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Latar Belakang : Frozen shoulder merupakan rasa nyeri yang mengakibatkan 
keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS) pada bahu. Mungkin timbul karena 

adanya trauma, mungkin juga timbul secara perlahan-lahan tanpa tanda-tanda atau 
riwayat trauma. Keadaan ini biasanya timbul gejala seperti tidak bisa menyisir 
karena nyeri disekitar depan samping bahu. Nyeri tersebut terasa pula saat lengan 

diangkat untuk mengambil sesuatu dari saku kemeja, ini berarti gerakan aktif 
dibatasi oleh nyeri. Salah satu modalitas untuk meningkatkan lingkup gerak sendi 

adalah pemberian latihan terapi manipulasi. Terapi manipulasi adalah suatu 
gerakan pasif yang digerakkan dengan tiba- tiba, amplitude kecil dan kecepatan 
yang tinggi, sehingga pasien tidak mampu menghentikan gerakan yang terjadi. 

Tujuannya adalah untuk memperbaiki joint play movement dan dengan demikian 
memperbaiki roll-gliding yang terjadi selama gerakan aktif. 

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh terapi manipulasi terhadap 
peningkatan lingkup gerak sendi pada frozen shoulder di RST dr.Soedjono 
Magelang. 

Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperiment, dengan desain 
penelitian Pre and Post Test With Control Group Design.  Teknik pengambilan 

sampel menggunakan Purposive Sampling. Jumlah sampel 16 orang yang terdiri 
dari 8 orang kelompok perlakuan dan 8 orang kelompok kontrol. Modalitas yang 
diberikan adalah Terapi latihan berupa terapi manipulasi selama 4 minggu 

berturut-turut dengan 3 set pengulangan setiap minggu. Pengukuran lingkup gerak 
sendi menggunakan goneometer. Uji Normalitas data menggunakan Shapiro-Willk 

tes kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesa dengan Paired Sample T-test dan uji 
beda menggunakan Independen T-Test. 
Hasil Penelitian: Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang 

signifikan dengan nilai P adalah 0.0001 dimana p < 0.05 yang berarti Ha diterima. 
Artinya ada pengaruh pemberian terapi manipulasi terhadap peningkatan lingkup 

gerak sendi penderita frozen shoulder. 
Kesimpulan: Pemberian terapi manipulasi terbukti memberikan pengaruh 
terhadap peningkatan lingkup gerak sendi pada penderita frozen shoulder. 

  

Kata Kunci: terapi manipulasi, lingkup gerak sendi, frozen shoulder 



    
 

 
 

PENDAHULUAN 

Frozen shoulder merupakan rasa nyeri yang mengakibatkan keterbatasan 

lingkup gerak sendi (LGS) pada bahu. Mungkin timbul karena adanya trauma, 

mungkin juga timbul secara perlahan- lahan tanpa tanda-tanda atau riwayat 

trauma. Keluhan utama yang dialami adalah nyeri dan penurunan kekuatan otot 

penggerak sendi bahu dan keterbatasan LGS terjadi baik secara aktif atau pasif. 

Frozen shoulder di akibatkan oleh penyusutan dan pembentukan jaringan perut 

pada sendi, melibatkan nyeri bahu dan hilangnya pergerakan (Sandor & Brone 

2000). Secara epidemiologi frozen shoulder terjadi sekitar usia 40-65 tahun. Dari 

2-5 % populasi sekitar 60 % dari kasus frozen shoulder lebih banyak mengenai 

perempuan dibanding laki- laki. Frozen shoulder juga terjadi pada 10-20 % dari 

penderita diabetus mellitus yang merupakan salah satu faktor resiko frozen 

shoulder (Sandor, 2004). Di RST Dr. Soedjono Magelang setiap bulan pada poli 

rehabilitasi fisioterapi terdapat sekitar 15 orang yang menderita frozen shoulder 

dan akan bertambah tiap bulannya. 

