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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS POST ORIF 

SUPRACONDILER HUMERI DEXTRA DENGAN MODALITAS 

INFRA MERAH DAN TERAPI LATIHAN 

(Cartoyo, 2013, 50 halaman) 

 

ABSTRAK  

 
Latar Belakang: Menurut letak dan kerusakan jaringan yang berbeda pada 
masing-masing fraktur sehingga menghadirkan suatu bentuk masalah berlainan 
pula. Seperti pada fraktur humeri yang dilakukan pemasangan ORIF berupa plate 
(lempengan) and screw (sekrup), fraktur di daerah ini, dapat terjadi komplikasi-
komplikasi tertentu, seperti kekakuan sendi siku. Disini penulis membahas 
kekakuan sendi siku dextra post ORIF (Open Reduction Internal Fixation). 
Dengan adanya kekakuan sendi siku ini, timbul beberapa gangguan yaitu adanya 
nyeri, bengkak (oedema), keterbatasan lingkup gerak sendi siku. Untuk mengatasi 
hal tersebut banyak teknologi fisioterapi antara lain: hidroterapi, aktino terapi, 
elektroterapi, terapi latihan, berdasarkan efektifitas manfaat penulis mengambil 
modalitas fisioterapi, yaitu sinar infra merah dan terapi latihan. 
Tujuan: Untuk mendapatkan gambaran peran Fisioterapi sinar infra merah dan 
terapi latihan bisa mengurangi nyeri, mengurangi oedema, meningkatkan lingkup 
gerak sendi siku, meningkatkan kekuatan otot bicep brachii, dan meningkatkan 
kemampuan fungsional. 
Hasil: Setelah dilakukan tindakan terapi dengan sinar infra merah dan terapi 
latihan sebanyak 6 kali, diperoleh hasil: nyeri diam pada T1 sampai T5 bernilai 
satu (1).  Sedangkan nyeri gerak pada T1 sampai T4 mengalami penurunan 
dengan nilai tiga (3), kemudian terjadi penurunan nyeri gerak pada T5 sampai T6 
dengan nilai dua (2). Sedangkan nyeri tekan pada T1 sampai T4 bernilai satu (3). 
Kemudian terjadi penurunan nyeri tekan pada T5 sampai T6 dengan nilai dua (2). 
LGS meningkat pada sendi siku kanan, yaitu untuk gerakan pasif: fleksi dari T1 
sampai T3 mempunyai nilai yang sama = 95°, dan mengalami peningkatan 
berturut-turut pada T3 bernilai = 97°, kemudian pada T4= 99° dan pada T6 
menjadi =110°, ekstensi dari T1 sampai T6 = 0°. Untuk gerakan aktif : fleksi dari 
T1 sampai T3 = 90°, kemudian mengalami peningkatan pada T4 dengan nilai = 
95°, selanjutnya pada T5 dan T6 juga mengalami peningkatan menjadi=98°, 
ekstensi dari T1 sampai T6 = 0°. Oedema menurun dalam satuan centimeter. Hal 
ini dapat dilihat dari berkurangnya oedema yang diukur pada condylus lateral 
keproximal+5 cm mengalami penurunan T1= 24,5 cm menjadi T6= 23,5 cm, 
kemudian dari condylus lateral keproximal+10 cm adalah T1= 22,5 cm menurun 
menjadi T6= 21,4 cm. Sedangkan dari condylus lateral kedistal+5 cm didapatkan 
hasil T1 = 25 cm menurun menjadi T6= 24,5 cm, condylus lateral kedistal+10 cm 
adalah T1= 23 cm menjadi T6=22,5. 
Kesimpulan : Dengan menggunakan infra merah dan terapi latihan dalam 
pelaksanaan adanya kemajuan yang ditemukan, tetapi pada pasien yaitu (1) sinar 
infra merah dapat mengurangi nyeri, (2) active exercise untuk meningkatkan 
kekuatan otot, (3) hold rilax untuk menambah lingkup gerak sendi, (4) sinar infra 
merah dapat mengurangi oedema, (5) hold rilax dapat mengurangi spasme. 
 
