinitas khusus pada sel-sel kornu anterior medulla spinalis dan 

inti saraf motorik tertentu dibatang otak. Jika yang terserang adalah sel 

motorik maka gejala-gejala klinis akhirnya berkisar pada otot-otot yang 

mengakibatkan kelemahan atau kelayuan sehingga otot dapat mengalami 

pengecilan atau atrofi di anggota gerak seperti lengan dan tungkai kaki, tetapi 

bila terserang sel motorik untuk bernafas maka bisa mengakibatkan kematian 

(Krol, 1996). 

B. Tujuan Laporan Kasus 

1. Untuk mengetahui pengaruh modalitas Fisioterapi dengan Infra Red dapat 

mengurangi nyeri pada kondisi Pasca Operasi Release Knee Sinistra Et 

Causa Polio. 

2. Untuk mengetahui pengaruh modalitas Fisioterapi dengan menggunakan 

Massage dapat memberikan relaksasi pada otot pada kondisi Pasca 

Operasi Release Knee Sinistra Et Causa Polio. 

3. Untuk mengetahui pengaruh modalitas Fisioterapi dengan Terapi Latihan 

dapat memperbaiki pola jalan dengan memakai brace pada kondisi Pasca 

Operasi Release Knee Sinistra Et Causa Polio. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diskripsi Kasus 

1. Definisi  

Poliomyelitis adalah suatu penyakit infeksi akut yang disebabkan 

oleh suatu kelompok virus neurotropik (tipe I, II, dan III). Virus 

poliomyelitis mempunyai afinitas khusus pada sel-sel kornu anterior 

medulla spinalis dan inti saraf motorik tertentu di batang otak. Sel-sel saraf 



yang terkena mengalami nekrosis dan otot-otot yang disuplainya menjadi 

paralisis (Krol, 1996).  

2. Anatomi dan Fisiologi 

a. Sistem Tulang 

1) Os. Femur 

2) Os. Tibia  

3) Os. Fibula 

b. Sistem Sendi 

1) Sendi Lutut 

 Sendi lutut (knee joint) merupakan sendi yang paling unik 

dibandingkan sendi-sendi yang lain dalam tubuh manusia, karena 

tulang-tulang yang membentuk sendi ini masing-masing tidak ada 

kesesuaian bentuk seperti  pada persendian yang lain. Sebagai 

kompensasi ketidaksesuaian bentuk persendian ini terdapat 

meniskus, kapsul sendi, bursa dan diskus yang memungkinkan 

gerakan sendi ini menjadi luas, sendi ini juga diperkuat oleh otot-

otot besar dan berbagai ligamen sehingga sendi menjadi kuat dan 

stabil (Tajuid, 2000). 

c. Sistem Otot 

Otot penggerak kearah ekstensi yaitu quadriceps femoris, 

disarafi oleh n. femoralis L2-4  yang terdiri dari : (1) otot rectus 

femoris, (2) otot vastus medialis, (3)  otot  vastus lateralis, (4) otot 

vastus intermedius, Otot penggerak utama ke arah fleksi adalah  otot 

hamstring tediri dari 3 kelompok otot yang disarafi oleh n. sciatica L5-

S2 yaitu (1) otot bisep femoris, (2)  otot semitendinosus, (3)  otot 

semimembranosus. 

d. System Syaraf 

1) Nervus Femoralis 

2) Nervus Obturatorius 

3) Nervus Gluteus Superior dan Inferior 



BAB III 

PELAKSANAAN STUDI KASUS 

A. Pengkajian Fisioterapi 

1. Anamnesis 

Pada kasus ini anamnesis dilakukan secara langsung kepada pasien 

(auto anamnesis). Anamnesis dikelompokkan menjadi : 

a. Anamnesis umum 

Pada anamnesis umum didapatkan data berupa ; (1) Nama : Hunyi Ati, 

(2) Umur : 26 tahun, (3) Agama : Kristen, (4) Pekerjaan : Siswi 

vak.salon di BBRSBD, (5) Alamat : Barito Timur,Kalimantan Tengah, 

(6) No.Catatan Medik : 215, (7) Tempat Perawatan : Poliklinik 

Fisioterapi di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 

b. Anamnesis khusus 

Informasi yang diperoleh dari anamnesis khusus berupa : 

1) Keluhan Utama 

Keluhan utama pasien pada kasus ini adalah pasien mengeluh nyeri 

pada lutut sebelah kiri saat ditekuk. 

