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ABSTRAK 



PENATALAKSANAA FISIOTERAPI PADA KONDISI POST FRAKTUR 

COLLES SINISTRA DI POLIKLINIK FISIOTERAPI 

RSO.PROF.DR.R.SOEHARSO SURAKARTA 

(SUSIANTI FITA N, 2012, 49 halaman) 

Karya Tulis Ilmiah 

 

Latar Belakang : Fraktur colles sering dijumpai di setiap rumah sakit, salah 

satunya adanya tekanan atau hantaman yang sangat keras dan di terima secara 

langsung oleh tulang. 

Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaa fisioterapi dalam pengurangan nyeri 

tekan dan nyeri gerak, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak 

sendi, dan peningkatan kemampuan fungsional dengan menggunakan modalitas 

Ultra Sound,Transcutaneus Elektrical Nerve Stimulasi dan terapi latihan. 

Hasil : Setelah di lakukan terapi selama enam kali di dapatkan hasil adanya 

pengurangan rasa nyeri tekan  T1: 4 menjadi T6: 3, nyeri gerak T1 : 3 menjadi T6 

: 2, kekuatan otot dorso fleksi T1 : 3 menjadi T6 : 2, palmar fleksi dari T1 : 3 

menjadi T6 : 1, fleksi jari-jari dari T1 : 3 menjadi T6 : 2, ekstensi jari-jari dari T1 : 

3 menjadi T6 : 2, Adanya peningkatkan lingkup gerak sendi dari sendi wrist aktif 

T1 S. 25-0-30 menjadi T6 S. 35-0-40, T1 F. 10-0-20 menjadi T6 F. 25-0-30, sendi 

wrist pasif T1 S. 35-0-40 menjadi T6 S. 50-0-50, T1 F. 20-0-20 menjadi T6 F. 40-

0-35. 

Kesimpulan : Ultra sound dan TENS dapat mengurangi nyeri tekan dan nyeri 

gerak pada tangan kiri dalam kondisi post fraktur colles sinistra, Terapi latihan 

dapat meningkatkan kekuatan otot dan lingkup gerak sendi dalam kondisi post 

fraktur colles sinistra, meningkatkan fungsional anggota tangan kiri dalam kondisi 

post fraktur colles sinistra. 

Kata kunci : post fraktur colles, Ultra Sound,TENS dan Terapi latihan. 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kecelakaan yang sering terjadi merupakan kesalahan manusia yang di 

dasari sikap manusia ketidak hati-hatian dari pengendara. Selain itu 

meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak ditunjang oleh 

kelayakan jalan raya menjadi sebab terjadi kecalakaan ini. Kecelakaan 

tersebut dapat menyebabkan banyak kematian dan banyak patah tulang 

yang sering disebut fraktur. 

Fraktur colles adalah fraktur transversal radius distal yang letaknya kurang 

dari 2,5cm dari sendi pergelangan tangan dan biasanya diserta stiloideus 

ulna. Fragmen distal radial bergeser ke arah dorsal, radial dan impaksi. 

Keretakan dari radius atau tulang hasta yang lainnya, atau keduanya 

mungkin terjadi sebagai akibat trauma langsung. Tetapi tulang radius 

adalah tulang penyangga sebagian besar beban anatara tangan dan lengan, 

keretakan dari radius lebih lazim dari pada tulang hasta ( Appley, 1995). 

 

B. TUJUAN LAPORAN KASUS 

Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :  

 

1) Tujuan umum 

Untuk memenuhi persyaratan akademik pendidikan DIII fisioterapi 

2) Tujuan khusus 

(1). Untuk mengetahui manfaat ultra sonic dan TENS terhadap 

pengurangan nyeri pada post fraktur colles  

(2) Untuk mengetahui manfaat terapi latihan terhadap pengkatkan 

LGS pada post fraktur colles  

(3) Untuk mengetahu manfaat terapi latuhan terhadap peningkatkan 

kekuatan otot. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diskripsi Kasus 

 

1. Definisi fraktur colles 

 

Fraktur colles adalah fraktur transversal radius distal yang letaknya 

kurang dari 2,5 cm dari sendi pergelangan tangan dan biasanya di 

sertai fraktur stiloideus ulna.fragmen distal radialis bergeser ke arah 

dorsal,radial dan impaksi atau keretakan dari radius atau tulang hasta 

(Appley.A. Graham dan Louis,1995). 

 

2. Etiologi fraktur colles 

 Fraktur colles umumnya terjadi karena jatuh dalam keadaan 

menumpu dan biasa terjadi pada anak-anak dan lanjut usia. Bila 

seorang jatuh dengan tangan menjulur, dan kemudian menyebabkan 

tangan memutar dan menekan lengan bawah. Tindakan yang di 



lakukan dalam penanganan kasus ini biasanya dengan reduksi. 