Kata kunci : Post Orif Supracondiler Humeri Dextra, Modalitas Infra Merah dan 

Terapi Latihan. 
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MANAGEMENT PHYSIOTHERAPY IN THE CASE OF POST ORIF 

SUPRACONDILER HUMERI DEXTRA WITH INFRA RED  

MODALITY AND THERAPEUTIC EXERCISE 

(Cartoyo, 2013, 50 pages) 

 

ABSTRACT  

 

Background: Follow location and different network damage in each fracture so 

that presents a problem form differs also. Like in fracture humeri that done 

installing ORIF shaped plate (plate) and screw (screw), fracture at this region, can 

happen certain complications, like elbow hinge rigidity? Here author discusses 

elbow hinge rigidity dextra post ORIF (open reduction internal fixation). With this 

elbow hinge rigidity existence, emerge several disturbances that is pain existence, 

swollen (oedema), elbow hinge movement scope limitedness. To overcome the 

mentioned many physiotherapy technologies among others: hydrotherapy, therapy 

actino, electrotherapeutics, practice therapy, based on effectively author benefit 

takes physiotherapy modality, that is light infra red and practice therapy. 

Aims of Research: To get light physiotherapy character description infra red and 

practice therapy can decrease pain, decrease oedema, increase elbow hinge 

movement scope, increase muscle strength bicep brachii, and increase functional 

ability. 

Result: After done therapy action with light infra red and practice therapy as 

much as 6 times, got result: quiet pain in T1 until T5 valuable one (1). While 

movement pain in T1 until T4 experience depreciation with value three (3), and 

then happen movement pain depreciation in t5 until t6 with value two (2). While 

pain presses in T1 until T4 valuable one (3), then happen pain depreciation 

presses in T5 until T6 with value two (2). LGS increase in right elbow hinge that 

is for passive movement: flexi from T1 until T3 has value same = 97°, and 

experience successive enhanced in T4 valuable = 99°, then in T5= 100° and in T6 

be =110°, extension from T1 until T6 = 0°. For mobile movement: flexi from T1 

until T3 = 90°, then experience enhanced in T4 with value =95°, furthermore in t5 

and t6 also experience enhanced become 98°, extension from T1 until T6 = 0°. 

Oedema decreased in unit centimeter. This matter visible from decrease it oedema 

that measures in condylus lateral ceproximal+5 cm experience depreciation T1= 

24,5 cm become T6= 23,5 cm, then from condylus lateral ceproximal+10 cm T1= 

22,5 cm decreased to be T6= 21,4 cm. While from condylus lateral kedistal+5 cm 

got result T1 = 25 cm decreased to be T6= 24,5 cm, condylus lateral kedistal+10 

cm T1= 23 cm be T6=22,5. 

Conclusion: By using infra red and practice therapy in progress existence 

execution that found,  but in patient that is (1) light infra red can decrease pain, (2) 

active exercise to increase muscle strength, (3) hold relax for hinge movement 

scope increase, (4) light infra red can decrease oedema, (5) hold relax can 

decrease spasme. 

 

Key Word : Post Orif Supracondiler Humeri Dextra, Infra Red Modality and 

Therapeutic Exercise (TL).3 DISTAL SINISTRA DENGAN 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Upaya pelayanan kesehatan yang semula mengutamakan aspek pengobatan saja 

berangsur-angsur berkembang dan mancakup upaya peningkatan (promotif), upaya 

pencegahan (preventif), upaya penyembuhan (kuratif) dan upaya pemulihan 

(rehabilitative). Fisioterapi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan 

kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara 

manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektro, terapeutis, dan mekanis), pelatihan 

fungsi, serta komunikasi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2001). 

Apabila seseorang menderita suatu penyakit yang membuat individu tersebut tidak 

mandiri atau keadaannya menjadi buruk maka akan dirasa kurang mampu dalam proses 

pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Maka dari itu fisioterapi mempunyai peran 

penting untuk meningkatkan kemampuan suatu individu agar mampu produktif dan ikut 

serta dalam pembangunan. 

Fisioterapis sebagai salah satu tenaga kesehatan mempunyai peran aktif 

memelihara, meningkatkan kesehatan, mengembalikan fungsi dan ketergantungan bila 

individu mendapatkan kekurangan gangguan kemampuan atau masalah yang disebabkan 

kerusakan fisik, psikis dan lain sebagainya (Sujatno, 2002).  

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 jatuh atau kecelakaan lalu lintas, industri, 

olah raga dan rumah tangga. Salah satu penyakit yang dapat terjadi karena trauma yaitu 

fraktur, misalnya fraktur humeri. Penanganan fraktur ada 2 macam yaitu secara operatif 

dan non operatif. Penanganan fraktur secara operatif yaitu dengan pemasangan ORIF 

(Open Reduction Internal Fixation). Dalam hal ini fisioterapis berperan dalam memelihara, 

memperbaiki dan mengembalikan kemampuan fungsional penderita seperti semula. 

Fraktur adalah suatu diskontinuitas susunan tulang yang disebabkan karena trauma 

atau keadaan patologis (Dorland, 2002). Hal ini bisa disebabkan karena: trauma tunggal, 

trauma yang berulang-ulang, kelemahan pada tulang atau fraktur patologik (Apley, 1995). 