2) Riwayat Penyakit Sekarang 

Riwayat penyakit sekarang yaitu pada tanggal 27 Juli 2011 pasien 

datang ke BBRSBD dengan keadaan pasien mengalami polio dan 

kaki kiri keadaan menekuk. Dokter memeriksa bulan Agustus 

dengan diagnose monoparese inferior sinistra flaccid ec polio. Lalu 

pasien ingin ke RS. Orthopedi Dr. Soeharso, dan pada tanggal 28 

September 2011 pasien menjalani operasi release knee sinistra, 

pada tanggal 29 September 2011 lalu dilakukan traksi dan pasien 

berada di RSO selama 1 minggu. Lalu pasien keluar dari RSO 

dengan tungkai sebelah kiri di gips selama 1,5 bulan. 

3) Riwayat Penyakit Dahulu 

Hal Pada kasus ini waktu umur 1 tahun mengalami panas tinggi, 

kemudian berobat ke dokter dan pasien juga diberi suntikan dari 

dokter. Diagnosa dari dokter bahwa pasien menderita gejala polio. 



Seiring berjalannya waktu  kaki kiri pasien mulai merasakan lemas, 

dan karna tidak banyak digerakkan terjadi kekakuan pada lutut kiri. 

4) Riwayat penyakit penyerta 

Pada kasus ini tidak ada penyakit diabetus mellitus dan hipertensi. 

5) Riwayat Pribadi 

Pada kasus ini, pasien adalah putra bungsu dari 4 bersaudara dan 

seorang siswa vak.salon di BBRSBD. Pasien juga memiliki hobi 

tenis meja dan menyanyi. 

6) Riwayat Keluarga  

Pada kasus ini, pasien tidak mempunyai penyakit yang sama 

dengan keluarganya. 

c. Anamnesis system 

1) Kepala dan leher 

Dalam anamnesis pasien mengeluh pusing, tetapi tidak kaku pada 

lehernya. 

2) Kardiovaskuler 

Dalam anamnesis pasien tidak ada keluhan nyeri dada dan jantung 

berdebar-debar. 

3) Respirasi  

Pernafasan pasien dalam batas normal dan tidak mengalami sesak 

nafas. 

4) Gastrointestinalis 

Pencernaan pasien baik dalam pola makan teratur. Pasien tidak 

merasa muntah / mual. 

5) Urogenetalis 

BAK dan BAB lancar serta terkontrol. 

6) Muskuloskeletal 

Pasien mengalami keterbatasan gerak pada lutut kiri dan pasien 

merasakan nyeri saat menekuk lutut kiri. Tungkai sebelah kiri juga 

mengalami athrofi (menjadi lebih kecil). 

 



7) Nervorum 

Terkadang pasien merasakan kesemutan di daerah paha sebelah 

kiri. Sensibilitas kulit pada tungkai dan jari-jari kaki berkurang. 

2. Pemeriksaan Obyektif 

Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi : 

a. Vital sign 

Pada kasus ini diperoleh hasil ; (1) Tekanan darah : 110/70 

mmHg, (2) Nadi : 70 x/ menit, (3) Pernapasan : 19 x /menit, (3) 

Temperatur : 35,6 ˚C, (4) Tinggi badan : 148 cm, (5) Berat badan : 41 

kg. 

b. Inspeksi 

Dari pemeriksaan inspeksi statis terlihat adanya athrofi pada 

tungkai sebelah kiri, lutut terlihat sedikit fleksi, adanya perbedaan 

panjang tungkai. Sedangkan inspeksi dinamis merupakan inspeksi 

yang dilakukan saat pasien bergerak dapat diamati bahwa ekspresi 

wajah pasien tampak menahan rasa sakit saat lutut di tekuk. Pada saat 

berjalan, pasien menggunakan 2 kruk dan terlihat tungkai kiri belum 

bisa menumpu dengan baik. 

c. Palpasi 

Palpasi pada kasus ini diperoleh hasil : adanya nyeri tekan pada 

daerah vastus lateralis bekas operasi, suhu lokal pada lutut kanan dan 

kiri normal, tetapi tungkai sampai kaki kanan maupun kiri tidak normal 

(sebelah kiri lebih terasa dingin), adanya spasme otot hamstring dan 

quadriceps sebelah kiri. 

d. Perkusi  

Pada kondisi ini perkusi tidak dilakukan. 

e. Auskultasi  

Pada kasus ini auskultasi tidak dilakukan 

 

 

 



3. Pemeriksaan gerak 

Tabel 3.1 Pemeriksaan Gerak Dasar 

No Gerak aktif Gerak pasif 
Gerak isometric 

melawan 
tahanan 

1 Anggota gerak bawah  Anggota gerak bawah  Anggota gerak  
2 Hip : pasien tidak 

mampu secara aktif 
menggerakkan 
kesemua gerak bidang 
sendi. 

Hip : mampu di gerakkan 
ke semua arah bidang 
gerak sendi, dapat  full 
rom dan  pada semua 
gerakan. 

