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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI  IR (Infra Merah) Dan TERAPI 
LATIHAN PADA PENDERITA POS DISLOKASI SHOULDER 

 DI RSUD SUKOHARJO 

ABSTRAK 

(Arif Setiyawan,2013) 

Latar Belakang : Dislokasi ialah keluarnya (bercerainya) kepala sendi dari 
mangkuknya. Dislokasi merupakan suatu kedaruratan yang memerlukan 
pertolongan segera (David, 2002).  

Rumusan masalah : Apakah ada manfaat penatalaksanaan fisioterapi pada 
kondisi post dislokasi shoulder dextra dalam menurunkan nyeri, meningkatkan 
LGS, meningkatkan kekuatan otot dan aktivitas fungsional? 

TUJUAN: Untuk mengetahui tentang manfaat  penatalaksanaan fisioterapi 
pada kondisi post Dislokasi Shoulder Dextra dengan modalitas IR dan Terapi 
Latihan. 

Hasil : setelah dilakukan terapi 6x di dapatkan hasil penurunan nyeri gerak 
dari T1 5 menjadi 3, meningkatnya kekuatan otot fleksor, ekstensor, abduktor, 
adduktor, endorotasi dan eksorotai dari 3 menjadi 5, meningkatnya LGS sendi 
shoulder,peningkatan Aktifitas fungsional pada terapi ke-6. 

Kesimpulan : Infra merah dan terapi latihan dapat mengurangi nyeri, 
meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan LGS shoulder dan meningkatkan 
kemampuan fungsional. 

Kata kunci :Dislokasi shoulder post immobilisasi, IR dan Terapi latihan 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 penyakit yang dapat terjadi karena 

trauma yaitu dislokasi, misalnya dislokasi shoulder. Dislokasi adalah keluarnya 

(Bercerainya) kepala sendi dari mangkuknya (David,2002). Sebuah sendi yang 

pernah mengalami dislokasi, ligamen-ligamennya biasanya menjadi longgar, 

akibatnya sendi itu akan mudah mengalami dislokasi kembali. Apabila dislokasi itu 

disertai patah tulang, pembetulannya menjadi lebih sulit dan harus dikerjakandi 

rumah sakit. Semakin awal usaha pengembalian sendi itu dikerjakan, semakin baik 

penyembuhannya. Tetapi apabila setelah dikirim ke rumah sakit dengan sendi yang 

cidera sudah dibidai. Traksi adalah suatu metode pemasangan gaya tarikan ke bagian 

tubuh yang dipakai untuk mempertahankan reduksi ekstremitas yang mengalami 

dislokasi (anonym,2009). 

Tingkat gangguan akibat terjadinya dislokasi sendi bahu dapat digolongkan 

ke dalam berbagai tingkat dari impairment atau sebatas kelemahan yang dirasakan 



misalnya adanya nyeri, bengkak yang menyebabkan keterbatasan lingkup gerak sendi 

(LGS). Dampak selanjutnya functional limitation atau fungsi yang terbatas, misalnya 

keterbatasan fungsi dari lengan untuk menekuk, berpakain, makan serta aktifitas 

sehari-hari seperti perawatan diri yang meliputi memakai baju, mandi dan 

sebagainya. 

Dengan adanya dislokasi sendi bahu ini, timbul beberapa gangguan yaitu 

adanya nyeri, bengkak (oedema), keterbatasan lingkup gerak sendi bahu. Untuk 

mengatasi hal tersebut banyak teknologi fisioterapi antara lain : hidroterapi, aktino 

terapi, elektro terapi, terapi latihan, berdasarkan efektifitas manfaat penulis 

mengambil modalitas fisioterapi, yaitu sinar infra merah(infra red) dan terapi latihan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul Karya Tulis 

Ilmiah “Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Kasus Dislokasi shoulder dextra dengan 

Modalitas Sinar Infra merah (infra red) dan Terapi Latihan”. Dengan tujuan 

untukmengetahui manfaat sinar infra merah dan terapi latihan terhadap penurunan 

nyeri dan meningkatkan lingkup gerak sendi, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat 

bagi penulis dan masyarakat pada umumnya 

 

B. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulis menyusun karya tulis ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui tentang manfaat  penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi post 

dislokasi shoulder dextra dengan modalitas IR dan terapi latihan.   



2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh sinar Infra merah dalam mengurangi nyeri. 

b. Untuk mengetahui pengaruh assisted active movement dalam meningkatkan 

LGS. 

c. Untuk mengetahui  Relaxed passive movement dan free active movementdalam 

menjaga LGS. 

d. Untuk mengetahui resisted active movement dalam meningkatkan kekuatan 

otot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Deskripsi Kasus 

1. Definisi 

Dislokasi ialah keluarnya (bercerainya) kepala sendi dari mangkuknya. 

Dislokasi merupakan suatu kedaruratan yang memerlukan pertolongan segera 

(David, 2002).  