Menurut letak dan kerusakan jaringan yang berbeda pada masing-masing fraktur sehingga 

menghadirkan suatu bentuk masalah berlainan pula. Seperti pada fraktur humeri yang 

dilakukan pemasangan ORIF berupa plate (lempengan) and screw (sekrup), fraktur 

didaerah ini, dapat terjadi komplikasi-komplikasi tertentu, seperti kekakuan sendi siku. 
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Disini penulis membahas kekakuan sendi siku dextra post ORIF (Open Reduction Internal 

Fixation). 

Tingkat gangguan akibat terjadinya kekakuan sendi siku 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, berpakaian dan makan serta aktifitas 

sehari-hari seperti aktifitas  perawatan diri yang meliputi memakai baju, mandi, ke toilet 

dan sebagainya. 

Dengan adanya kekakuan sendi siku ini, timbul beberapa gangguan yaitu adanya 

nyeri, bengkak (oedema), keterbatasan lingkup gerak sendi siku. Untuk mengatasi hal 

tersebut banyak teknologi fisioterapi antara lain : hidroterapi, aktino terapi, elektroterapi, 

terapi latihan, berdasarkan efektifitas manfaat penulis mengambil modalitas fisioterapi, 

yaitu sinar infra merah dan terapi latihan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mempunyai keinginan untuk 

memperoleh gambaran mengenai manfaat sinar infra merah dan terapi latihan dalam 

mengatasi kekakuan sendi siku dextra, dengan mengangkat judul KTI “Penatalaksanaan 

Fisioterapi pada Kasus Post Orif Supracondiler Humeri Dexstra dengan Modalitas Infra 

Merah dan Terapi Latihan”. 

 

Tujuan Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran peran fisioterapi sinar infra merah dan terapi latihan 

bisa mengurangi nyeri, mengurangi oedema, meningkatkan lingkup gerak sendi siku, 

meningkatkan kekuatan otot bicep brachii, dan meningkatkan kemampuan fungsional 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Post Orif Supracondiler Humeri Dextra 

Fraktur adalah discontinuitas dari jaringan tulang atau patah tulang yang biasanya 

disebabkan oleh adanya kekerasan yang timbul secara mendadak (Bloch, 1978). Fraktur 

supracondiler adalah fraktur yang mengenai bagian sepertiga distal lengan atas. Fraktur ini 

sering terjadi pada anak-anak, dimana seringkali terjatuh pada tangan yang terbentang 

keluar kedaruratan medik, edisi revisi (2000) jadi, Post Orif  Supracondiler Humeri 

Dextra, adalah pelepasan implant berupa plate and screw  yang dapat menyebabkan kaku 

sendi sehingga diantara dua atau lebih ujung tulang mengalami perubahan dan dalam 
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persendian tersebut mengalami penurunan lingkup gerak sendi. Kekakuan sendi dapat 

diakibatkan oleh memendeknya jaringan lunak baik jaringan otot, ligamen, dan tendon. 

 

Problematika Fisioterapi 

Problematika fisioterpi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:  impairment, 

fungsional limitation dan disability, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Impairment 

Impairment adalah suatu gangguan setingkat jaringan atau bisa juga suatu 

keluhan yang dirasakan oleh pasien yang berhubungan dengan penyakit penderita. 

Pada penderita kekakuan sendi siku berupa, nyeri, penurunan lingkup gerak sendi, 

penurunan kekuatan otot dan odema yaitu: 

a. Nyeri 

b. Keterbatasan lingkup gerak sendi 

c. Penurunan kekuatan otot 

d. Oedema 

2. Functional limitation 

Functional limitation merupakan suatu problem yang berupa penurunan atau 

keterbatasan saat melakukan aktivitas-aktivitas fungsinal sebagai akibat adanya 

impairment. Functional limitation pada kondisi kekakuan sendi siku adalah penurunan 

fungsi siku untuk fleksi, ektensi, pronasi, supinasi dan untuk ADL tidak bisa 

membersihkan kotoran setelah BAB dan menggaruk punggung. 

3. Disability 

Disability merupakan suatu problem yang berupa tambahan atau 

ketidakmampuan penderita untuk kembali melakukan aktivitas yang berhubungan 

dengan pekerjaannya semula dan aktivitas sosialisasi dengan masyarakat sebagai akibat 

dari adanya impairmet dan fungtional limitation. 

 

Teknologi Intervensi Fisioterapi 

1. Sinar Infra Merah (IR) 

Infra merah adalah pancaran gelombang elektromagnetik. Infra merah 

mempunyai frkuensi 7 x 1014  – 400 x 1012  Hz dan panjang gelombang 700 – 15.000 

nm (Sujatno, 2002). 