Kasus frozen shoulder memiliki masalah yang komplek bila dibandingkan 

dengan tendinitis dan bursitis karena terjadi keterbatasan gerak yang lebih berat 

dan prognosis kesembuhan yang lebih buruk dibandingkan dengan tendinitis dan 

bursitis (Calliet, 1991). Diantara beberapa faktor yang menyebabkan frozen 

shoulder adalah capsulitis adhesiva. Keadaan ini disebabkan karena suatu 

peradangan yang mengenai kapsul sendi dan dapat menyebabkan perlengketan 

kapsul sendi dan tulang rawan, ditandai dengan nyeri bahu yang timbul secara 

perlahan- lahan, nyeri yang semakin tajam, kekakuan dan keterbatasan gerak. Pada 

pasien yang menderita capsulitis adhesiva menimbulkan keluhan yang sama 

seperti pada penderita yang mengalami peradangan pada jaringan disekitar sendi 

yang disebut dengan periarthritis, keadaan ini biasanya timbul gejala seperti tidak 

bisa menyisir karena nyeri disekitar depan samping bahu. Nyeri tersebut terasa 

pula saat lengan diangkat untuk mengambil sesuatu dari saku kemeja, ini berarti 

gerakan aktif dibatasi oleh nyeri. Tetapi bila mana gerak pasif diperiksa ternyata 

gerakan itu terbatas karena adanya suatu yang menahan yang disebabkan oleh 

perlengketan. Capsulitis adhesive ditandai dengan adanya keterbatasan luas gerak 
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sendi glenohumeral yang nyata, baik gerakan aktif maupun pasif.Ini adalah suatu 

gambaran klinis yang dapat menyertai tendonitis, infark miokard, diabetus 

mellitus, fraktur immobilisasi lama, atau redukulus cervicalis (Kuntono, 2004). 

Kekakuan yang timbul pada seluruh kapsul dan ligament terjadi pembatasan gerak 

pola kapsuler yaitu eksorotasi lebih terbatas dari abduksi dan abduksi lebih 

terbatas dari endorotasi (De Wolf, 1994).  

Pengobatan dengan obat-obatan pada umumnya hanya mempunyai 

dampak kecil. Mobilisasi kapsul sendi yang dilakukan secara hati-hati kandang-

kadang mempunyai sedikit efek perbaikan (De Wolf, 1994). Fisioterapi sebagai 

salah satu tenaga kesehatan berperan dan memelihara, meningkatkan dan 

memperbaiki kemampuan gerak dan fungsi. Berbagai modalitas dapat 

dipergunakan untuk menyelesaikan problematik frozen shoulder, salah satu 

modalitas yang dipakai adalah terapi latihan. Bentuk terapi latihan bermacam-

macam dapat berupa latihan pasif, aktif, resisted yang diwujudkan dalam latihan 

pulley, shoulder wheel, shoulder leader, dan terapi manupulasi. Keterbatasan 

lingkup gerak sendi (LGS) pada kasus frozen shoulder di akibatkan oleh 

mengkerutnya kapsul sendi, dengan pemberian terapi manipulasi dapat 

meregangkan pada kapsul sendi (Neviaser, 1991).  

Terapi manipulasi adalah suatu gerakan pasif yang digerakkan dengan 

tiba- tiba, amplitude kecil dan kecepatan yang tinggi, sehingga pasien tidak 

mampu menghentikan gerakan yang terjadi (Mudatsir, 2007). Tujuan terapi 

manipulasi sendi adalah untuk mengembalikan fungsi sendi normal dan tanpa 

nyeri. Secara mekanis, tujuannya adalah untuk memperbaiki joint play movement 

dan dengan demikian memperbaiki roll-gliding yang terjadi selama gerakan aktif. 

Terapi manipulasi harus diakhiri apabila sendi telah mencapai LGS maksimal 

tanpa nyeri dan pasien dapat melakukan gerakan aktif dengan normal (Kuntono, 

2007). 

Menurut berbagai jurnal penelitian ada beberapa jenis terapi atau latihan 

yang direkomendasikan untuk meningkatkan lingkup gerak sendi antara lain 

Physical Therapy & Maitland’s Manual Joint Mobilization Techniques (Grade Ii 

& Iii) Are Effective To Manage The Stage I Adhesive Capsulitis (Janjua dan Ali, 



    
 

 
 

2011), The effectiveness of manual therapy in the management of musculoskeletal 

disorders of the shoulder: A systematic review (Munn et al., 2009), menunjukan 

bahwa latihan manual terapi dengan menggunakan manipulasi  mampu 

meningkatkan  lingkup gerak sendi pada penderita frozen shoulder. 

