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ABSTRAK  

 

Latar Belakang : Fraktur colles 1/3 distal sinistra adalah patah tulang yang 

terjadi pada tulang radius dan ulna bagian kiri yang terletak pada 1/3 bagian 

bawah dari tulang. Fraktur merupakan trauma yang dapat menimbulkan nyeri, 

penurunan kekuatan otot, keterbatasan lingkup gerak sendi, oedema  dan 

keterbatasan kemampuan. 

Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan Fisioterapi dalam mengurangi nyeri, 

meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak sendi, menurunkan 

oedema, dan mengembalikan fungsional tangan pada kasus fraktur colles 1/3 

distal sinistra dengan menggunakan modalitas infra merah (IR) dan Terapi 

Latihan (TL). 

Hasil : setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapat hasil penilaian nyeri diam 

T1 : 1 menjadi T6 : 1, nyeri gerak T1 : 5 menjadi T6 : 4, nyeri tekan T1 : 2 

menjadi T6 : 2, lingkup gerak sendi pergelangan tangan aktif S T1 : 0-0-0 

menjadi T6 : 0-0-0, pasif T1 : 0-0-0 menjadi T6 : 0-0-0, lingkup gerak sendi ibu 

jari tangan kiri aktif S T1 : 0-0-20 menjadi T6 : 0-0-23, penurunan oedema 

untuk lingkar segmen 5cm ke proksimal T1 : 18,6 menjadi T6 : 17,6. 10cm ke 

proksimal T1 : 19,2 menjadi T6 : 18, 4. 5cm ke distal T1 : 24,2 menjadi T6 : 23, 

4. 10cm ke distal T1 : 25,4 menjadi T6 : 24,5. 

Kesimpulan : Infra Red (IR) dan Terapi Latihan (TL) dapat mengurangi nyeri, 

meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak sendi, penurunan 

oedema serta meningkatkan kemampuan fungsional. 

   Kata kunci : Fraktur Colles  1/3  Distal  Sinistra,  Infra  Red  (IR)   dan   Terapi  

   Latihan (TL). 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan manusia sering ditemukan beragam penyakit yang 

disebabkan oleh traumatik. Fraktur adalah suatu perpatahan pada diskontinuitas 

struktur tulang. Perpatahan tadi mungkin lebih dari satu retakan, satu pengisutan 

atau perimpilan korteks, biasanya perpatahan itu lengkap dan fragmen tulang 

bergeser. Kalau kulit di atasnya masih utuh, keadaan ini disebut fraktur tertutup 

(atau fraktur sederhana), apabila fragmen tulang menembus kulit atau salah satu 

rongga tubuh, keadaan ini disebut fraktur terbuka (atau compound fraktur) yang 

cenderung mengalami kontaminasi dan infeksi (Appley, 2005). 

B. Rumusan Masalah 

1) Apakah sinar infra merah dapat mengurangi nyeri pergelangan tangan pada 

kasus post fraktur colles sinistra ? 2) Apakah terapi latihan dapat mengurangi 

oedema, meningkatkan kekuatan otot dan lingkup gerak sendi (LGS), pada kasus 

post fraktur colles sinistra?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui manfaat terapi latihan 

terhadap masalah-masalah yang muncul seperti : (1) nyeri pada daerah fraktur, (2) 

penurunan oedema, penurunan kekuatan otot pada tangan kiri, penurunan lingkup 

gerak sendi pada pergelangan tangan kiri. 

 



BAB II 

A. Deskripsi Kasus 

1. Definisi Fraktur Colles 

Fraktur colles merupakan suatu perpatahan pada lengan bawah yaitu 

fraktur tulang radius dan ulna (Appley, 2005). Fraktur ini sering mengakibatkan 

kekakuan sendi terasa seperti diikat, pasien merasa sukar untuk menggerakkan 

sendi (Isbagio, 1999). 

2. Etiologi 

Fraktur ialah suatu diskontinuitas susunan jaringan tulang yang disebabkan 

oleh trauma atau keadaan patologis. Penyebab dari fraktur colles bisa karena 

terjatuh atau osteoporosis. 

3. Patologi 

Menurut Appley (1995) pada kekakuan sendi terjadi karena adanya 

oedema dan fibrosis pada kapsul, ligamen, dan otot disekitar sendi atau terjadi 

perlengketan jaringan lunak satu dengan yang lain. Keadaan ini akan lebih buruk 

apabila tidak digerakkan pada waktu yang lama. 