Hip : tidak 
dilakukan. 

3 Knee : pasien tidak 
mampu menggerakkan 
semua bidang gerak 
sendi. 

Knee : tidak mampu di 
gerakkan kesemua arah 
bidang gerak sendi,tidak 
full rom.   

Knee : tidak 
dilakukan. 

4 Ankle : Pasien tidak 
mampu menggerakkan 
secara aktif kesemua 
arah bidang gerak 
sendi. 

Ankle : mampu di 
gerakkan ke semua arah 
bidang gerak sendi .full 
rom soft end fell. 

Ankle : tidak 
dilakukan. 

 

4. Pemeriksaan kognitif, intrapersonal dan interpersonal 

Pemeriksaan kognitif didapatkan mampu mengingat dan 

menceritakan kembali penyakitnya dengan baik. Pemeriksaan 

intrapersonal diperoleh hasil pasien memiliki karakter saat terapi, tidak 

mampu menahan rasa sakit dan terkadang pasien tidak semangat untuk 

terapi. Pemeriksaan interpersonal diperoleh keterangan bahwa pasien dapat 

berkomunikasi dengan baik dengan terapis, pasien lain, keluarga serta 

lingkungan asrama. 

5. Pemeriksaan fungsional dan lingkungan aktivitas 

a. Fungsional dasar 

Merupakan kemampuan pasien secara mendasar yang dapat 

dilakukan seperti transfer dari terlentang ke miring, dari miring ke 

duduk, dari duduk ke berdiri dan seterusnya. Pada kasus ini pasien 

tidak mengalami kesulitan didalam aktivitas. 

 

 



b. Aktivitas Fungsional 

Kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas fungsional 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti berjalan, naik 

turun tangga dll. Pada kasus ini, pasien mampu berjalan dan naik turun 

tangga meski dengan bantuan 2 kruk. 

c. Lingkungan aktivitas 

Pemeriksaan pada tempat terapi maupun lingkungan dimana 

pasien tinggal. Pada kasus ini lingkungan di asrama dan di poliklinik 

mendukung untuk kesembuhan pasien, kamar di asrama berada di 

lantai 1, sehingga tidak perlu naik turun tangga. 

6. Pemeriksaan spesifik  

Pemeriksaan fisik ini meliputi : 

a. Mengukur panjang tungkai dengan pita ukur / midline  

Tabel 3.2 Hasil pengukuran panjang tungkai 

Panjang tungkai Acuan  Kanan Kiri 
True length / 
anatomical 

Dari SIAS ke malleolus 
medial 

83 cm 78 cm 

Discrepancy pada tungkai kiri : 5 cm 

b. Mengukur lingkar segmen dengan pita ukur / midline 

Tabel 3.3 Pengukuran Antropometri  

Maleolus Lateral Ke Distal 5 cm 
Kiri  26 cm 
Kanan 30 cm 

Maleolus Lateral ke Proksimal 10 cm 
Kiri  27 cm 
Kanan 30 cm 

Maleolus Lateral ke Distal 10 cm 
Kiri 24 cm 
Kanan 32 cm 

Maleolus Lateral ke Proksimal 15 cm 
Kiri  27 cm 
Kanan 32 cm 

 

 

 



c. Pemeriksaan kekuatan otot dengan MMT 

Tabel 3.4 Mengukur kekuatan otot dengan MMT 

Group otot Nilai 
Elevator HIP 3 

 

d. Pemeriksaan LGS dengan gneometer gerak pasif sebelah kiri 

Tabel 3.5  mengukur LGS dengan gneometer 

Sendi Pasif 
ROM HIP S : 300 - 00 - 1300  
 F : 350 - 00 - 300 
ROM Knee S : 00 - 150 - 850 
ROM Ankle S : 150 - 00 - 500 

 

B. Problematik Fisioterapi 

Impairment yang terdiri (1) adanya nyeri tekan dan gerak pada lutut 

sebelah kiri karena post operasi, (2) keterbatasan LGS pada lutut sebelah kiri, 

(3) kontraktur sendi pada lutut sebelah kiri yang mengakibatkan perbedaan 

panjang tungkai. Functional limitation yaitu pasien kesulitan pada saat 

aktivitas jongkok dan berjalan. Dissability yaitu dalam aktivitas pasien di 

kegiatan vak.salon dituntut untuk mampu berdiri lama dan pasien masih 

merasa kesulitan karena menggunakan kruk sehingga pasien perlu bantuan 

brace. 

