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ABSTRAK 
 

Latar Belakang : Karya tulis ilmiah penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 
post dislokasi acromion clavicula joint dextra ini dimaksudkan untuk memberikan 
informasi, pengetahuan, dan pemahaman tentang kondisi post dislokasi acromion 
clavicula joint dextrayang menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan fisik 
yang berhubungan dengan daerah bahu dan modalitas yang diberikan pada kondisi 
ini adalah IR, dan Terapi Latihan. 
 
Tujuan:Pembatasan yang ada pada karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas IR, dan Terapi Latihan pada kondisi post dislokasi 
acromion clavicula joint dextraguna mencapai tujuan fisioterapi berupa 
penanganan dan pencegahan permasalahan yang berhubungan dengan sendi bahu. 
Pada kasus ini fisioterapis memberikan terapi dengan IR, dan Terapi Latihan yang 
diberi terapi sebanyak 6 kali tindakan, dan didapatkan hasil sebagai berikut : 
adanya penurunan nyeri pada bahu kanan, untuk nyeri tekan : T1 =4 sedangkan 
untuk T6 =3 , untuk nyeri gerak : T1=3 sedangkan untuk T6=2. 
 
Hasil:Untuk gerakan pada bidang fleksi-ektensi(sagital) gerakan T1=(50

0
-0

0
-20

0
), 

sedangkan untuk T6=(70
0
-0

0
-40

0
). Untuk gerakan pada abduksi-adduksi  bidang 

(frontal) gerakan T1=(20
0
-0

0
-40

0
), sedangkan untuk T6=(40

0
-0

0
-45

0
). Untuk 

gerakan eksorotasi-endorotasi pada bidang (transfersal) T1=(45
0
-0

0
-90

0
), 

sedangkan untuk T6=(45
0
-0

0
-90

0
). 

Peningkatan kekuatan otot untuk penggerak fleksor T1=4-, sedangkan untuk 
T6=4- penggerak ekstensor T1=4-, sedangkan untuk T6=4-, penggerak adduktor 
T1=4-, sedangkan untuk T6=4-, penggerak abduktor T1=4-, sedangkan untuk 
T6=4-, penggerak endorotator T1=4-, sedangkan untuk T6=5, penggerak 
eksorotator T1=4, sedangkan untuk T6=4-. 
 
Kesimpulan: Penatalaksanaan fisioterapi yang diberikan akan dapat memberikan 
hasil yang optimal jika dilakukan dengan tekhnik yang benar dan intensitas terapi 
yang tepat. Dari hasil data yang diperoleh selama terapi diperoleh kesimpulan 
bahwa penggunaan modalitas fisioterapi yang telah diterapkan di atas dapat 
membantu mengatasi masalah postdislokasi acromion clavicula joint dextra. 
 
Saran : Selanjutnya pada karya tulis ilmiah ini adalah perlu diadakan penelitian 
lebih lanjut untuk mengetahui modalitas fisioterapi apa yang berpengaruh diantara 
modalitas yang telah diterapkan tersebut di atas pada kondisi post dislokasi 
acromion clavicula joint dextra. 
 
Kata kunci : Penatalaksanaan fisioterapi,post dislokasi acromion clavicula joint 
dextra, IR, Terapi Latihan. 
 



PENDAHULUAN  

Di  era yang semakin maju seperti sekarang ini ilmu pengetahuan dan 

teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat, antara lain bidang 

pertanian, bidang teknologi dan bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif secara sosial dan ekonomis (Depkes, 2009). 

Banyak dari sebagian besar masyarakat ingin sesuatu serba praktis dan 

ekonomis dalam mengacu pada hal telekomunikasi dan transportasi. Dengan 

perilaku manusia tersebut akan dapat menimbulkan suatu masalah. Dapat diambil 

contoh lalu lintas dimana mobilitas manusia yang ingin serba cepat dapat 

menimbulkan masalah yang cukup serius. Karena jumlah kepadatan lalu lintas 

akan bertambah sehingga akan berakibat meningkatnya kecelakaan lalu lintas. 