Reduksi adalah usaha dan tindakan reposisi fragmen-fragmen yang 

patah agar sedapat mungkin untuk kembali keletak normalnya ( 

Carter, 1994). 

3. Patologi fraktur colles 

a) Nyeri 

Nyeri merupakan adanya kerusakan jaringan,di mana 

jaringan akan mengeluarkan zat cairan seperti 

serotonin,histamine,sebagaia reaksi kerusakan jaringan.zat 

kimia tersebut akan merangsang neoseptik yang akan 

menambah nyeri daerah tersebut.Nyeri berasal dari adanya 

iritasi serabut saraf sensoris karena adanya penekanan oleh 

cairan yang menetap (Kisner,1996). 

b) Kekuatan otot 

Penyebab terjadinya kekuatan otot adanya nyeri pada 

pergelangan tangan. Akibat nyeri pasien cenderung tidak 

bergerak, maka otot-otot penggerak sendi pergelangan tangan 

akan melemah. 

c) Keterbatasan gerak 

Penyebab pertama karena terjadi keterbatasan gerak yaitu 

adanya nyeri pada pergelangan tangan.Akibat adanya nyeri 

pasien cenderung tidak bergerak,maka otot-otot penggerak 

sendi pergelangan tangan akan melemah yang berakibat pada 

menurunnya lingkup gerak sendi. 

4. Tanda dan gejala fraktur colles 

 

Tanda dan Gejala klinis yang terjadi pada kasus post fraktur colles 

sinistra secara klinis,pergeseran ini menyebabkan deformitas yang di 

gambarkan sebagai “garpu Makan Malam”.pada pasien ini dengan 

sedikit deformitas mungkin hanya mengalami nyeri tekan dan nyeri 

gerak pada pergelangan tangan di gerakan.(Appley dan Solomon, 

1995). 

B. Teknologi Interverensi Fisioterapi 

 

1. Ultra Sound (US) 

Bunyi / suara adalah peristiwa getaran mekanik dengan bentuk 

gelombang longitudinal yang berjalan melalui media tertentu. Proses fisika US 

yang terjadi di dalam medium menurut (Sujatno, 2002) : 

1) Efek-efek biofisika mesin US 

a) Efek mekanik 

 Efek yang pertama kali didapat oleh tubuh adalah efek mekanik. 

gelombang ultrasound menimbulkan  peregangan dan perapatan 

didalam jaringan dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi dari 

ultrasound. Efek mekanik ini juga disebut dengan micro massage. 

Pengaruhnya terhadap jaringan yaitu meningkatkan permeabilitas 



terhadap jaringan dan meningkatkan metabolisme (Sujatno, 2002). Efek 

thermal 

2. Trancutaneus Elektical Nerve Stimulation 

Tens adalah suatu cara penggunaan energy listrik untuk merasang system saraf 

melalui permukaan kulit. Dalam hubungannya dengan modolasi nyeri 

(Johnson, 2002 dikutp oleh Parjoto, 2006). 

Tanggap rangsang jaringan terhadapstimulasi arus listrik. Jika arus listrik 

diaplikasikan ke jaringan tubuh maka akan menimbulkan tanggap rangsang 

fisiologis dari jaringan yang bersangkutan baik akibat dari stimulasi secara 

langsung maupun tak langsung. Pengaruh langsung terjadi pada tingkat selular 

dn jaringan, sedangkan pengaruh tak langsung bisa terjadi berbagai tingkat 

mulai sel, jaringan, segmental, peripheral dan exstrasegmental. Pemahaman 

hubungan antara pengaruh langsung dan tak langsung, jika tens digunakan 

untuk mengurangi nyeri maka pengaruh langsung terjadi pada tingkat sel, 

dimana arus menimbulkan exsitasi sel saraf tepi, kemudian secara tak 

langsung pempengaruhi tingkat system yang diidikasikan dengan terlepasnya 

bahan analgetik endogen seperti endorphin, enchepalin dan serotonin (Alon, 

1987 dikutip oleh parjoto, 2006).  

3. Terapi latihan 

a. Latihan gerak aktif 

1) Assisted active exercise  

          Gerakan yang terjadi oleh karena adanya kerja dari otot 

yang bersangkutan, melawan pengaruh gravitasi dan dalam 

melakukan kerja dibantu oleh kekuatan dari luar. 

2) Free  active exercise   

Gerakan yang dilakukan sendiri oleh pasien tanpa adanya 

bantuan dimana gerak yang dihasilkan adalah kontraksi otot 

dengan melawan gaya grafitasi. 

