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PENATALAKSANAAN INFRA MERAH DAN TERAPI LATIHAN PADA 

STIFFNES KNEE DEXTRA POST ORIF (PLATE AND SCREW) AKIBAT 

FRACTURE PROXIMAL TIBIA DEXTRA 

 (Oktavia Dwi Anjani, J100100042,2013) 

 

Abstrak 

 

Latar Belakang: Banyak sekali penyebab penyakit, salah satunya dikarenakan 

oleh trauma yang sering menyebabkan kondisi yang kurang optimal. Akibat dari 

trauma tersebut adalah gangguan dari fungsi gerak. Contoh gangguan dari fungsi 

gerak adalah stiffnes knee. Banyak metode yang digunakan untuk mengatasi 

stiffnes knee antara lain infra merah dan terapi latihan. Pada Karya Tulis Ilmiah ini 

akan dijelaskan bagaimana peran fisioterapi dalam pelaksanaan masalah pada 

kasus stiffnes knee dextra 

Rumusan Masalah: bagaimanakah pemberian infra merah dapat  mengurangi 

nyeri pada kondisi stiffness knee dextra .bagaimanakah pengaruh pemberian terapi 

latihan terhadap kasus  stiffness knee dextra 

Tujuan: Untuk mengetahui manfaat  pemberian infra merah terhadap 

pengurangan nyeri pada kondisi stiffness knee dextra 

 Untuk mengetahui manfaat terapi latihan  untuk mengurangi nyeri,meningkatkan 

kekuatan otot, menambah LGS pada kasus stiffness knee dextra. 

Hasil: setelah dilakukan didapatkan hasil adanya pengurangan nyeri gerak dr 60 

menjadi 20,nyeri tekan dari 40 menjadi 10,nyeri diam dari 20 menjadi 10 

peningkatan lingkup gerak sendi ekstensi 60cm, sedangkan untuk kekuatan otot 

dari 3 menjadi 5 

Kesimpulan: . Infra merah mampu mengurangi nyeri pada Stiffnes knee dextra 

dan terapi latihan yaitu static contraction, active exercise, hold relaks mampu 

meningkatkan lingkup gerak sendi dan meningkatkan kekuatan otot pada kondisi 

stiffnes knee dextra 

 

Kata Kunci: Stiffnes knee, Infra Merah, Terapi latihan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



INFRA RED AND EXERCISE THERAPY MANAGEMENT ON STIFFNES 

KNEE DEXTRA POST ORIF (PLATE AND SCREW) RESULTING 

FRACTURE PROXIMAL TIBIA DEXTRA  

 (Oktavia Dwi Anjani, J100100042, 2013)  
 

Abstract  
 

Background: There are many causes of disease, one of them due to the trauma 

that often leads to less than optimal conditions. As a result of the trauma is a 

disorder of motor function. Instance disorder of motor function is stiffness knee. 

Many methods are used to overcome the knee stiffness include infrared and 

exercise therapy. On the Scientific Paper will explain how the role of 

physiotherapy in the implementation problems in the case of stiffness knee dextra. 

Problem statement: how infrared administration can reduce strain in stiffness 

knee dextra conditions. How the effect of exercise therapy in cases of stiffness 

knee dextra  

Objective: To determine the benefits of infrared to reduction of strain in stiffness 

knee dextra conditions. To know the benefits of exercise therapy to reduce strain, 

increase muscle strength, increase the LGS in the case of stiffness knee dextra.  

Results: The results obtained after the reduction of motion strain from 60 to 20, 

tenderness strain from 40 to 10, the static strain from 20 to 10, increase the 

extension range of joint motion is 60cm, whereas for muscle strength of 3 to 5.  

Conclusion: Infrared can reduce strain in stiffness knee dextra and exercise 

therapy that static contraction, active exercise, hold relaxed to increase range of 

joint motion and improve muscle strength on stiffness knee dextra conditions. 

 

Keywords: Stiffness knee, Infrared, Exercise therapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan 

tulang dan atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh rudapaksa. 

fracture proximal tibia  biasanya tejadi akibat trauma langsung dari arah 

samping lutut dengan kaki yang masih terfiksasi ke tanah (Mansjoer, 

2000). Pada penanganan fraktur ini  biasanya menggunakan circulair gips 

atau dengan fiksasi internal yaitu menggunakan plate and screw. 