2. Anatomi Fungsional Sendi Bahu 

Shoulder joint merupakan sendi yang komplek pada tubuh manusia dibentuk 

oleh tulang-tulang yaitu : scapula (shoulder blade), clavicula (collar bone), 

humerus (upper arm bone), dan sternum. Daerah persendian bahu mencakup 

empat sendi, yaitu sendi sternoclavicular, sendi glenohumeral, sendi 

acromioclavicular, sendi scapulothoraca. Empat sendi tersebut bekerjasama 

secara secara sinkron. Pada sendi glenohumeral sangat luas lingkup geraknya. 

Karena caput humeri tidak masuk ke dalam mangkok karena fossa glenoidalis 

dangkal (Sidharta, 1984). 

Sendi glenohumeral dibentuk oleh caput humeri yang bulat dan cavitas 

glenoidalis scapula yang dangkal dan berbentuk buah per. Permukaan sendi 

meliputi oleh rawan hyaline, dan cavitas glenoidalis diperdalam oleh adanya 

labrum glenoidale. Sendi glenohumeral merupakan sendi synovial, termasuk 



klasifikasi sendi “ball and socket”. Sendi ini diperkuat oleh ligament glenoidalis, 

ligament humeral tranversum, ligament coracohumeral dan ligament 

coracoacromiale, serta kapsul sendi melekat pada cavitas glenoidalis dan collum 

anatomicum humeri (Snell, 1997).  

3. Etiologi 

Dislokasi biasanya disebabkan oleh dampak yang tiba-tiba. Hal ini biasanya 

terjadi setelah pukulan, jatuh, atau trauma lainnya. Sedangkan dislokasi shoulder 

biasanya terjadi ketika seseorang jatuh dan humerus terdorong kedepan, merobek 

kapsul atau menyebabkan tepi glenoid teravulasi. Kadang-kadang bagian 

posterolateral kaput hancur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PROSES FISIOTERAPI 

Pasien yang bernama Tn. BS, umur 26 tahun, agama: islam, Pekerjaan: 

pedagang, alamat:  sanan 02/05 pundeng rejo tawangsari sukoharjo. Dengan diagnosa 

post dislokasi shoulder dextra. Mengeluhkan bahu kanan pasien terasa nyeri dan bahu 

kanan tidak bisa digerakkan secara maksimal atau full. 

Pengukuran derajat nyeri dengan VAS, . Dari pemeriksaan gerak aktif 

didapatkan pasien dapat menggerakkan bahu kanan ke segala arah, tapi pada masing-

masing gerakan terdapat keterbatasan ROM/tidak full ROM oleh karena adanya nyeri 

pada akhir gerakan. Pada pemeriksaan gerak pasif bahu kanan gerak flexi, extensi, 

abduksi, adduksi, endorotasi dan eksorotasi bahu kanan terdapat keterbatasan gerak 

karena adanya rasa nyeri. 

Dalam kasus ini modalitas yang digunakan adalah infra merah dan terapi 

lahihan. 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

Seorang pasien laki-laki dengan umur 26 tahun dengan diagnosa post 

dislokasi shoulder dextra yang menimbulkan masalah adanya rasa nyeri, 

penurunan LGS serta penurunan kekuatan otot. Setelah mendapatkan 

penanganan fisioterapi dengan menggunakan infra merah dan terapi latihan 

sebanyak 6 kali diperoleh perkembangan positif yaitu adanya pengurangan 

keluhan rasa nyeri, peningkatan LGS, serta peningkatan kekuatan otot. 

1. Evaluasi nyeri dengan VAS  

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri diam 0 0 0 0 0 0 

Nyeri gerak 5 5 4 4 4 3 

Nyeri tekan 3 3 3 3 3 2 

 

2. Evaluasi LGS dengan goneometer   

Waktu terapi Pasif Aktif 
T1 S : 30°-0°-40° (Fleksi-ekstensi) 

F: 10°-0°-15° (Abduksi-adduksi) 
R (0) : 35°-0°-50° (E.rotasi-I.rotasi) 

T : 20°-0°-75° (Horisontal Abd-Add) 

S: 25°-0°-35° (Fleksi-ekstensi) 
F: 05°-0°-05° (Abduksi-adduksi) 

R (0) : 30°-0°-45° (E.rotasi-I.rotasi) 
T : 25°-0°-80° (Horisontal Abd-Add) 

T2 S: 35°-0°-50° (Fleksi-ekstensi) 
F: 25°0°-20° (Abduksi-adduksi) 

R (0) : 35°-0°-50° (E.rotasi-I.rotasi) 
T : 20°-0°-75° (Horisontal Abd-Add) 

S: 30°-0°-30° (Fleksi-ekstensi) 
F: 20°0°-15° (Abduksi-adduksi) 

R (0) : 30°-0°-45° (E.rotasi-I.rotasi) 
T : 25°-0°-80° (Horisontal Abd-Add) 



T3 S: 40°-0°-60° (Fleksi-ekstensi) 
F: 35°-0°-30° (Abduksi-adduksi) 

R (0) : 40°-0°-55° (E.rotasi-I.rotasi) 
T : 25°-0°-80° (Horisontal Abd-Add) 

S: 30°-0°-30° (Fleksi-ekstensi) 
F: 30°-0°-25° (Abduksi-adduksi) 