4. Proses Penyambungan Tulang 

Proses perbaikan fraktur beragam sesuai dengan jenis tulang yang terkena 

dan jumlah gerakan di tempat fraktur ada lima tahap penyembuhan fraktur, yaitu: 

a. Kerusakan Jaringan dan Pembentukan Hematoma 

Suatu proses perdarahan dimana darah pada pembuluh darah tidak sampai pada 

jaringan. Maka terjadi radang pada daerah patah tulang, terjadi 1-3 hari pasca 

trauma.  



b. Radang dan Proliferasi Selluler 

Setelah fraktur terdapat reaksi radang akut disertai proliferasi sel di bawah 

periosteum dan di dalam saluran medulla yang tertembus. Terjadi 3 hari – 2 

minggu. 

c. Pembentukan Callus 

Sel yang berkembangbiak memiliki potensi kondrogenik dan osteogenik. Bila 

diberikan keadaan yang tepat, sel itu akan mulai membentuk tulang dalam 

beberapa keadaan, juga kartilago. Terjadi 2-6 minggu. 

d. Konsolidasi 

Bila aktivitas osteoklastik dan osteoblastik berlanjut, anyaman tulang berubah 

menjadi tulang lamellar. Ini adalah proses yang lambat dan mungkin perlu 

beberapa bulan sebelum tulang cukup kuat untuk membawa beban yang normal. 

Terjadi 3 minggu – 6 bulan. 

e. Remodelling 

Fraktur telah dijembatani oleh suatu manset tulang yang padat. Selama beberapa 

bulan, atau bahkan beberapa tahun pengelasan kasar ini dibentuk ulang oleh 

proses resorpsi dan pembentukan tulang yang terus menerus. Terjadi 6 minggu – 1 

tahun. 

6. Tanda dan Gejala 

Kita dapat mengenali fraktur ini  dengan sebutan deformitas garpu makan 

malam, dengan penonjolan punggung pergelangan tangan dan depresi di depan. 

(Apley, 1995) 

 



BAB III 

A. PROSES FISIOTERAPI 

Pasien merupakan seorang perempuan bernama R, berumur 61 tahun, 

beralamat di Perum Ngempal Magelang, beragama islam, dengan diagnosa Post 

ORIF Fraktur Radius Ulna 1/3 Distal Sinistra. Telah dilakukan pemeriksaan 

nyeri, lingkup gerak sendi pada lengan bawah kirinya, pengukuran oedema, dan 

kekuatan otot.  

1. Impairment  

Impairment adalah (1) Adanya penurunan luas gerak sendi pada 

pergelangan tangan kiri. (2) Timbulnya nyeri tekan dan gerak pada pergelangan 

tangan kiri. (3) Adanya oedema pada lengan bawah dan tangan kiri. (4) Adanya 

peenurunan kekuatan otot-otot fleksor dan ekstensor pergelangan tangan kiri.  

2. Functional Limitation  

functional limitation adalah : Adanya gangguan gerak pada pergelangan 

tangan kirinya, rasa tidak nyaman saat berpakaian, mandi, makan, toileting, 

memegang sesuatu dan saat beraktifitas dengan tangan kirinya.  

3. Retriction of Participation  

Retriction of participation adalah adanya hambatan dalam melakukan 

aktivitas sosial antara pasien dengan keluarga dan masyarakat. 

 

B. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

Disini teknik atau terapi latihan yang dilakukan adalah :  

 



a. IR (Infra Red)  

Sinar infra merah adalah pancaran gelombang elektromagnetik dengan 

panjang gelombang 7700-4 juta Ǻ, letak diantara sinar merah dan hertzain. 

(Sujatno, Ig, 2003) yang memberikan efek fisiologis dan efek terapeutik pada area 

yang sakit.  

b. Terapi Latihan  

Terapi latihan ini merupakan salah satu tindakan yang dalam 

pelaksanaannya menggunakan gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif. 

(Kisner, 2007).Terdiri dari :  

a) Passive Exercise  

Passive exercise adalah suatu latihan yang dilakukan dengan gerakan 

yang dihasilkan dengan tenaga atau kekuatan dari luar tanpa adanya kontraksi 

otot (Kisner, 2007).Gerakan yang termasuk dalam latihan passive exercise 

yaitu :  

1. Relax passive movement yaitu gerakan pasif dimana gerakan hanya 

terbatas sampai rasa nyeri.  