Kecelakaan dapat mengakibatkan cidera, baik cidera ringan maupun berat 

dapat juga menimbulkan suatu kecacatan atau kematian. Cidera ringan dapat 

berupa sprain atau strain, sedangkan cidera berat dapat berupa dislokasi hingga 

fraktur.Dislokasi adalah Keadaan dimana tulang-tulang yang membentuk sendi 

tidak lagi berhubungan secara anatomis atau tulang lepas dari sendi (Adams,1972) 

. Dislokasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut  :1. Dislokasi congenital yaitu 

terjadi sejak lahir akibat kesalahan pertumbuhan, 2. Dislokasi patologik yaitu 

akibat penyakit sendi dan atau jaringan sekitar sendi. misalnya tumor, infeksi, atau 

osteoporosis tulang. Ini disebabkan oleh kekuatan tulang yang berkurang, 3. 

Dislokasi traumatik yaitu kedaruratan ortopedi (pasokan darah, susunan saraf 

rusak dan mengalami stress berat, kematian jaringan akibat anoksia) akibat 

oedema (karena mengalami pengerasan). Terjadi karena trauma yang kuat 

sehingga dapat mengeluarkan tulang dari jaringan disekeilingnya dan mungkin 

juga merusak struktur sendi, ligamen, syaraf, dan system vaskular. Kebanyakan 

terjadi pada orang dewasa, 4.Dislokasi berulang Jika suatu trauma Dislokasi pada 

sendi diikuti oleh frekuensi dislokasi yang berlanjut dengan trauma yang minimal, 

maka disebut dislokasi berulang (Adams,1972). 



Penanganan dislokasi dibagi melalui 2 metode, yaitu metode konserpatif 

dan operatif. Penanganan dengan metode konserpatif yaitu bukan dengan cara 

operasi dengan disertai reposisi berlawanan dengan arah dislokasi, kemudian 

diberikan immobilisasi untuk menstabilkan fragmen tulang yang mengalami 

dislokasi. Penanganan dengan metode operatif yaitu dngan cara membuka 

jaringan setempat yang mengalami lepas sendi dengan disertai penggunaan 

internal fiksasi atau external fiksasi. 

Disini fisioterapi berperan penting sebagai profesi yang bertanggung 

jawab dalam proses penyembuhan kapasitas fisik seperti penurunan nyeri, 

peningkatan LGS dan peningkatan kekuatan otot serta peningkatan kemampuan 

fungsional. Modalitas yang digunakan pada kasus post dislokasi sendi 

acromioclavicular dextra adalah IR dan terapi latihan. 

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui proses penelitian harus jelas dan 

tepat, maka dari itu penulis akan membagi tujuan tersebut menjadi 2 bagian yaitu: 

Pertama tujuan umum (untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi dengan 

terapi latihan pada kondisi post dislokasi sendi acromioclavicular dextra. Kedua  

tujuan khusus (untuk mengetahui penatalaksanaan terapi latihan pada kondisi post 

dislokasi sendi acromioclavicular dextra terhadap: (1) penurunan nyeri, (2) 

penurunan spasme M.biceps bracialis, (3) peningkatan kekuatan otot,  (4) 

peningkatan kemampuan aktivitas fungsional,dan (5) peningkatan lingkup gerak 

sendi (LGS)). 

 

DESKRIPSI KASUS  

Anatomi Fungsional  

1. Sistem Tulang  

a. Clavicula  

Calvucula adalah tulang panjang yg terletak horizontal di daerah pangkal 

leher. Tulang ini bersendi dengan sterno dan cartilage costalis I di sebelah 

medial, dan dengan acromion di sebelah lateral. Clavicula bekerja sebagai 

sebuah penyanggah pada waktu lengan atas bergerak menjauhi tubuh. 