2. Terapi Latihan 

Terapi latihan merupakan salah satu upaya pengobatan dalam fisioterapi yang 

pelaksanaannya menggunakan latihan-latihan gerak tubuh baik secara aktif maupun 
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pasif (Kisner, 1996). Secara umum tujuan terapi latihan adalah meliputi pencegahan 

disfungsi dengan pengembangan, peningkatan, perbaikan atau pemeliharaan dari 

kekuatan dan daya tahan otot. Kemampuan kardiovaskuler, mobilitas dan fleksibilitas 

jaringan lunak, stabilitas, rileksasi, koordinasi, keseimbangan dan kemampuan 

fungsional (Kisner, 1996). 

 

RENCANA PELAKSANAAN STUDI KASUS 

Rencana Pengkajian Fisioterapi 

1. Anamnesis 

Anamnesis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan tanya jawab antara 

pasien dan terapis. Pada kasus ini dilakukan Autoanamesis yaitu tanya jawab langsung 

kepada pasien yang bersangkutan. Anamnesis sendiri dibagi menjadi 2 yaitu yang 

pertama dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan penderita sendiri disebut 

juga dengan auto anamnesis. Yang kedua yaitu mengadakan tanya jawab dengan orang 

yang dekat dengan penderita atau orang yang mengetahui tentang penyakit yang 

diderita pasien disebut dengan heteroanamnesis dan data diperoleh sebagai berikut: 

2. Pemeriksaan fisik 

a. Tanda vital 

b. Inspeksi 

c. Palpasi 

1) Perkusi 

2) Auskultasi 

3. Pemeriksaan gerak dasar 

a. Pemeriksaan gerak aktif 

b. Pemeriksaan gerak pasif 

c. Pemeriksaan gerak isometrik melawan tahanan 

4. Pemeriksaan  kognitif, intrapersonal, dan interpersonal 

Pemeriksaan kognitif meliputi komponen atensi, konsentrasi, memori, 

pemecahan masalah, integritas belajar dan pengambilan sikap. Dari pemeriksan ini 

diperoleh keterangan bahwa pasien mampu menceritakan kapan keluhan itu muncul 

dengan baik dan urut. Pada pasien ini kongnitifnya baik karena pasien masih mampu 

mengingat dan menceritakan kembali perjalanan penyakit dan data-data lainnya.  

Pemeriksaan intrapersonal merupakan kemampuan pasien dalam memahami 

dirinya, menerima keadaan dirinya, motivasi, kemampuan berinteraksi dengan 

lingkungan dan bekerja sama dengan terapis. Dalam pemeriksaan yang dilakukan 
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diperoleh keterangan bahwa pasien ini mampu memahami permasalahan penyakit yang 

dihadapi dan pasien motivasi tinggi untuk sembuh. Pemeriksaan interpersonal meliputi 

kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain baik sebagai individu, 

keluarga dan masyarakat dan berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Dari 

pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa pasien dapat berkomunikasi dengan baik 

terhadap terapis, tenaga medis lain serta dapat berinteraksi dengan baik terhadap 

lingkungannya. 

5. Pemeriksaan kemampuan fungsional 

Pemeriksaan fungsional adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan 

pasien dalam melakukan aktifitas sehari-hari. 

a. Fungsional dasar 

b. Aktivitas fungsional 

c. Lingkungan aktivitas 

6. Pemeriksaan khusus 

a. Pemeriksaan LGS sendi siku 

b. Pemeriksaan lingkar segmen sendi siku (antropometri) 

c. Pemeriksaan kekuatan otot biceps brachii 

Problematik Fisioterapi 

Setelah dilakukan pengkajian fisoterapi, maka selanjutnya adalah menentukan 

diagnosa fisioterapi sesuai dengan problematika fisioterapi yang ditemukan yang meliputi: 

1. Impairment  

2. Fungtional Limitation 

3. Disability 

Tujuan Fisioterapi 

Tujuan fisioterapi dirumuskan berdasarkan pada problematika fisioterapi. Tujuan 

fisioterapi terdiri dari tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang meliputi: 

1. Tujuan jangka pendek 

2. Tujuan jangka panjang 

Pelaksanaan Fisioterapi 

Dalam pemberian terapi harus memperhatikan metode atau teknik yang tepat dan 

efektif berdasarkan penyebab timbulnya keluhan, problem yang dihadapi dan kondisi 

pasien saat ini. Sehingga tujuan dari terapi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan 

dengan hasil yang memuaskan sesuai dengan program terapi. 
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1. Infra Merah 

a. Persiapan alat 

b. Persiapan pasien: 

c. Pelaksanaan 

2. Terapi latihan  

a. Persiapan alat 

b. Persiapan pasien 

c. Pelaksanaan terapi 

Edukasi 

Edukasi sangat penting diberikan kepada penderita kekakuan sendi siku antara lain 

sebagai berikut:  

1. Pasien disarankan untuk melakukan latihan-latihan yang diajarkan terapis seperti 

menekuk dan meluruskan siku. 