C. Tujuan Fisioterapi 

Tujuan jangka pendek: 

1. Meningkatkan LGS knee sinistra. 

2. Meningkatkan kekuatan otot elevator HIP dan otot-otot perut. 

3. Melatih menumpu dengan menggunakan bamboo splint. 

4. Melatih menumpu dengan brace posisi knee full ekstensi. 

Tujuan jangka panjang : 

1. Melanjutkan tujuan dari pada jangka pendek. 

2. Meningkatkan aktifitas fungsional pasien. 

 

 



D. Pelaksanaan Fisioterapi 

1. Infra Red 

a. Pelaksanaan terapi 

Lampu IR diposisikan tegak lurus pada area yang akan diterapi 

(otot hamstring sinistra dan knee sinistra), jarak diatur antara 45-60 

cm, ke 2 lampu dihidupakn secara bersamaan, kemudian alat pengatur 

waktu dipasang selama 15 menit. 

2. Massage  

1) Pelaksanaan terapi 

Dengan terapis memfiksasi pada bagian pathela pasien dengan 

memberikan massage pada daerah pathela untuk mengurangi adanya 

spasme dan memobilisasi pathela. Terapis juga memberikan tehnik 

massage berupa friction pada bagian hamstring sinistra agar knee 

mudah untuk di luruskan. Dengan waktu 15 menit. 

3. Terapi latihan 

a. Stretching otot hamstring (sendi knee) 

1) Pelaksanaan terapi 

Tangan kiri terapis memfiksasi tumit pasien, sedangkan 

tangan kanan diatas patela. Kemudian terapis menstretching otot 

hamstring secara perlahan dengan cara tangan kanan menekan 

patela kedistal/kebawah dan tahan sampai 10 – 30 detik. Untuk 

dosisnya dilakukan 8 - 10 kali pengulangan. 

b. Latihan Jalan dengan menggunakan kruk  

2) Pelaksanaan terapi 

Pola jalan dengan metode NWB (Non Weight Bearing) 

dengan terapis memberikan instruksi pada pasien untuk 

menggantung tungkai kiri dan tungkai kanan menapak d lantai. 

Kedua kruk posisi sejajar maju ke depan dan tumpuan pada kedua 

tangan lalu posisi badan condong ke depan, ayunkan kedua tungkai 

bersamaan maju kedepan sejajar dengan kruk  begitu seterusnya. 

   



4. Pemberian fiksator  

a.  Bamboo splint 

1) Pelaksanaan terapi 

Posisi terapis disebelah kiri pasien/sebelah kiri kaki yang 

lemah. Pasang bambo splint dari ankle sisi posterior/tendon aciles 

sampai otot hamstring, kemudian ikat bambo splint dengan kain 

dimulai dari distal keproximal. Penggunaan bamboo splint kepada 

pasien guna membantu mempertahankan knee agar tetap pada 

posisi ekstensi.  

3. Edukasi 

Adapun edukasi yang diberikan terapis pada kasus ini adalah: (1) 

Pasien dianjurkan untuk sering menstretching/mengulur otot hamstring daerah 

sendi knee kiri yang sudah diajarkan terapis, (2) saat aktifitas berjalan pasien 

di anjurkan untuk memakai brace, (3) Setiap jalan tungkai kiri di anjurkan 

untuk menumpu berat badan. 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Peningkatan LGS pasif dari T1 ; S : 0° - 15° - 85° menjadi T6 ; S : 0° - 10° 

- 85°. Dari terapi pertama hingga terapi keenam terjadi peningkatan LGS 

pasif knee saat normal sebanyak 50 dari posisi awal pasien. 

2. Tidak terjadi peningkatan kekuatan otot pasien dari T1 ; 3 menjadi T6 ; 3 . 

Dari terapi pertama hingga terapi keenam tidak terjadi peningkatan 

kekuatan otot. 

3. Dengan pasien dilatih oleh terapis menggunakan bamboo splint pada 

tungkai kirinya dan latihan jalan menggunakan 2 kruk, pasien dapat 

menumpu dengan baik pada posisi knee full ekstensi. Sehingga pada 

saatnya pasien menggunakan brace, pasien mampu menumpu berat 

badannya tanpa menggunakan kruk lagi. Dengan kekuatan otot pada 

tungkai kiri pasien dengan nilai 0 maka penggunaan brace dapat di bantu 



melalui kekuatan otot dari elevator HIP. Sehingga dalam penggunaan 

brace pada nantinya membantu dalam proses aktivitas fungsional dari 

pasien. 

B. Saran 

Dalam hal ini pasien disarankan untuk tetap mempunyai motivasi dan 

semangat yang tinggi melakukan latihan secara rutin seperti yang diajarkan 

terapis serta menghindari faktor-faktor resiko agar tidak terjadi kontraktur 

sendi knee kembali. Kepada keluarga pasien disarankan untuk tetap 

memberikan dukungan dan motivasi kepada pasien. 
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