 



b. Scapula  

Scapula adalah tulang pipih berbentuk segitiga yang terletak pada dinding 

posterior thorax di antara iga II sampai VII. Pada permukaan posterior, 

spina scapulae menonjol kebelakang. Ujung lateral spina scapulae bebas 

dan membentuk acromeon, yang bersendi dengan clavicula. 

c. Humeri  

Humeri bersendi dengan scapula pada articulation humeri serta dengan 

radius dan ulna pada articulatio cubiti. Ujung atas humeri mempunyai 

sebuah caput, yang mmbentuk sekitar sepertiga kepala sendi dan bersendi 

dengan cavitas glenoidalis scapulae. 

2. Pergerakan  

Disini penulis akan menguraikan gerakan – gerakan yang terjadi di daerah 

shoulder, antara lain: 

a. Flexi, yaitu gerakan memutar dari pada tulang humerus yang dimulai dari 

0
°
dengan menempel di sisi lateral tubuh bergerak ke depan, dan di akhiri 

tulang humerus tegak lurus atau 90
°
, gerakan ini terjadi pada bidang sagital 

dengan axis longitudinal. 

b. Abduksi, yaitu gerakan dari lengan ke arah atas yang dimulai dari 

0
°
menempel di sisi lateral tubuh bergerak ke samping menuju ke atas dan 

berakhir 90°yang posisinya tegak lurus sejajar dengan kepala. 

3. Patologi  

Sendi Bahu merupakan salah satu sendi besar yang paling sering  terjadi 

dislokasi hal ini disebabkan karena rentang gerakan sendi bahu, mangkuk 

sendi glenoid yang dangkal serta pelonggaran dari  ligamen. 

4. Etiologi  

Adapun etiologi yang menyebabkan post dislokasi acromion clavicula joint 

dextra adalah karena trauma yang datang dari arah anterior atau jatuh yang 

posisi lengan dalam keadaan hiper flexi akibat tekanan dalam usaha untuk 

mempertahankan tubuh atau karena over use (penggunaan gerakan yang 

berlebihan) dari sendi glenohumeral. 

 



5. Perubahan Patologi  

Terlepasnya acromio clavicula dari persendian dan cavitas gleoidalis akan 

menyebabkan hilangnya continuitas normal sendi glenohumeral yang 

mengakibatkan gangguan atau kerusakan pada otot-otot rotator cuff. 

Kerusakan jaringan tersebut akan di ikuti dengan kerusakan dari pembuluh 

darah, yang menimbulkan pembengkakan (oedema) 

6. Tanda dan Gejala  

Tanda dan gejala dari post dislokasi acromion clavicula joint dextra yang 

menonjol kearah anterior, sehingga menimbulkan adanya masalah salah 

satunya adalah nyeri (nyeri tekan dan nyeri gerak), karena adanya kerusakan 

jaringan disekitar persendian serta posisi dari lengan yang selalu menempel 

pada tubuh dengan lengan bawah exorotasi. 

7. Komplikasi  

a. Nekrosis jaringan 

b. Atropi otot 

c. Kelemahan pada otot 

d. Perubahan postur 

8. Diagnosis Medis  

Diagnosis medis merupakan diagnosis yang ditegakkan oleh dokter melalui 

berbagai pemeriksaan termasuk di dalamnya pemeriksaan penunjang yang 

berupa foto rontgen. Melalui data yang ada di rumah sakit penulis dapat 

mengetahui diagnosis medis yaitu post dislokasi acromion clavicula joint 

dextra 

9. Prognosa  

Post dislokasi dislokasi acromion clavicula joint dextra jika ditangani secara 

cepat oleh tim rehabilitasi medis terutama fisioterapi maka keadaan ini akan 

memproleh hasil yang oftimal dalam waktu yang singkat, maka dikatakan 

prognosisnya baik, sebaliknya bila kasus ini tidak ditangani secara dini maka 

dapat menimbulkan kecacatan maka dikatakan prognosisnya jelek (Sujudi, 

1989) 

 