2. Pasien dianjurkan untuk membatasi aktivitas yang membebani sendi siku yang 

berlebihan, sepeti mengangkat beban. 

3. Disarankan pada pasien untuk mengoperes bagian siku kanannya dengan air hangat 

dengan suhu 36%, dengan cara memasukan air hangat ke dalam botol yang terbuat dari 

kaca, kemudian letakan botol pada lengan atas bagian siku (area yang sudah diberitahu 

oleh terapis). Kompres area tersebut kurang lebih selama 10 menit. 
 

Rencana Evaluasi Hasil Terapi 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pemberian terapi maka perlu 

dilakuakan evaluasi sehingga fisioterapi dapat membandingkan data sebelum dan sesudah 

terapi apakah perlu dirubah, diteruskan atau ditambah lagi dengan program yang baru. Di 

sini evaluasi yang  dilakukan pada kondisi Post Orif Supracondiler Humeri  kanan evaluasi 

nyeri dengan VDS, evaluasi lingkup gerak sendi menggunakan goniometer dengan 

pencatatan hasil memakai sistem ISOM, evaluasi spasme dengan palpasi, evaluasi oedem 

dengan midline, evaluasi kekuatan otot dengan MMT.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Seorang pasien laki-laki yang berumur 10 tahun, beralamat Malang Jaten 

Kebakkramat, dengan diagnosis Post Orif Supracondiler Humeri Dextra yang mempunyai 

problematika adanya nyeri pada daerah siku kanan, adanya oedema pada sekitar siku 

kanan, keterbatasan gerak sendi siku kanan, penurunan kekuatan otot biceps brachii dan 
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penurunan aktivitas fungsional pasien. Setelah dilakukan tindakan terapi dengan sinar infra 

merah dan terapi latihan sebanyak 6 kali, penulis mendapatkan hasil: 

1. Pengukuran nilai derajat nyeri dengan menggunakan VDS (Verbal Descriptive Scale). 

2. Pengukuran penurunan oedema (bengkak) dengan Midline.  

3. Pengukuran Peningkatan LGS dengan Goniometer. 

4. Pengukuran peningkatan kekuatan otot dengan MMT. 

Untuk memperjelas hasil tersebut penulis menyajikan dalam bentuk tabel dan 

grafik sebagai berikut: 

1. Penurunan nyeri sendi siku 

Tabel 1.  Daftar Evaluasi Derajat Nyeri 

Nyeri T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri diam 1 1 1 1 0 0 

Nyeri tekan 3 3 3 3 2 2 

Nyeri gerak 4 3 3 2 2 2 

 

Pada evaluasi nyeri dengan VAS didapat hasil T0 dengan nyeri pada 

pergelangan kaki sebelah kanan, untuk nyeri diam 1 menjadi 0, nyeri gerak 4 menjadi 2 

dan nyeri tekan 3 menjadi 2.  

Hal ini menunjukkan bahwa gerak yang dilakukan secara aktif dan sadar 

dengan perlahan dan terus berusaha sampai mencapai lingkup gerak sendi maksimal 

dan diikuti rileksasi otot dapat menghasilkan penurunan nyeri (Kisner, 1996). 

2. Adanya peningkatan luas gerak sendi siku 

Tabel 2. Daftar Evaluasi LGS 

Terapi LGS  Aktif LGS Pasif 

1 S: 0 – 0 – 90
0
  S: 0 – 0 – 95

0
  

2 S: 0 – 0 – 90
0
    S: 0 – 0 – 97

0
 

3 S: 0 – 0 – 93
0
 S: 0 – 0 – 97

0
 

4 S: 0 – 0 – 95
0
 S: 0 – 0 – 99

0
 

5 S: 0 – 0 – 95
0
 S: 0 – 0 – 100

0 

6 S:0 – 0 – 98
0  

S: 0 – 0 -  110
0  

 

Untuk evaluasi pada lingkup gerak sendi siku mengalami peningkatan yaitu 

dengan pemberian gerak rileks pasif. Data pada T1 saat gerak aktif yaitu dari S 0-0-90 

menjadi S 0-0-98 dan untuk gerak pasif dari S 0-0-95 menjadi S 0-0-110. Untuk gerak 
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rileks pasif bertujuan untuk melatih otot secara pasif sehinga otot yang dilatih menjadi 

rileks yang dapat berakibat pada pengurangan nyeri akibat incisi dan mencegah 

terjadinya keterbatasan gerak dan menjaga elastisitas otot (Kisner, 1996). 