2. Forced passive movement yaitu gerakan dengan memberikan 

penguluran selama gerakan tersebut terjadi, pemberian fiksasi dan penekanan 

yang mantap pada akhir gerakan.  

b) Active Exercise  

Active Execise adalah latihan gerak aktif dengan menggerakkan suatu 

segmen tubuh yang dilakukan karena adanya kekuatan otot dari tubuh itu 

sendiri. Gerakan yang termasuk dalam latihan ini yaitu :  



1. Assistive active exercise yaitu 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 yaitu gerakan yang dilakukan sendiri oleh 

pasien tanpa adanya bantuan dimana gerak yang dihasilkan adalah kontraksi 

otot dengan melawan gaya gravitasi. 

c. Edukasi  

Beberapa bentuk edukasi diberikan pada pasien post fraktur colles sinistra 

yaitu : menganjurkan pada pasien setiap hari mengikuti latihan yang sudah 

diberikan terapis untuk kemudian dilakukan setelah pulang kerumah, dianjurkan 

gerakan menekuk pergelangan tangan dan jari-jari, gerakan aktifitas seperti, 

memegang barang, berpakaian secara mandiri, pasien disarankan agar lebih 

berhati-hati dalam beraktifitas. Dapat juga memberikan kompres air hangat pada 

bagian yang sakit untuk menurunkan nyeri. 

1.  Evaluasi 

2.  Evaluasi nyeri dengan VDS (Verbal Descriptive Scale)  

3.  Evaluasi pengukuran LGS dengan Goneometer 

4.  Evaluasi oedema dengan midline 

5. Evaluasi kekuatan otot dengan pengukuran MMT 

 

 

 

 



BAB IV 

Hasil dan Pembahasan 

A. Hasil 

a. hasil nyeri dengan VDS (Verbal Descriptive Scale)  
Nyeri Hasil Pemeriksaan 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri Diam Tidak nyeri Tidak nyeri Tidak nyeri Tidak nyeri Tidak nyeri Tidak nyeri 

Nyeri Tekan Nyeri ringan Nyeri ringan Nyeri sangat 

ringan 

Nyeri sangat 

ringan 

Nyeri sangat 

ringan 

Nyeri sangat 

ringan 

Nyeri Gerak Nyeri cukup 

berat 

Nyeri cukup 

berat 

Nyeri tidak 

begitu berat 

Nyeri tidak 

begitu berat 

Nyeri tidak 

begitu berat 

Nyeri tidak 

begitu berat 

 

b. Hasil pengukuran LGS dengan Goneometer 

Sendi Gerakan 
Hasil Pengukuran 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Wrist 

dextra 

Aktif 
S: 10

0
-0-20

0
 

F: 0
0
-0-10

0
 

S: 10
0
-0-20

0
 

F: 0
0
-0-10

0
 

S: 10
0
-0-20

0
 

F: 0
0
-0-10

0 

S: 10
0
-0-20

0
 

F: 0
0
-0-10

0
 

S: 10
0
-0-25

0
 

F: 0
0
-0-15

0 

S: 10
0
-0-25

0
 

F: 0
0
-0-15

0 

Pasif 
S: 20

0
-0-25

0
 

F: 0
0
-0-15

0 

S: 20
0
-0-25

0
 

F: 0
0
-0-15

0 

S: 20
0
-0-25

0
 

F: 0
0
-0-15

0 

S: 25
0
-0-30

0
 

F: 5
0
-0-15

0 

S: 25
0
-0-30

0
 

F: 5
0
-0-20

0 

S: 25
0
-0-30

0
 

F: 5
0
-0-25

0 

 

c.  Hasil oedema dengan midline 

Letak pengukuran                                                          T1            T2            T3           T4            T5          T6 

Dari prosesus styloideus ulna 5cm ke distal            24,2cm      24 cm        24cm      23.9cm     23.7cm    23.4cm 

Dari prosesus styloideus ulna 10cm ke distal          25,4cm      25.1cm      24cm      24.8cm     24.8cm    24.5cm 

Dari prosesus styloideus ulna 5cm ke proksimal    18,6cm      18.4cm      18.3cm   18.2cm      18cm       17.6cm 

Dari prosesus styloideus ulna 10cm ke proksimal    19,2cm       19.1cm      19cm      18.9cm    18.6cm   18.4cm 