Problematika Fisioterapi 

1. Impairment  

a. Nyeri  

b. Penurunan kekuatan otot  

c. Keterbatasan LGLS  

2. Fungtional Limitation  

Adanya keterbatasan aktivitas fungsional pada penderita post immobilisasi 

dislokasi acromion clavicula joint ini yaitu berupa (1) Sulit menyuap makanan 

ke mulut, (2) Sulit menyisir rambut, (3) Sulit mengancing baju, (4) Sulit 

mengambil sesuatu dari tempat yang tinggi, (5) Sulit meragah dompet 

3. Disability 

Disability yaitu ketidakmampuan pasien untuk melakukan aktivitas yang 

berhubungan dengan pekerjaan dan aktivitas sosial dengan masyarakat sebagai 

akibat dari Impairment dan Functional Limitation 

 

Teknologi Intervensi Fisioterapi  

1. Infra Red (IR) 

Tujuan menggunakan IR adalah: vasodilatasi pembuluh darah, meningkatkan 

proses metabolism, pengaruh terhadap jaringan otot, mengurangi nyeri atau 

rasa sakit, indikasi dan kontra indikasi. Indikasi dari IR antara lain : (1) 

Artritis : osteoarthritis, rheumatoid arthritis, myalgia, lumbago, neuralgia, 

neuritis. (2) Radang sub-acut : trauma, muscle sprain/ strain, kontusio. (3) 

Penyakit kulit : folliculitis, wuond, furuncolosi. (4) Gangguan sirkulasi darah : 

thrombo angitis obliterans, thromboplebitis. (5) Persiapan untuk melakukan 

terapi latihan dan massage. 

2. Terapi Latihan  

Terapi latihan adalah gerak tubuh atau bagian tubuh untuk mengurangi tanda 

dan gejala atau meningkatkan fungsi (Licht, 1978). Latihan untuk kasus 

acromion clavicula joint dextra antara lain: Shoulder wheel. Shoulder wheel 

adalah suatu alat berbentuk roda yang ditempelkan di dinding pada as / poros 

roda yang kira-kira setinggi bahu. Pegangan diletakkan di sudut kanan pada 



salah satu jeruji roda. Shoulder wheel mempunyai baut atau screw yang 

berfungsi untuk mengatur besarnya tahanan yang ada pada alat. Shoulder 

wheel digunakan untuk meningkatkan LGS secara aktif dengan gerakan yang 

kompleks. Tahanan yang dihasilkan saat latihan dengan shoulder wheel 

diperoleh dengan cara mengencangkan atau mengendorkan baut pada poros 

shoulder wheel. Pada posisi awal, roda pada shoulder wheel bisa berputar 

bebas tanpa tahanan dan tahanan bisa ditambah dengan memutar baut 

pengencang poros roda ke kanan. Dengan adanya tahanan, maka shoulder 

wheel juga dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot sekitar bahu 

(Kisner & Colby, 1996) 

3. Latihan Passive Movement 

Gerakan passive movement ini dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Relaxed passive movement 

Ini adalah gerakan yang terjadi oleh kekuatan dari luar tanpa diikuti kerja 

otot dari bagian tubuh itu sendiri (Kisner, 1996). Dosis lalihan 2 x 8 

hitungan tiap gerakan 

b. Forced passive movement 

Adalah gerakan yang terjadi oleh karena kekuatan dari luar tanpa diikuti 

kerja otot tubuh itu sendiri tetapi pada akhirnya gerakan diberikan 

penekanan. Gerakan ini bertujuan: (1) mengurangi pembentukan 

perlengketan jaringan lunak, (2) menjaga elastisitas jaringan, (3) 

mengurangi kontraktur, (4) mengurangi nyeri (Kisner, 1996). 

 

PELAKSANAAN FISIOTERAPI  

Pengkajian 

 Pemeriksaan pada kondisi post dislokasi sendi acromion calvicular yang 

diperlukan meliputi 

1. Anamnesis  

Anamnesis umum yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan 

tanya jawab mengenai keadaan umum pasien. Anamnesis yang digunakan 

pada kasus ini dengan metode auto anamnesis yaitu dengan tanya jawab 



langsung kepada pasien. Anamnesis khusus meliputi : keluhan utama, riwayat 

penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit penyerta, 

riwayat pribadi, riwayat keluarga. Anamnesis system meliputi : kepala dan 

leher, kardiovaskuler, respirasi, gastrointestinal, urogenital, musculoskeletal, 

dan nervorum.  