3. Terjadi penurunan oedema pada sekitar siku kanan 

Tabel 3. Pengukuran Lingkar Segmen 

Titik Patokan T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Epycondylus ke proximal       

5cm ke proximal 24,5cm 24,5cm 24,5cm 24,3cm 24,1cm 23,5cm 

10cm ke proximal 22,5cm 22,5cm 22,5cm 22,3cm 22 cm 21,4cm 

Epycondylus ke distal       

5cm ke distal 25 cm 25 cm 25 cm 24,8cm 24,5cm 24,5 cm 

10cm ke distal 23 cm 23 cm 23 cm 22,7cm 22,5cm 22,5cm 

 

Pada evaluasi oedema pada siku kanan terdapat penurunan oedema dengan 

pengukuran berpatokan pada epycondylus lateralis  dengan hasil pada T1 untuk 5 cm 

ke proksimal dari 24,5 menjadi 23,5, 10 cm ke proksimal dari 22,5 menjadi 21,4 cm, 5 

cm ke distal dari 25 menjadi 24,5 dan 10 cm ke distal dari 23 menjadi 22,5. Penurunan 

oedem ini dapat dipengaruhi karena adanya beberapa faktor antara lain, pemberian 

positioning atau elevasi pada siku yang cidera, sehingga dengan posisi siku lebih tinggi 

oedema akan berkurang karena adanya pengaruh gravitasi (Kisner, 1996). 

4. Peningkatan nilai kekuatan otot biceps brachii 

Tabel 4. Pengukuran Kekuatan Otot  

Otot Penggerak T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Fleksor M. bíceps brachii 4 4 4 4 5 5 

Ekstensor M. tríceps brachii 5 5 5 5 5 5 

 

Untuk evaluasi kekuatan otot terdapat peningkatan yaitu pada T0 fleksor siku 

dari 4 menjadi 5 dan untuk ekstensor lutut dari 5 menjadi 5. Hal ini dikarenakan makin 

berkurangnya rasa nyeri dan oedem, serta keberanian pasien untuk menggerakkan/ 

mengkontraksikan anggota tubuh yang cidera dan latihan teratur yang dilakukan pasien 

sehingga ia tidak terlalu lama bed rest.’ 
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5. Penurunan spasme 

Tabel 5. Evaluasi Spasme dengan Palpasi 

Grup otot T1 T2 T3 T4 T5 T6 

M. Bicep brachii ++ ++ ++ + + + 

M. Triceps brachii ++ ++ + + + + 

 

Pembahasan 

1. Penurunan nyeri sendi siku 

 

Gambar 1. Grafik Evaluasi Pengukuran Nyeri dengan VDS 

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa nyeri diam pada T1 sampai T4 

bernilai satu (1).  Sedangkan nyeri gerak pada T1 sampai T3 mengalami penurunan 

dengan nilai tiga (3), kemudian terjadi penurunan nyeri gerak pada T4 sampai T6 

dengan nilai dua (2). Sedangkan nyeri tekan pada T1 nilai satu (1). Sedangkan T2 

sampai T4 terjadi penurunan nyeri dengan nilai tiga (3). Kemudian terjadi penurunan 

nyeri tekan kembali pada T5 sampai T6 dengan nilai dua(2). 

Dari grafik evaluasi nyeri dapat dilihat adanya penurunan intensitas nyeri. Pada 

paska operasi biasanya disertai oleh adanya spasme dimana reflek spasme yang 

merupakan kontraksi otot untuk melindungi daerah yang mengalami cidera. Bila 

kontraksi ini berlangsung secara terus menerus akan menyebabkan ischemic dan dapat 

merangsang terlepasnya zat kimia mediator nyeri yang akan mengaktifkan nociceptor. 

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. Spasme/hipertonus otot yang terus 
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menerus dapat menimbulkan nyeri karena peningkatan ketegangan jaringan dan 

hipoksia otot (Heru, 2004). 

Adanya pelebaran pembuluh darah tersebut menjadikan lancarnya sirkulasi 

darah yang mengakibatkan zat ”P” yang merupakan akumulasi sisa hasil metabolisme 

yang menumpuk dijaringan dan merupakan iritan nyeri akan terbuang, yang kemudian 

diikuti suplai nutrisi dan oksigen ke jaringan menjadi lebih baik sehingga dengan 

demikian dapat membuat otot menjadi rileks, mengurangi nyeri, dan spasme otot dapat 

berkurang (Singh, 2005). 