Melihat latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin mengetahui 

atau meneliti tentang pengaruh terapi manipulasi terhadap peningkatan lingkup 

gerak sendi bahu pada frozen shoulder di RST Dr. Soedjono Magelang. 

 

LANDASAN TEORI 

Frozen shoulder (capsulitis adhesive) adalah sindroma yang ditandai 

dengan keterbatasan idiopatik pada bahu yang biasanya terasa nyeri pada fase 

awal. Sebab-sebab sekunder meliputi perubahan struktur pendukung dari dan 

sekitar bahu dan penyakit endokrin atau penyakit sistemik yang lain (Siege l et al., 

2005). Tiga stadium yang dapat diidentifikasikan dari kondisi ini adalah fase 

nyeri, fase lengket dan fase pemulihan. Pemulihan LGS biasanya bersifat spontan, 

baik sebagian maupun keseluruhan gerak setelah beberapa bulan atau tahun. 

Perawatan dengan corticosteroid intra articuler dan fisioterapi ringan secara 

bertahap meningkat, mungkin akan membantu mencapai hasil yang lebih baik, 

dan berakibat menurunnya resiko fungsional (Siegel et al., 2005). 

Faktor-faktor peyebab frozen shoulder terjadi banyak pada kondisi orang 

meliputi gangguan miofasial (rotator cuff) yang tidak diberikan latihan, diabetes 

mellitus, disuse dari sendi bahu, yang sering terjadi pada hemiparase atau 

monoparesis dimana lengan terlibat, ischemic heart disease, tapi bagaimana 

hubungan konsatifnya tidak dimengerti, orang yang berusia 40 tahun ke atas yang 

menggunakan luminal, zodium dan isoniazid dalam jangka panjang (Sidarta, 

1989). Tetapi pada umumnya penyebabnya secara pasti tidak diketahui (Sandor & 

Brone, 2000). 

Etiologi dari frozen shoulder akibat capsulitis adhesiva masih belum 

diketahui dengan pasti. Adapun faktor predisposisinya antara lain periode 

immobilisasi yang lama, akibat trauma, over use, injuries atau operasi pada sendi, 

hyperthyroidisme, penyakit cardiovascular,clinical depression dan Parkinson. 



    
 

 
 

Adapun beberapa teori yang dikemukakan AAOS  tahun 2007 mengenai 

frozen shoulder, teori tersebut adalah : 

a. Teori hormonal. 

Pada umumnya frozen shoulder terjadi 60% pada wanita bersamaan 

dengan datangnya menopause. 

b. Teori genetik. 

Beberapa studi mempunyai komponen genetik dari frozen shoulder, 

contohnya ada beberapa kasus dimana kembar identik pasti menderita pada saat 

yang sama. 

c. Teori auto immuno. 

Diduga penyakit ini merupakan respon auto immuno terhadap hasil-hasil 

rusaknya jaringan lokal. 

d. Teori postur. 

Banyak studi yang belum diyakini bahwa berdiri lama dan berpostur tegap 

menyebabkan pemendekan pada salah satu ligamen bahu.  

Pada frozen shoulder/capsulitis adhesive patologinya dikarakteristiknya dengan 

adanya kekakuan kapsul sendi oleh jaringan fibrous yang padat dan seluler. 

Berdasarkan susunan intra articular adhesive, penebalan sinovial akan berlanjut ke 

perbatasan articular cartilage. Berkurangnya cairan sinovial pada sendi sehingga 

terjadi perubahan kekentalan cairan tersebut yang menyebabkan penyusutan pada 

kapsul sendi, sehingga sifat extensibilitasnya pada kapsul sendi berkurang dan 

terjadi perlengketan. Adhesive capsulitis dapat menyebabkaan patologi jaringan 

yang mrnyebabkan nyeri dan menimbulkan spasme (Yusnita, 2004). 