2. Pemeriksaan Fisik  

a. Vital sign 

b. Inspeksi 

c. Palpasi 

d. Perkusi 

e. Auskultasi 

f. Gerak dasar (gerak pasif dan gerak aktif, gerak isometrik melawan 

tahanan) 

g. Kognitif, intra personal dan interpersonal 

h. Kemampuan fungsional dan lingkungan aktivitas (kemampuan fungsional 

dasar, aktivitas fungsional, dan lingkungan aktivitas)  

3. Pemeriksaan Spesifik 

a. Pemeriksaan nyeri dengan skala VAS 

Pengukuran derajat nyeri dengan skala VAS (Visual Analogue Scale). 

VAS adalah pengukuran derajat nyeri dengan menunjukan satu titik pada 

garis skala nyeri 0-10 cm, dimana 0 menunjukan tidak adanya nyeri 

sedangkan 10 menunjukan adanya nyeri tak tertahankan. Pada 

pemeriksaan ini didapat hasil nyeri diam 0, nyeri tekan 4, nyeri gerak 3. 

b. Pengukuran LGS dengan goniometer 

Pemeriksaan lingkup gerak sendi (LGS) dilakukan dengan menggunakan 

goniometer untuk mengetahui sejauh mana LGS pada regio sendi panggul 

dan sendi lutut. 

c. Pemeriksaan kekuatan otot dengan Manual Muscle Testing (MMT) 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan Manual Muscle Testing 

(MMT). Penilaian kekuatan otot ini mempunyai rentang nilai 0-5. Berikut 

keterangannya: (1) nilai 0 tidak ada kontraksi, (2) nilai 1 ada kontraksi otot 



namun tidak terjadi adanya gerakan, (3) nilai 2 mampu bergerak namun 

belum bisa melawan gravitasi, (4) nilai 3 pasien mampu bergerak LGS 

penuh melawan gravitasi tetapi belum bisa melawan tahanan, (5) nilai 4 

dapat bergerak penuh melawan gravitasi dan dapat melawan tahanan 

sedang, (6) nilai 5 dapat penuh melawan gravitasi dan mampu melawan 

tahanan maksimal (Wortingham, 1980) 

Dianogsa Fisioterapi 

1. Impairment  

Permasalahan yang di dapat berhubungan dengan impairment meliputi : 

adanya nyeri tekan dan gerak pada bahu kanan,terdapat spasme pada M. 

Biceps bracialis kanan,terdapat penurrunan LGS pada bahu kanan,terdapat 

penurunan kekuatan otot pada bahu kanan 

2. Fungsional Limitation 

Permasalahan yang didapat yang berhubungan dengan fungsional limitation 

meliputi :pasien mengalami gaangguan saat mengambil barang yang berada  

diatas ,gerakan-gerakan yang melibatkan, fleksi,ekstensi,ABD,ADD. 

3. Disability 

Pasien mampu mengikuti aktivitas kegiatan di lingkungan sekitarnya. Hanya 

yidak semaximal sperti sblum sakit. 

Tujuan Fisioterapi  

Tujuan dari fisioterapi adalah untuk mengatasi problematik fisioterapi, 

adapun dalam kasus ini di tujukan untuk : (1) mengurangi nyeri tekan, (2) 

meningkatkan LGS bahu, (3) menurun kan spasme M. Biceps bracialis, (4) 

meningkatkan kekuatan otot, (5) melanjutkan tujuan jangka pendek, 

mengembalikan aktivitas fungsional pasien. 

Modalitas Fisioterapi  

Modalitas fisioterapi dalam kasus ini yang digunakan adalah Infra Red 

(IR), dan terapi latihan untuk mengatasi masalah yang timbul pada kasus post 

dislokasi acromion clavicula joint dextra 

 

 



Edukasi  

Setelah pemberian terapi, pasien di beri edukasi sesuai kasus yang di 

hadapinya diantaranya : (1) latihan di rumah seperti yang dianjurkan trapis, (2) 

pasien sementara tidak di perbolehkan mengangkat benda yang berat, (3)pasien 

disarankan jangan melakukan gerakan yang hyper strets. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Dislokasi Acromion Clavicula Joint Dextra 

Keluhan Modalitas 

 Nyeri pada bahu kanan, 

 Penurunan kekuatan otot 

bahu kanan, 

 Penurunan LGS bahu 

kanan, 

 Spasme pada otot Biceps 

brachialis, 

 Penurunan kemampuan 

aktivitas fungsional. 