2. Adanya peningkatan luas gerak sendi siku 

 

Gambar 2. Peningkatan Lingkup Gerak Sendi Siku Kanan 

Dari gambar  di atas dapat dilihat adanya peningkatan LGS pada Sendi siku 

kanan, yaitu untuk gerakan pasif: T1 dengan nilai 0-0-95
0
, T2 sampai T3 dengan nilai 

0-0-97
0
, pada T4 dengan nilai 0-0-99

0
, kemudian pada T5 dengan nilai 0-0-100

0
, dan 

T6 dengan nilai 0-0-110
0
. Sesuai dengan salah satu tujuannya dari active exercise dan 

hold relax, pasien diminta untuk aktif menggerakkan ekstremitasnya untuk memelihara 

LGS dan pasien digerakkan passive oleh terapis untuk meningkatkan LGS-nya. 

Hal tersebut dapat terjadi oleh karena berkurangnya nyeri, oedema dan spasme 

otot, sehingga pasien lebih mudah menggerakkan sendi yang semula terbatas oleh 

nyeri, oedem dan spasme otot. Terapi latihan yang digunakan untuk meningkatkan 

LGS berupa gerak aktif.  Hal ini dapat terjadi karena seiring dengan menurunnya 

oedem dan nyeri serta spasme otot, maka pasien lebih mudah untuk menggerakkan 

sendi yang semula terbatas. Terapi latihan yang digunakan untuk meningkatkan LGS 

yaitu berupa passive exercise, active exercise. Dengan gerak aktif maka perlengketan 

jaringan akibat immobilisasi dapat dikurangi (Parjoto, Slamet. 2006) sehingga pasien 

akan lebih mudah untuk menggerakkan sendi tanpa ada hambatan yang berefek pada 
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peningkatan LGS (Singh, Jagmohan, 2005) dengan mekanisme yang telah dijelaskan di 

atas 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. 

3. Terjadi penurunan oedema pada sekitar sendi siku kanan 

 

Gambar 3. Evaluasi Oedema Diukur dari Epiycondylus Lateral ke Proximal 

4. Terjadi penurunan oedema sekitar sendi siku kanan 

 

Gambar 4. Evaluasi Oedema Diukur dari Epiycondylus Lateral ke Distal 

Dari grafik di atas dapat dilihat adanya penurunan oedema dalam satuan 

sentimeter. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya oedema yang diukur pada condylus 

lateral keproximal+5 cm mengalami penurunan T1= 24,5 cm menjadi T6= 23,5 cm, 

kemudian dari condylus lateral keproximal+10 cm adalah T1= 22,5 cm menurun 

menjadi T6= 21,4 cm. Sedangkan dari condylus lateral kedistal+5 cm didapatkan hasil 

T1 = 25 cm menurun menjadi T6= 24,5 cm, condylus lateral kedistal+10 cm adalah 

T1= 23 cm menjadi T6=22,5. Bengkak akan menekan serabut saraf sensoris sehingga 

akan merangsang timbulnya nyeri. Selain itu zat kimia yang dihasilkan yang dihasilkan  

seperti bradikinin, serotonin, histamine sebagai reaksi kerusakan jaringan yang akan 

merangsang nosiseptif yang akan menambah nyeri pada daerah tersebut.  
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Dengan pemberian terapi latihan berupa active exercise dan hold relax akan 

terjadi pumping action dan kontraksi otot yang dapat menekan pembuluh darah vena 

sehingga vena akan akan mengalirkan darah ke jantung yang kemudian akan dipompa 

oleh jantung. Dengan demikian aliran darah akan lancar dan eksudat akan dapat 

dialirkan ke bagian yang lebih proksimal. Terapi latihan yang digunakan untuk 

meningkatkan LGS berupa gerak aktif.  Hal ini dapat terjadi karena seiring dengan 

menurunnya oedem dan nyeri serta spasme otot, maka pasien lebih mudah untuk 

menggerakkan sendi yang semula terbatas. Terapi latihan yang digunakan untuk 

meningkatkan LGS yaitu berupa passive exercise, active exercise (Parjoto Slamet, 

2006). 