 Frozen shoulder/capsulitis adhesive diidentifikasi terdiri dari tiga stadium, 

yaitu: pertama fase nyeri, pada fase ini didapatkan adnya nyeri waktu digerakkan, 

nyeri menyeluruh pada bahu yang mana sulit ditunjukkan lokasi nyerinya, spasme 

otot dan peningkatan rasa nyeri pada malam hari dan pada saat istirahat, fase ini 

berakhir tiga sampai delapan bulan, kedua fase perlengketan, pada fase ini 

didapatkan adanya, pengurangan rasa nyeri, meningkatkannya kekakuanya dan 

keterbatasan gerak, pengurangan rasa nyeri pada malam hari dan saat istirahat fase 

ini berakhir empat sampai enam bulan, ketiga fase pemulihan, pada fase ini 



    
 

 
 

didapatkan adanya pengurangan rasa nyeri, peningkatan lingkup gerak sendi 

secara bertahap, dan pemulihan secara spontan tetapi seringkali tidak sempurna 

(Siegel et al., 1999). Capsulitis adhesiva merupakan kelanjutan dari lesi rotator 

cuff, karena terjadi peradangan atau degenerasi yang meluas ke sekitar dan ke 

dalam kapsul sendi dan mengakibatkan terjadinya reaksi fibrous (Appley, 1993). 

Tanda dan gejala pada pasien frozen shoulde adalah sebagai berikut:  

a.  Nyeri  

Untuk semua gangguan pada sendi bahu yang menimbulkan nyeri dan 

keterbatasan luas gerak sendi (ROM) istilah yang luas dipergunakan Frozen 

Shoulder. Karenanya ada berbagai macam keadaan yang termasuk dalam Frozen 

Shoulder. Kondisi ini sering dihubungkan dengan: capsulitis adhesiva, 

periartritis, perikapsulitis, bursitis obliteratif, komponen bahu dari Shoulder hand 

syndrome dan periartritis skapulohumeral. Pasien berumur 40-60 tahun, dapat 

memiliki riwayat trauma, seringkali ringan, diikuti sakit pada bahu dan lengan 

nyeri secara berangsur-angsur bertambah berat dan pasien sering tidak dapat tidur 

pada sisi yang terkena. Setelah beberapa lama nyeri berkurang, tetapi sementara 

itu kekakuan semakin terjadi, berlanjut terus selama 6-12 bulan setelah nyeri 

menghilang. Secara berangsur-angsur pasien dapat bergerak kembali, tetapi tidak 

lagi normal (Appley,1993). 

b. Keterbatasan Lingkup Gerak Sendi 

Capsulitis adhesive ditandai dengan adanya keterbatasan luas gerak sendi 

glenohumeral yang nyata, baik gerakan aktif maupun pasif. Keadaan ini biasanya 

unilateral, terjadi pada usia antara 45–60 tahun dan lebih sering pada wanita.  

Nyeri dirasakan pada daerah otot deltoideus. Bila terjadi pada malam hari sering 

sampai mengganggu tidur. Pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya kesukaran 

penderita dalam mengangkat lengannya (abduksi), sehingga penderita akan 

melakukan dengan mengangkat bahunya (srugging) (Kuntono, 2004). 

c. Penurunan Kekuatan Otot dan Atropi Otot 

Pada pemeriksaan fisik didsapat adanya kesukaran penderita dalam 

mengangkat lengannya (abduksi) karena penurunan kekuatan otot. Nyeri 

dirasakan pada daerah otot deltoideus, bila terjadi pada malam hari sering 



    
 

 
 

menggangu tidur. Pada pemeriksaan didapatkan adanya kesukaran penderita 

dalam mengangkat lengannya (abduksi), sehingga penderita akan 

melakukandengan mengangkat bahunya (srugging). Juga dapat dijumpai adanya 

atropi bahu (dalam berbagaoi tingkatan). Sedangkan pemeriksaan neurologik 

biasanya dalam batas normal (Kuntono, 2004).  

d. Gangguan Aktifitas Fungsional 

Dengan adanya beberapa tanda dan gejala klinis yang ditemukan pada 

penderita frozen shoulder akibat capsulitis adhesiva seperti adanya nyeri, 

keterbatasan LGS, penurunan kekuatan otot dan atropi maka secara langsung akan 

mempengaruhi (mengganggu) aktifitas fungsional yang dijalaninya.  