 

d. Hasil  kekuatan otot dengan pengukuran MMT 

Gerakan sendi Wrist 

 

 

Dorsal fleksi 

Palmar fleksi 

Ulnar deviasi 

Radial deviasi 

Hasil Pengukuran 

 T1        T2        T3       T4       T5      T6 

 

2          2           2         3         3        3 

2          2           2         2         3        3 

2          2           2         3         3        3 

2  2           3         3         3        3 



B. Pembahasan 

1. Penurunan nyeri  pada wrist sinistra 

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan 

akibat dari rusaknya jaringan pada tubuh (Sudart & Brunner, 2001). Nyeri 

bisa terjadi karena terjadi post fraktur dan nyeri dapat berkurang dengan 

modalitas infra merah. Nyeri diakibatkan karena adanya akumulasi sisa-

sisa hasil metabolisme disebut zat ‘P’ yang menumpuk di jaringan, 

penyinaran menggunakan sinar infra merah yang mempunyai efek panas 

yang dapat memperlancar sirkulasi darah sehingga pemberian nutrisi dan 

kebutuhan jaringan akan O2 terpenuhi dengan baik serta zat ‘P’  tersebut 

akan ikut terbuang. Dengan demikian sirkulasi darah akan lancar sehingga 

rasa nyeri berkurang atau hilang (Sujatno, 2003). 

2. Penurunan oedema, peningkatan LGS dan peningkatan kekuatan otot wrist 

sinistra 

Static contraction merupakan suatu terapi latihan dengan cara 

mengkontraksikan otot tanpa disertai adanya perubahan panjang otot 

maupun pergerakan sendi (krisner,2007) dan lengan yang sakit 

dielevasikan dengan cara diganjal bantal setinggi 30˚-40˚. Tujuan terapi 

latihan static kontraksi dan elevasi adalah melancarkan sirkulasi darah 

sehingga dapat mengurangi oedema. 

LGS sendi wrist bertambah. Latihan pasif bertujuan untuk melatih 

otot-otot secara pasif yang berasal dari terapis. Latihan pasif ini meliputi 

gerak rileks pasif dan forced pasif. Untuk gerak rileks pasif bertujuan 

untuk melatih otot secara pasif sehinga otot yang dilatih menjadi rileks 



yang dapat berakibat pada pengurangan nyeri akibat incise dan mencegah 

terjadinya keterbatasan gerak dan menjaga elastisitas otot (Kisner, 2007). 

Dengan pemberian terapi latihan maka akan dapat mengulir atau 

merenggangkan struktur yang  memendek pada sendi wrist menjadi rileks, 

sehingga otot-otot yang mengalami keterbatasan akan terulur atau 

merenggang, sedangkan  terapi latihan bila dilakukan secara teratur 

dengan dosis sesuai dan gerakan serta fiksasi secara benar otot-otot yang 

mengalami keterbatasan gerak terulur sehingga lingkup gerak sendi akan 

meningkat (Mardiman, 2002). 

Setelah dilakukan terapi latihan sebanyak 6 kali didapatkan hasil 

bahwa kekuatan otot bertambah. Latihan gerak aktif bertujuan untuk 

meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki fungsi jaringan, dan 

meningkatkan daya tahan otot. Kekuatan otot 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, dilakukan 

free active exercise karena dengan terapi latihan secara aktif dapat 

meningkatkan kekuatan otot karena dapat menstimulasi motor unit 

sehingga semakin banyak motor unit yang terlibat maka akan terjadi 

peningkatan kekuatan otot (Kisner dan Colby, 2007) 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Setelah dilakukan terapi hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa ; 

1. Sinar infra merah dapat mengurangi nyeri pada pergelangan tangan kiri 

pada kondisi post fraktur colles. 

2. Terapi latihan dapat mengurangi oedema, meningkatkan luas gerak sendi 

dan meningkatkan kekuatan otot pada kondisi post fraktur colles. 

Saran 

 Dalam hal ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik 

terhadap penatalaksanaan fisioterapi pada post ORIF radius ulna 1/3 distal , perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah dan mermperbanyak 

responden peneliti serta memperpanjang waktu penelitian. Kerja sama antara 

tenaga medis lainnya dengan fisioterapis dan pasien, sangat mendukung 

keberhasilan penelitian tersebut dengan mengukur dan memonitor perkembangan 

terapi.  
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