 

 

Infra Red ( IR ) 

HASIL 

 Nyeri yang dirasakan 

berkurang, 

 Berkurangnya spasme 

otot bahu kanan, 

 Penambahan Lingkup 

Gerak Sendi (LGS) bahu 

kanan dan, 

 Peningkatan aktifitas 

fungsional sehari-hari 

pasien. 



Pembahasan  

1. Evaluasi nyeri dengan VAS (Visual Analogue Scale) 

Pada kondisi post dislokasi acromion clavikula joint dextra yaitu adanya 

penurunan nyeri pada bahu kanan, untuk nyeri tekan : T1 =4 sedangkan untuk 

T6 =3 , untuk nyeri gerak : T1=3 sedangkan untuk T6=2,pada kasus ini tidak 

terdapat nyeri diam. 

2. Evalusi Lingkup Gerak Sendi dengan Goneometer 

Pasien dengan nama Bapak Agus Riyanto mengalami keterbatasan LGS pada 

sendi bahu kananya. Untuk gerakan pada bidang fleksi-ektensi (sagital) 

gerakan T1=(50
0
-0

0
-20

0
), sedangkan untuk T6=(70

0
-0

0
-40

0
). Untuk gerakan 

pada abduksi-adduksi  bidang (frontal) gerakan T1=(20
0
-0

0
-40

0
), sedangkan 

untuk T6=(40
0
-0

0
-45

0
). Untuk gerakan eksorotasi-endorotasi pada bidang 

(transfersal) T1=(45
0
-0

0
-90

0
), sedangkan untuk T6=(45

0
-0

0
-90

0
) 

3. Evaluasi Kekuatan Otot dengan Manual Muscle Testing (MMT) 

Perubahan kekuatan otot penggerak sendi bahu pasien mengalami Peningkatan 

kekuatan otot untuk penggerak fleksor T1=4-, sedangkan untuk T6=4- 

penggerak ekstensor T1=4-, sedangkan untuk T6=4-, penggerak adduktor 

T1=4-, sedangkan untuk T6=4-, penggerak abduktor T1=4-, sedangkan untuk 

T6=4-, penggerak endorotator T1=4-, sedangkan untuk T6=5, penggerak 

eksorotator T1=4, sedangkan untuk T6=4-. 

Terapi latihan yang digunakan berfungsi untuk mengurangi nyeri sehingga 

kekuatan otot dapat meningkat serta menambah LGS. Modalitas yang digunakan 

antaralain shoulder will,pasif exsercise. Dengan terapi latihan yang dimaksudkan 

untuk penguatan otot sehingga terjadi perbaikan pola gerak. Shoulder will adalah 

terapi latihan yang fungsi nya untuk menambah ROM. ,Cuma lebih kepergerakan 

ABD dan FLEKSI shoulder,pasif exercise juga sama tapi lebih kegerakan yang 

membutuhkan bantuan terapis,seperti ADD dan EKSTENSI.  

Menurut hasil terapi yang telah dicapai diatas belumlah maksimal karena 

keterbatasn waktu terapi sehingga belum mampu mengembalikan nyeri, aktifitas 

fungsional, LGS bahu kiri dan kekuatan otot menjadi normal seperti sediakala 

sebelum pasien mengalami kondisi ini. 



PENUTUP  

Kesimpulan  

Pada kasus dislokasi acromion clavicula joint dextra penulis 

menggunakan modalitas Infra Red (IR),dan terapi latihan yang bertujuan untuk 

mengatasi permasalahan yang timbul. Program fisioterapi telah diberikan 

sebanyak 6 kali di RSUD MOEWARDI. Dengan pemberian modalitas fisioterapi 

tersebut diperoleh hasil adanya penurunan nyeri, ada peningkatan mobilitas sendi 

bahu yang berakibat pada peningkatan lingkup gerak, terdapat peningkatan 

kekuatan otot penggerak sendi bahu. 