Dari segi fisioterapi kekakuan paska immobilisasi menimbulkan 

tingkat gangguan yaitu Impairment, seperti adanya nyeri, spasme, 

kontraktur, atrofi, menurunnya kekuatan otot dan terbatasnya lingkup 

gerak sendi. Functional Limitation seperti untuk berjalan, jongkok dan 

duduk. Participation Restriction yaitu ketidakmampuan melaksanakan 

suatu aktivitas atau kegiatan tertentu dalam lingkungan sosial. 

Disini fisioterapi berperan penting dalam penanganan kondisi 

kekakuan sendi tersebut. Ada bermacam-macam modalitas atau intervensi 

fisioterapi yang dapat diberikan pada permasalahan kekakuan sendi knee 

joint. Dengan pemberian modalitas tersebut, tujuan fisioterapi yang ingin 

dicapai adalah mengurangi nyeri, meningkatkan luas gerak sendi, 

penguluran otot, menurunkan kekakuan sendi dan mengembalikan gerak 

fungsional knee joint dalam aktivitas sehari-hari.  

 

 



b. Tujuan 

Untuk mengetahui manfaat infra merah dan terapi latihan terhadap 

pengurangan nyeri lutut pada kasus stiff  knee post fracture proximal tibia 

dextra. 

 Untuk mengetahui manfaat terapi latihan terhadap peningkatan 

kekuatan otot quadrisep dan hamstring lutut kanan dan peningkatan 

lingkup gerak sendi lutut kanan pada kasus stiff knee post fracture  

proximal tibia dextra. 

 

2. Landasan Teori/Tinjauan Pustaka 

Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang 

dan atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh rudapaksa. Fraktur 

tibia proksimal biasanya terjadi akibat trauma langsung dari arah samping 

lutut dengan kaki yang masih terfiksasi ke tanah (Mansjoer, 2000). 

Tulang bersifat relative rapuh, namun cukup mempunyai kekuatan dan 

gaya pegas untuk menahan tekanan. Fraktur dapat terjadi akibat : (1) peristiwa 

trauma tunggal; (2) tekanan yang berulang-ulang; (3) kelemahan abnormal 

pada tulang (fraktur patologik) (Appley, 1995). 

Stiffness atau kaku sendi adalah suatu kualitas kekakuan atau 

infleksibilitas atau immobilisasi dan konsolidasi sebuah sendi yang 

disebabkan oleh penyakit, cedera dan tindakan bedah (Kamus Kedokteran 

Dorland EGC, 2002). 



Lutut merupakan persendian yang aneh bentuknya. Bila dilihat dari 

permukaan sendinya tampak bahwa permukaan sendi dari tulang femur dan 

tulang tibia tidak ada kesesuaian bentuk. Dimana kedua condylus dari femur 

membentuk sejenis katrol, sedangkan permukaan tibia bentuknya lebih rata. 

Pada bagian dorsal terdapat simpul sendi yang kuat, diperkuat oleh berbagai 

ligamen (De Wolf, 1994). 

Persendian pada regio lutut meliputi, (1) articulatio tibiofemoral, (2) 

articulatio patelofemoral, dan (3) syndesmosis tibiofibular proximal. Sendi 

lutut yang dikenal sebenarnya mencakup hubungan antara condylus femoris 

dengan condylus tibia (artticulatio tibiofemoral) dan hubungan antara facies 

articularis patella dengan facies pattelaris (articulatio patellofemural). 

Keterbatasan gerak pada sendi lutut letaknya bisa pada articulatio tibiofibular 

atau bisa keduanya. Di dalam lutut ada ligamen cruciatum anterior dan 

posterior di sebelah antero posterior dan ligamen colateral medial dan lateral 

di sebelah lateral distal. Keempat ligamen tersebut yang mengemudikan atau 

menggerakkan lutut dalam gerakan fleksi dan ekstensi.  