Pada pemeriksaan dapat diungkapkan bahwa gerak aktif maupun pasif 

sendi bahu terbatas. Terutama pada gerakan eksorotasi, abduksi dan endorotasi 

menggunakan goneometer. Pada palpasi nyeri tekan ditemukan pada semua otot 

berikut tendon kelompok rotator cuff. Inspeksi dari depan dan belakang dapat 

ditemukan pada bahu yang terkena reliefnya mendatar bahkan kempis, ini karena 

atrofi otot deltoid, supraspinatus dan otot rotator cuff (Sidarta, 1984). 

Terapi manipulasi merupakan tehnik terapi yang digunakan pada 

gangguan sendi dan jaringan lunak terkait dan salah satu metode penanganan yang 

diutamakan adalah mobilisasi. Mobilisasi meliputi, mobilisasi sendi dan 

mobilisasi jaringan lunak. Dan prakteknya kedua tehnik ini biasanya 

dikombinasikan untuk terapi (Kalternborn, 1985). 

Tujuan mobilisasi sendi untuk mengembalikan fungsi sendi yang normal 

tanpa nyeri pada waktu melakukan aktivitas gerak sendi. Secara mekanik 

tujuannya memperbaiki “joint play movement’’ melalui mekanisme gerak 

anthrokinematik yang benar.  

 Secara biomekanik gerakan suatu sendi akan mengikuti pola gerak 

anthrokinematik . pada sendi bahu yang merupakan sendi yang sangat komplek, 

maka mobilisasi sendi juga dipengaruhi oleh struktur sendi yang lain dalam 

mempertahankan mobilitasnya yang normal. Sendi yang terlibat pada gerakan 

bahu tercakup dalam komponen shoulder girdle, sehingga untuk memobilisasi 

sendi bahu yang melibatkan sendi lain misalnya acromio clavicularis dan cervico 



    
 

 
 

thorakal dan sternoclavicular serta costoscapular. Disini peran otot juga sangat 

menentukan mobilisasi sendi bahu, misal otot deltoideus, rotator cuff  dan otot 

lain disekitar bahu.  

        Untuk membantu membatasi mobilisasi disini hanya akan dibahas tentang 

mobilisasi artikular yang berkaitan dengan mekanisme joint play yaitu roll gliding 

dan traksi, roll glidding adalah kombinasi antara gerakan rolling dan gliding yang 

hanya bisa terjadi pada permukaan sendi lengkung yang tidak congruent. Traksi 

adalah apabila gerakan translasi tulang arahnya tegak lurus dan menjauhi bidang 

terapi, serta peregangan permukaan sendi (Mudatsir, 2002). 

      Sebelum melakukan mobilisasi sendi bahu maka harus dipahami tentang 

pengertian permukaan sendi concave dan convex sebagai dasar antrokinetik. Pada 

sendi bahu. Glenohumeral berpermukaan convex sedang cavitas glenoidalis 

bersifat concave. Gliding akan berlawanan arah gliding akan berlawanan arah 

gerakan tulang (osteokinetik). Sedang sendi yang permukaannya concave maka 

arah gliding searah dengan tulang yang bergerak.  

 Arah traksi pada sendi bahu kearah latero vento cranial atau tegak lurus 

dengan permukaan sendi pada posisi maximal lose packed posisition. Sedangkan 

arah gliding pada sendi bahu yaitu : (1) kearah caudal, untuk memperbaiki 

gerakan abduksi, (2) posterolateral, untuk memperbaiki endorotasi dan, (3) antero 

medial, memperbaiki eksorotasi (Mudatsir, 2002). 

 Pengukuran lingkup gerak sendi dilakukan pada tiga arah gerak yaitu 

abduksi, eksorotasi dan endorotasi, yang dilakukan secara pasif menggunakan alat 

ukur goniometer dengan prosedur: 

a) Gerakan abduksi adduksi 

 Posisi pasien berdiri tegak, goniometer tepat pada sendi bahu bagian 

depan. Terapis menggerakan secara pasif lengan pasien ke abduksi, kemudian 

kembali ke posisi netral dan diikuti gerakan ke adduksi, selama gerakan kita ukur 

berapa derajat lingkup gerak sendi yang dicapai 

b) Gerakan eksorotasi dan endorotasi 

  Posisi pasien berdiri tegak lengan disamping tubuh siku flexi 90. 