Dengan pelaksanaan terapi dengan menggunakan modalitas tersebut hasil 

yang diperoleh menunjukan pekembangan yang positif, yaitu adanya penurunan 

nyeri pada bahu kanan, untuk nyeri tekan : T1 =4 sedangkan untuk T6 =3 , untuk 

nyeri gerak : T1=3 sedangkan untuk T6=2. 

Untuk gerakan pada bidang fleksi-ektensi (sagital) gerakan T1=(50
0
-0

0
-

20
0
), sedangkan untuk T6=(70

0
-0

0
-40

0
). Untuk gerakan pada abduksi-adduksi  

bidang (frontal) gerakan T1=(20
0
-0

0
-40

0
), sedangkan untuk T6=(40

0
-0

0
-45

0
). 

Untuk gerakan eksorotasi-endorotasi pada bidang (transfersal) T1=(45
0
-0

0
-90

0
), 

sedangkan untuk T6=(45
0
-0

0
-90

0
). 

Peningkatan kekuatan otot untuk penggerak fleksor T1=4-, sedangkan 

untuk T6=4- penggerak ekstensor T1=4-, sedangkan untuk T6=4-, penggerak 

adduktor T1=4-, sedangkan untuk T6=4-, penggerak abduktor T1=4-, sedangkan 

untuk T6=4-, penggerak endorotator T1=4-, sedangkan untuk T6=5, penggerak 

eksorotator T1=4, sedangkan untuk T6=4-. 

Penatalaksanaan fisioterapi yang diberikan akan dapat memberikan hasil 

yang optimal jika dilakukan dengan tekhnik yang benar dan intensitas terapi yang 

tepat. Dari hasil data yang diperoleh selama terapi diperoleh kesimpulan bahwa 

penggunaan modalitas fisioterapi yang telah diterapkan di atas dapat membantu 

mengatasi masalah dislokasi acromion clavicula joint dextra. 

 

 

 



Saran  

Fisioterapi merupakan salah satu petugas kesehatan yang turut berperan 

penting terhadap terciptanya masyarakat yang sehat. Maka dari itu pemerintah 

harus lebih memperhatikan secara khusus kepada fisioterapis agar dalam 

pelaksanaan tugas dan kewajiban dapat berjalan baik dan lancar, seperti 

melengkapi alat-alat kesehatan, tempat yang memadai, evaluasi terhadap kinerja 

fisioterapis, jaminan kesehatan fisioterapis, reward terhadap fisioterapis, dsb. 

Dengan adanya hal-hal semacam itu akan menambah semangat kerja dan 

menciptakan dampak positif juga terhadap pasien. 

Sebagai petugas fisioterapis dalam melaksanakan tugas perlu keseriusan 

tinggi dan keyakinan kuat demi kesembuhan pasien. Diawali dari tindakan 

pemeriksaan, diagnosa, program, tujuan, pelaksanaan, dan evaluasi harus 

dikerjakan secara baik dan teliti, sehingga tercapai hasil tujuan yang maksimal 

dan hal itu menjadikan sebagai bentuk kepuasan terhadap pasien. 

Khusus penderita post dislokasi acromion clavicula joint dextra dengan 

permasalahan yang ada sebaiknya mengurangi kegiatan yang berlebihan 

menggunakkan anggota gerak atas kanan, mengurangi aktifitas mengangkat beban 

berat yang berlebihan, latihan aktf sendiri dirumah dan sebagainya. 

Setelah pemberian terapi, pasien di beri edukasi sesuai kasus yang di 

hadapinya diantaranya : (1) latihan di rumah seperti yang dianjurkan trapis, (2) 

pasien sementara tidak di perbolehkan mengangkat benda yang berat, (3)pasien 

disarankan jangan melakukan gerakan yang hyper stress. 
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