5. Peningkatan nilai kekuatan otot m. biceps brachii dan m. tricep brachii 

 

Gambar 5. Evaluasi Kekuatan Otot Diukur dengan MMT 

Dari grafik di atas dapat dilihat adanya penurunan kekuatan otot. Hal ini dapat 

dilihat dari berkurangnya kekuatan otot yang diukur dengan MMT, hasil diperoleh T1 

sampai T4 diperoleh linai kekuatan otot 4, kemudian di T5 sampai T6 mendapatkan 

nilai kekuatan otot 5. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena berkurangnya nyeri, 

oedema dan spasme otot, sehingga pasien lebih mudah menggerakkan sendi yang 

semula terbatas oleh nyeri, oedem dan spasme otot. Terapi latihan yang digunakan 

untuk meningkatkan LGS berupa gerak aktif.  Hal ini dapat terjadi karena seiring 

dengan menurunnya oedem dan nyeri serta spasme otot, maka pasien lebih mudah 

untuk menggerakkan sendi yang semula terbatas. Terapi latihan yang digunakan untuk 

meningkatkan LGS yaitu berupa passive exercise, active exercise. Dengan gerak aktif 

maka perlengketan jaringan akibat immobilisasi dapat dikurangi sehingga pasien akan 

lebih mudah untuk menggerakkan sendi tanpa ada hambatan yang berefek pada 

peningkatan LGS (Parjoto Slamet, 2006). 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Kekakuan sendi siku adalah suatu keadaan diantara dua atau lebih ujung tulang 

mengalami perubahan sehingga dalam persendian tersebut mengalami penurunan lingkup 

gerak sendi. Kekuatan sendi dapat diakibatkan oleh memendeknya jaringan lunak baik 

jaringan otot, ligamen dan tendon. Faktor penyebab bisa berupa immobilisasi yang lama 

dan Post Orif Supracondiler Humeri. 

Problematika yang muncul dari kondisi tersebut antara lain (1) adanya nyeri, (2) 

penurunan lingkup gerak sendi (3) adanya oedema, (4) adanya spasme, (5) penurunan 

kekuatan otot. Karena adanya permasalahan tersebut menyebabkan keterbatasan 

kemampuan aktivitas fungsional pasien. Sehingga untuk menangani permasalahan diatas 

dibutuhkan peran fisioterapis untuk membantu pasien dalam mengatasi problematika fisik 

dan kemampuan fungsional infra merah dan terapi latihan merupakan modalitas yang 

terpilih untuk mengatasi kondisi pasien, dengan menggunakan infra merah dan terapi 

latihan dalam pelaksanaan adanya kemajuan yang ditemukan, tetapi pada pasien yaitu (1) 

sinar infra merah dapat mengurangi nyeri dan oedem, (2) active exercise untuk 

meningkatkan kekuatan otot, (3) active movement dapat membantu mempertahankan 

fungsi sendi dan kekuatan otot setelah terjadi fraktur, (4) hold relaxed untuk menambah 

lingkup gerak sendi dan dapat mengurangi spasme. Dalam pemberian terapi ini perlu 

diperhatikan mengenai kondisi umum penderita, serta dosis latihan seperti lamanya latihan 

sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Selain infra merah dan terapi latihan, keluarga 

turut mempengaruhi kesembuhan pasien. Tanpa adanya kemauan dan keinginan untuk 

sembuh, maka proses terhadap penyembuhan akan memakan waktu yang cukup lama. 

Apabila kemauan dan keinginan untuk sembuh ada, ditambah penanganan dari terapi yang 

benar dan tepat maka hasil yang didapatkan akan maksimal. 

Saran 

1. Kepada Fisioterapi 

Seorang fisioterapi disarankan untuk memberikan pelayannan sebaik-baiknya serta 

harus menggunakan proses fisioterapi secara tepat dan sesuai kondisi pasien. 

Fisioterapi harus selalu meningkatkan mutu pelayanan dengan cara belajar dan terus 

belajar mengenai ilmu fisioterapi yang berkembang cepat. 

2. Kepada Pasien 

Pasien diharapkan untuk melakukan untuk melakukan latihan seperti yang telah 

diajarkan walaupun sudah pulang ke rumah agar tidak takut menggerakkan sikunya. 

Maka dari itu dengan adanya gerakan pada siku kanan akan mempercepat proses 
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penyelesaian masalah yaitu mengurangi nyeri, menambah gerak sendi, meningkatkan 

kekuatan otot, mengurangi pembengkakan dan dapat kembali melakukan berjalan 

seperti sedia kala. 

3. Kepada Keluarga 

Kepada keluarga disarankan agar senantiasa memotivasi dan membantu pasien untuk 

berlatih sehingga pasien melakukan aktifitas kembali seperti semula. 

4. Kepada Masyarakat 

Kepada masyarakat disarankan bila menjumpai penderita dengan kondisi fraktur atau 

kekakuan sendi diharapkan secara mencari pengobatan ke dokter atau tim medis guna 

memperoleh pertolongan yang adekuat, semakin dini mendapatkan terapi maka akan 

semakin baik hasilnya. 
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