3) Resisted active movement 

Gerakan aktif dengan tahanan dari luar terhadap gerakan 

yang dilakukan pasien. Tahanan dapat berasal dari terapis, pegas 

maupun dari pasien sendiri. 

b. Latihan gerak pasif 

Relax passive movement 

Relax passive movement yaitu gerakan pasif dimana 

gerakan hanya terbatas sampai rasa nyeri. Efek dan 

penggunaannya yaitu untuk mencegah perlengketan jaringan dan 

memelihara lingkup gerak sendi, merangsang sendi, tulang, otot, 

memelihara ekstensibilitas otot dan mencegah pemendekan otot, 

memperbaiki dan memperlancar sirkulasi darah dan proses 

metabolisme dalam jaringan, memperoleh efek rileksasi dan 

pelemasan otot (Priatna,H, 1985). 

Forced passive movement 

Gerakan dengan memberikan penguluran selama gerakan tersebut 

terjadi, pemberian fiksasi dan penekanan yang mantap pada akhir 

gerakan. Efek dari gerakan ini, yaitu meningkatkan lingkup gerak 



sendi, mencegah kontraktur, mengurangi nyeri dan memperlancar 

sirkulasi darah (Priatna, 1985). 

 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

Sesuai dengan studi kasus yang di lakukan kepada pasien dengan nama 

Ny Nunik Wahyuni umur 53 tahun dengan diagnosa post fraktur colles 

sinistra. Mulai mendapat penanganan Fisioterapi selama enam kali terapi, 

Mulai tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Februari 2012. 

Setelah di lakukan penatalaksanaan fisioterapi pada pasien ini ternyata di 

dapat hasil yang cukup baik di bandingkan dengan saat sebelum di 

lakukan tindakan fisioterapi. Hasil peningkatan tersebut dapat di lihat dari 

hasil pemeriksaan sebagai berikut :  

1. Evaluasi Penurunan Intensitas Nyeri dengan VDS 

Dapat di amati Penurunan intensitas nyeri pada pasien post fraktur 

colles sinistra dalam gambar di bawah ini : 

 

DIAGRAM 4.1 

PENURUNAN INTENSITAS NYERI 

 
2. Evaluasi kekuatan otot dengan MMT  

Dapat di amati peningkatan kekuatan otot pada pasien post fraktur 

colles sinistra dalam gambar di bawah ini :  

DIAGRAM 4.2 

EVALUASI KEKUATAN OTOT DENGAN MMT 
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3. Evaluasi Lingkup Gerak Sendi dengan Goniometer 

Dapat di amati peningkatan  lingkup gerak sendi pada pasien post 

fraktur colles sinistra dalam gambar di bawah ini :  

Table 4.9 Evaluasi Lingkup gerak sendi wrist 

Sendi  
Hasil Pengukuran 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Wrist 

Sinistra 
Aktif 

S : 25
0
-

0-30
0 

F: 10
0
-0-

20
0
 

S : 25
0
-

0-30
0 

F: 10
0
-0-

20
0
 

S : 25
0
-

0-35
0 

F: 15
0
-0-

20
0
 

S : 25
0
-

0-35
0 

F: 20
0
-0-

25
0
 

S : 35
0
-

0-40
0 

F: 25
0
-0-

30
0
 

S : 35
0
-

0-40
0 

F: 25
0
-0-

30
0
 

Pasif 

S : 35
0
-

0-40
0 

F: 20
0
-0-

20
0
 

S : 35
0
-

0-40
0 

F: 20
0
-0-

20
0
 

S : 40
0
-

0-45
0 

F: 25
0
-0-

25
0
 

S : 45
0
-

0-50
0 

F: 30
0
-0-

30
0
 

S : 50
0
-

0-50
0 

F: 35
0
-0-

35
0
 

S : 50
0
-

0-50
0 

F: 40
0
-0-

35 

 

B. PEMBAHASAN 

Pada pelaksanaan study kasus yang di lakukan RSO.Prof. 

DR.R.Soeharso, di peroleh data pasien seorang wanita nama Ny. Nunik 

Wahyuni umur 53 tahun dengan diagnosa post fraktur colles sinistra. 

Mulai mendapat penanganan fisioterapi pertama kali di poliklinik 

RSO.Dr.R.Soeharso pada tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 

20 Februari 2012, saat pertama kali datang manifestasi dari kasus ini 

adalah adanya penurunan nyeri tekan dan nyeri gerak, adanya 

penurunanan kekuatan otot, adanya penurunana lingkup gerak sendi 

1. Penurunan nyeri. 

Derajat nyeri diukur dengan menggunakan skala VDS dan didapatkan 

dengan nyeri diam nilai 1 belum ada perubahan, nyeri tekan nilai 4  

ada perubahan menjadi nyeri tekan nilai 3, nyeri gerak dari nilai 3 

menjadi nilai 2 ada perubahan dalam nyeri gerak. 