Secara khusus ligamen cruciatum anterior berfungsi menahan gerakan 

hiperextensi, menahan bergesernya tibia ke depan dan eksorotasi. Ligamen 

cruciatum posterior fungsi utamanya menahan bergesernya tibia kearah 

posterior. Pada gerakan endorotasi kedua kedua ligamen cruciatum itu saling 

menjalin, yang mengakibatkan permukaan–permukaan sendi ditekan sehingga 

saling mendekati dan kemampuan bergerak antara tibia dan femur berkurang. 

Pada gerakan eksorotasi kedua ligamen cruciatum itu berjalan sejajar. Untuk 



ligamen collateral medial menahan gerakan valgus dan eksorotasi serta untuk 

ligamen collateral lateral hanya menahan gerakan kearah varus. Kedua 

ligamen ini menahan bergesernya tibia ke depan dari posisi fleksi 90
o
 (De 

Wolf, 1994). 

Pada sendi lutut terjadi gerakan fleksi dan ekstensi. Gerakan fleksi lutut 

dilakukan oleh otot-otot hamstring yang terdiri dari otot biceps femoris, otot 

semi tendinosus dan otot semi membranosus. Selain dari otot-otot hamstring, 

fleksi lutut juga dibantu oleh kerja dari otot gastrocnemius, popliteus dan 

gracilis. Lingkup gerak fleksi lutut berkisar antara 0
o _ 

120
o 
atau 0

o
 – 130

o
, bila 

posisi  lutut fleksi penuh dan posisi hip ekstensi penuh lingkup gerak sendi 

akan mencapai 140
o 
 (Kapanji, 1987). 

 

3. Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan didapatkan hasil adanya pengurangan nyeri gerak dr 

60 menjadi 20,nyeri tekan dari 40 menjadi 10,nyeri diam dari 20 menjadi 10 

peningkatan lingkup gerak sendi ekstensi 60cm, sedangkan untuk kekuatan 

otot dari 3 menjadi 5 

 

4. Simpulan Dan Saran 

a. Simpulan 

1) Ada manfaat pemberian infra merah dan terapi latihan untuk 

mengurangi nyeri pada kasus stiff  knee post fracture  proximal tibia 

dextra 



2) Ada manfaat pemberian terapi latihan untuk meningkatkan kekuatan 

otot dan meningkatkan lingkup gerak sendi pada kasus stiff  knee post 

fracture proximal tibia dextra 

b. Saran 

Setelah melakukan proses fisioterapi yaitu dengan infra merah dan 

terapi latihan pada pasien stiff knee post fraktur tibia proksimal dextra, 

maka penulis akan menberikan saran kepada : 

1) Kepada pasien 

Kesungguhan dan semangat  pasien dalam melakukan latihan 

harus ada karena tanpa adanya kesungguhan dan semangat untuk 

melakukan latihan secara rutin maka keberhasilan sulit dicapai. Pasien 

disarankan untuk melakukan latihan – latihan yang diajarkan terapis 

seperti menekuk dan meluruskan lutut dan mengompres hangat. 

Selain itu pasien dianjurkan untuk membatasi aktivitas yang 

berlebihan beberapa bulan atau sampai tulang benar-benar 

menyambung dengan kuat. 

2) Kepada fisioterapis 

Dalam melakukan pelayanan hendaknya sesuai protap yang 

ada oleh karena itu perlu suatu pemeriksaan yang teliti, sistematik dan 

terarah sehingga permasalahan yang ditemui dapat ditangani denag 

tepat agar diperoleh hasil yang memuaskan. Selain itu hendaknya 

selalu meningkatkan kemampuan diri baik secara teori maupun 

praktek untuk menghadapi perkembangan IPTEK yang semakin maju.  



3) Kepada masyarakat 

Bagi masyarakat umum untuk berhati-hati dalam melakukan 

aktivitas kerja yang mempunyai resiko untuk terjadinya trauma atau 

cidera. Disamping itu, jika telah terjadi cidera yang dicurigai terjadi 

patah tulang maka tindakan yang harus dilakukan adalah segera 

membawa pasien ke rumah sakit bukan ke alternatif karena dapat 

terjadi resiko cidera dan komplikasi lebih berat.  
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