Goniometer diletakkan pada aksis siku. Fisioterapis menggerakan secara pasif ke 



    
 

 
 

arah eksorotasi, kembali keposisi netral dan di ikuti gerakan endorotasi. Selama 

gerakan kita ukur besar sudut sendi bahu gerakan yang terjadi (Russe, 1972). 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Menurut jenisnya Penelitian ini menggunakan metode Quasi Eksperiment 

yang sering disebut juga sebagai eksperimen semu oleh karena tidak semua 

variable dikontrol oleh peneliti. Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan  two group pre test and post test with 

control  group design (Notoatmojo, 2005). 

Metode pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah 

menggunakan metode purposive sampling dengan alasan pasien yang diikut 

sertakan sebagai responden adalah pasien yang memiliki keluhan frozen shoulder. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Variabel bebas dalam 

penelitian ini terapi manipulasi. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah peningkatan lingkup gerak sendi bahu.  

Penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan alasan bahwa data 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa angka 

angka. Karena, dalam penelitian ini merupakan nila i suatu tes dari data pre test 

dan post test dan jumlah sampel kurang dari 30 maka digunakan uji analisis non-

parametrik. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program Statistical 

Program for Social Science (SPSS versi 17.0 for windows). Uji pengaruh 

menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test lalu dilakukan uji beda pengaruh 

menggunakan man whithney test (Priyatno, 2010). 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan uji beda Wilcoxon Signed Ranks Test pada kelompok 

perlakuan, diperoleh nilai signifikansi  pre eksorotasi post eksorotasi adalah 

0.011, pre abduksi dan post abduksi adalah 0.012, dan pre endorotasi dan post 

endorotasi adalah 0.001 artinya nilai signifikansi < 0,05 yang artinya terdapat 

perbedaan pengaruh  pre test dan post test pada kelompok perlakuan. Sedangkan 

pada kelompok kontrol uji beda Wilcoxon Signed Ranks Test, diperoleh nilai 



    
 

 
 

signifikansi pre eksorotasi post eksorotasi adalah 0.010, pre abduksi dan post 

abduksi adalah 0.011, dan pre endorotasi dan post endorotasi adalah 0.010 artinya 

nilai signifikansi < 0,05 yang artinya terdapat perbedaan pengaruh pre test dan 

post test pada kelompok kontrol. Berdasarkan Uji Mann-Whitney T-test karena 

nilai signifikansi < 0,05 maka didapatkan hasil ada perbedaan antara kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. 

 Hasil statistik didapatkan ada pengaruh pemberian terapi manipulasi terhadap 

peningkatan lingkup gerak sendi pada kondisi frozen shoulder dalam sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan. Pada kelompok perlakuan terapi manipulasi yang 

diberikan adalah gerakan roll dan slide pada gerakan-gerakan sendi bahu yang 

mengalami keterbatasan. Tujuan metode ini adalah membebaskan perlengketan 

pada permukaan sendi, sehingga jarak gerak sendi akan bertambah. Dasar teknik 

ini adalah memperhatikan bentuk kedua permukaan sendi dan mengikuti aturan 

hukum konkaf dan konveks suatu persendian. 

Pembatasan gerak yang terjadi pada frozen shoulder mempunyai pola 

tertentu yang dikenal dengan capsular pattern, dimana ROM rotasi eksternal lebih 

terbatas daripada abduksi dan abduksi lebih terbatas daripada rotasi internal. 

Pasien umumnya mengeluh kesulitan mengangkat lengan, tidak dapat menyisir, 

tidak dapat mengambil dompet. Oleh karena itu tindakan fisioterapi ditujukan 

untuk mengatasi rasa nyeri pada bahu, meningkatkan ROM bahu dan 

mengembalikan aktifitas fungsional bahu (Irma & Yulianda, 2011). 

Roll-Slide yaitu gerakan permukaan sendi dimana hanya ada satu titik 

kontak pada satu permukaan sendi yang selalu kontak dengan titik kontak yang 

baru (selalu berubah) pada permukaan sendi laannya. Arah roll-slide permukaan 

sendi sesuai dengan hukum konkaf konvek yaitu : jika permukaan sendi konkaf, 

maka arah roll-slide berlawanan dengan gerakan tulang. Sedangkan bila 

permukaan sendi konvek maka arah roll-slide searah dengan gerakan tulang. 