Pada  table terlihat adanya nyeri yang cukup Sedang pada pasien. Hal 

tersebut dapat disebabkan karena adanya proses peradangan akut yang 

pada proses tersebut akan dihasilkan zat – zat kimiawi yang membuat 

nyeri seperti histamine, bradikinin maupun prostagladin (Low et all, 

2000). Dengan latihan seperti gerakan isometric maupun isotonik, 

maka dapat meningkatkan aliran darah pada area tersebut sehingga 

produk – produk tersebut dapat diangkut oleh pembuluh darah balik 

dan nyeri dapat menurun (Sri Mardiman, 2001). 

2. Penurunan kekuatan otot 

       Dari nilai-nilai kekuatan otot yang diperoleh selama terapi, 

maka berpendapat bahwa nilai kekuatan otot yang diperoleh tidak 

begitu valid oleh karena masih adanya nyeri pada tangan kiri 

pasien, Kekuatan otot tangan kiri pasien akan meningkat seiring 

dengan berkurangnya nyeri. Tetapi bila pasien tidak dilatih maka 

dikhawatirkan setelah nyeri menghilang maka akan terjadi 

penurunan kekuatan otot karena tidak pernah digunakan. Pada 

kasus ini, setelah dilakukan latihan gerak aktif,pasif movemen dan 



hold relaxed ada peningkatan kekuatan otot.Menurut Kisner (1996) 

jika suatu tahanan diberikan pada otot yang berkontraksi maka otot 

tersebut akan beradaptasi dan menjadi lebih kuat. 

3. Peningkatan lingkup gerak sendi. 

Dari data di atas, dapat di katakana bahwa telah terjadi peningkatan 

LGS. Hal ini dapat terjadi karena seiring dengan menurunya nyeri, 

maka pasien lebih mudah untuk menggerakan sendi yang semula 

terbatas karena nyeri. Terapi latihan yang dapat meningkatkan LGS 

yaitu dengan adanya gerak aktif dan hold relaxed. Dengan gerak 

aktif perlengketan jaringan akibat mobilisasi dapat di kurangi. 

(Apley,1995)  

Selain itu, penggunaan teknik hold relaxed juga dapat 

meningkatkan LGS (Kisner, 1996) dengan mekanisme yang telah 

dijelaskan diatas bahwa dengan kontraksi isometrik yang kuat dan 

disertai dengan rileksasi maka  ketegangan otot dan spasme dapat 

berkurang. Hal tersebut ditambah dengan mekanisme penguluran 

otot sehingga sarcomer otot yang semula memendek akan dapat 

memanjang kembali dan berakibat pada kembalinya fungsi otot 

secara normal 

 

 

KESIMPILAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Penatalaksanaa fisioterapi pada kondisi post fraktur colles sinistra dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ultra Sound dan TENS dapat bermanfaat untuk mengurangi nyeri. 

2. Terapi latihan berupa gerak aktif ( assited, free, danresisted) dapat 

meningkatkan kekuatan otot. 

3. Terapi latihan berupa hold dan gerak pasif (relaxed pasif movment dan 

force pasif movement) dapat meningkatkan lingkup gerak sendi. 

B. SARAN 

Dalam penanganan kondisi post fraktur colles, sebagai fisioterapis 

harus bekerja sama dengan displin ilmu dan tenaga medis yang lain untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang optimal. 

Suatu keberhasilan terapi di tentukan oleh terapis, sikap dari pasien itu 

sendiri serta dari keluarga pasien, jadi perlu adanya kerja sama antara 

terapis, pasien dan keluarga pasien. 

1. Saran bagi terapis 

Sebagai fisioterapi hendaknya sebelum melakukan terapi diawali 

dengan pemeriksaan dengan teliti, mencatat permasalahan pasien, 

menegakkan diagnosa dengan tepat, memilih modalitas sesuai 

permasalahan pasien, melakukan evaluasi dan memberikan edukasi 

pada pasien sehingga nantinya akan memperoleh hasil yang 

optimal. 

 

 



2. Saran bagi pasien 

Harus memiliki motivasi tinggi untuk sembuh, rutin dalam 

melakukan terapi ke fisioterapi dan melakukan latihan – latihan 

yang telah di ajarkan terapis, dan menghindari hal – hal yang telah 

di sarankan terapis. 

3. Saran  Bagi keluarga Pasien 

Hendaknya memberikan motivasi kepada pasien untuk rajin terapi 

dan melakukan home program atau eduklasi-edukasi yang telah di 

berikan oleh terapis untuk  mendukung proses kesembuhan 

pasien, 
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