R (0) : 35°-0°-50° (E.rotasi-I.rotasi) 
T : 30°-0°-85° (Horisontal Abd-Add) 

T4 S : 45°-0°-80° (Fleksi-ekstensi) 
F: 50°-0°-30° (Abduksi-adduksi) 

R (0) : 45°-0°-65° (E.rotasi-I.rotasi) 
T : 30°-0°-85° (Horisontal Abd-Add) 

S: 35°-0°-45° (Fleksi-ekstensi) 
F: 45°-0°-25° (Abduksi-adduksi) 

R (0) : 40°-0°-60° (E.rotasi-I.rotasi) 
T : 25°-0°-90° (Horisontal Abd-Add) 

T5 S: 50°-0°-110° (Fleksi-ekstensi) 
F: 80°0°-35° (Abduksi-adduksi) 

R (0) : 50°-0°-75° (E.rotasi-I.rotasi) 
T : 35°-0°-95° (Horisontal Abd-Add) 

S: 40°0°-100° (Fleksi-ekstensi) 
F: 75°0°-30° (Abduksi-adduksi) 

R (0) : 45°-0°-70° (E.rotasi-I.rotasi) 
T : 40°-0°-100° (Horisontal Abd-

Add) 
T6 S: 55°-0°-175° (Fleksi-ekstensi) 

F: 135°-0°-40° (Abduksi-adduksi) R 
(0) : 55°-0°-85° (E.rotasi-I.rotasi)  
T : 40°-0°-100° (Horisontal Abd-

Add) 

S: 50°-0°-170° (Fleksi-ekstensi) 
F: 130°-0°-30° (Abduksi-adduksi) 

R (0) : 50°-0°-80° (E.rotasi-I.rotasi) 
T : 45°-0°-115° (Horisontal Abd-

Add) 
 

3. Pemeriksaan kekuatan otot   

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Fleksor  3 3 3 4 4 5 
Ekstensor 3 3 3 4 4 5 
Abductor 3 3 3 4 4 5 
Adductor 3 3 3 4 4 5 
Eksorotator 3 3 3 4 4 5 
Endorotator 3 3 3 4 4 5 

 

B. Pembahasan 

Di lihat pengaruh pemberian infra merah yaitu nyeri berkurang, karena 

adanya efek panas yang dihasilkan menyebabkan terjadinya vasodilatasi sehingga 

terjadi peningkatan aliran darah pada jaringan lunak yang terdapat penumpukan sisa-

sisa hasil metabolisme akan membantu mengalirkan sisa-sisa hasil metabolisme 



termasuk zat “P” (histamin, bradikinin, dan prostaglandin) dimana zat tersebut 

merupakan mediator nyeri sehingga nyeri dapat berkurang. Selain itu, efek panas 

menurunkan aktivitas serabut gamma motor neuron sehingga menurunkan eksibilitas 

serabut otot dan menimbulkan relaksasi otot sehingga mengurangi nyeri. Pemberian 

Terapi Latihan dapat menghilangkan perlengketan, mengurangi nyeri, peningkatan 

LGS serta peningkatan kekuatan otot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan pembahasan mengenai kondisi pasca dislokasi 

shoulder dextra, penulis dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi 

pada kasus ini nyeri pada bahu kanan serta keterbatasan LGS sendi bahu kanan 

(shoulder dextra), setelah dilakukan interverensi fisioterapi dengan menggunakan 

infra merah dan terapi latihan dengan teknik assisted active movement, free active 

movement,  relaxed passive movement dan resisted active movement didapatkan hasil 

penurunan nyeri, peningkatan kekuatan otot, peningkatan lingkup gerak sendi (LGS) 

serta peningkatan kemampuan fungsional. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan proses fisioterapi yaitu dengan terapi latihan pada pasien 

pasca dislokasi shoulder dextra, maka pasien akan memberikan saran kepada :  

1. Bagi pasien disarankan untuk melakukan terapi secara rutin, serta melakukan 

latihan-latihan yang telah diajarkan fisioterapis secara rutin dirumah 

2. Bagi fisioterapi hendaknya benar-benar melakukan tugasnya secara professional, 

yaitu melakukan pemeriksaan dengan teliti sehingga dapat menegakkan diagnose, 



menentukan problematic, menentukan tujuan terapi yang tepat untuk menentukan 

jenis modalitas fisioterapi yang tepat dan efektif buat penderita, fisioterap 

hendaknya meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemahaman terhadap halhal 

yang berhubungan dengan studi kasus karena tidak menutup kemungkinan adanya 

terobosan baru dalam suatu pengobatan yang membutuhkan pemahaman lebih 

lanjut. 

3. Bagi masyarakat umum untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas kerja yang 

mempunyai resiko untuk terjadinya trauma atau cidera. Disamping itu, jika terjadi 

cidera yang dicurigai terjadinya patah tulang atau dislokasi maka tindakan yang 

harus dilakukan adah segera membawa pasien ke rumah sakit bukan ke alternative 

misalnya sangkal putung karena dapat terjadi resiko cidera dan komplikasi yang 

lebih berat. 
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