Untuk sendi bahu arah roll-slide berlawanan dengan arah gerakan tulang, karena 

pertmukaan sendi konfek bergerak peda permukaan sendi konkaf (caput humei 

dengan cavitas glenoidal). Traksi adalah gerakan translasi tulang yang arah 



    
 

 
 

geraknya tegak lurus dan menjauhi bidang terapi sehimgga terjadi peregangan 

sendi, biasanya dapat mengurangi nyeri pada sendi (Mudatsir, 2007). 

Efek fisiologis dari terapi manipulasi antara lain memperlancar peredaran 

darah, mencetuskan hormon endhorphin dan merilekskan otot. Secara keseluruhan 

proses tersebut kemudian dapat membantu mengurangi pembengkakan pada fase 

kronis, mengurangi persepsi nyeri melalui mekanisme penghambatan rangsang 

nyeri (gate control). meningkatkan relaksasi otot sehingga mengurangi nyeri, 

meningkatkan jangkauan gerak, kekuatan, koordinasi, keseimbangan dan fungsi 

otot, dan mengurangi atau menghilangkan ketegangan saraf dan mengurangi rasa 

sakit. Sehingga terapi manipulasi dapat meningkatkan lingkup gerak sendi pada 

penderita frozen shoulder (Arovah, 2010). 

Hasil uji beda didapatkan ada perbedaan peda kelompok perlakuan 

pemberian terapi manipulasi dan kelompuk kontrol dengan terapi Infra Red (IR) 

dan TENS terhadap peningkatan lingkup gerak sendi pada kondisi frozen shoulder 

dalam sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Secara fisiologisIR secara umum 

diberikan untuk mengurangi nyeri, melancarkan peredaran darah dan meningkatkan 

elastisitas jaringan ikat, yang diantaranya adalah kapsul sendi, sedangkan TENS 

berguna untuk mengurangi nyeri dengan cara merangsang pelepasan endorphin dan 

serotonin serta menghambat pengaruh substansi P. Contrax Relax andStretching 

bertujuan untuk meregang otot yang spasme atau memendek untuk memperoleh 

pelemasan jaringan dan peregangan jaringa n otot, melalui kontraksi maksimal 

kemudian disusul rileksasi dan dikuti peregangan otot agonis, yang akan 

mengaktivasi golgi tendon organ, dimana terjadi pelepasan perlengketan fasia 

intermiofibril dan pumping action pada sisa cairan limfe dan venosus, sehingga 

venosusreturn dan limph drainage meningkat yang kemudian akan meningkatkan 

vaskularisasi jaringan sehingga elastisitas jaringan meningkat dan lingkup gerak 

sendi dapat meningkat seiring dengan nyeri yang dapat berkurang. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh dalam kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol ini akan tetapi sesuai dengan nilai mean bahwa 

kelompok dengan perlakuan terapi manipulasi lebih baik dari kelompok kontrol.   

Terapi manipulasi lebih memberikan efek yang baik terhadap peningkatan lingkup 



    
 

 
 

gerak sendi karena membebaskan perlengketan pada permukaan sendi, sehingga 

jarak gerak sendi akan bertambah. Pada terapi IR dan TENS perubahan yang 

terjadi pada lingkup gerak sendi kurang baik karena prinsip terap i untuk 

mengurangi nyeri pada bahu. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil penelitian dengan teori pada pembahasan ini dapat disimpulkan yaitu 

ada pengaruh terapi manipulasi terhadap peningkatan lingkup gerak sendi bahu 

pada frozen shoulder di RST dr. Soedjono Magelang.  

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, seperti yang telah dikemukakan maka 

dapat disarankandengan beberapa saran sebagai berikut : 

1.  Bahwa pada penderita frozen shoulder harus melakukan terapi 

manipulasi secara rutin dan teratur untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari 

ada nya keterbatasan lingkup gerak sendi. 

2.  Untuk penelitian yang lebih baik maka perlu penambahan jumlah 

responden yang di teliti, sehingga dapat diraih hasil yang luas dan lebih 

bervariatif.  

3. Perbandingan jumlah sampel antara laki- laki dan perempuan yang 

seimbang, sehinga dapat dijadikan variable baru untuk diujikan dan diteliti 

hubungannya. 
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