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ABSTRAKSI 
 
RIKO TANGGUH PRADANA J 100080025, PENATALAKSANAAN 
FISOTERAPI PADA KASUS KONTRAKTUR POS OPERASI 1/3 DISTAL 
FIBULA SINISTRA DENGAN MODA LITAS IR DAN TERAPI LATIHAN 
DI RSUD SALATIGA, JURUSAN FISIOTERAPI ,FAKULTAS ILMU 
KEDOKTERAN,UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2014, 
52 HALAMAN  
 

Tujuan dari penelitian ini Untuk meengetahui proses penatalaksanaan 
fisioterapi pada kasus kontraktur post operasi 1/3 distal fibula sinistra dengan 
modalitas IR  dan terapilatihandi RSUD Salatiga, 

Berdasarkan pengukuran nyeri dengan menggunakan VDS di dapat data 
bahwa nyeri tekan dari T1=2 cm menjadi T6=2cm, nyeri gerak dari T1=1 cm 
menjadi T6=1cm, dan untuk nyeri diam tetap sama dari T1=1cm tetap menjadi 
T6=1cm. dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pelaksanan terapi yang 
telah dilaksanakan sudah dapat menurunkan rasa nyeri. 

Berdasarkan hasil pengukuran LGS di dapat data bahwa gerak aktif dari T1: S 
50.00.1230 - F 430.00.240 menjadi T6 : S 50.00.1250 F 430.00.190. untuk gerak 
pasif T1 : S 50.00.1230 - F 430.00.240 menjadi T6 : S 50.00.1230 - F 430.00.240 

Dari hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 
penggunaan modalitas fisioterapi berupa terapi latihan  dapat membantu 
mengurangi permasalahan yang timbul pada kasus kontraktur post operasi 1/3 
distal fibula sinistra. Penanganan kontraktur post operasi 1/3 distal fibula sinistra  
ini akan lebih berhasil jika disertai kemauan dan semangat untuk sembuh. Dimana 
motivasi sangat berperan dalam proses penyembuhan, karena tanpa adanya 
kemauan dan keinginan untuk cepat sembuh, maka proses penyembuhan akan 
memakan waktu yang cukup lama. Apabila kemauan dan keinginan untuk sembuh 
ada di tambah penanganan dan terapi yang benar-benar tepat, maka hasil yang 
didapat akan maksimal. 
 
Kata Kunci: Kontraktur, Moda Litas IR ,Terapi Latihan  
 

PENDAHULUAN  

Kontraktur merupakan hilangnya atau kurang penuhnya lingkup gerak sendi 

secara pasif maupun aktif karena keterbatasan sendi, fibrosis jaringan penyokong, 

otot dan kulit.  Banyaknya kasus penderita yang mengalami kontraktur 

dikarenakan kurangnya disiplin penderita sendiri untuk sedini mungkin 

melakukan mobilisasi dan kurangnya pengetahuan tenaga medis untuk 

memberikan terapi pengegahan, seperti perawatan luka, pencegahan infeksi, 

proper positioning dan mencegah immobilisasi yang lama. Efek kontraktur 



menyebabkan terjadinya gangguan fungsional, gangguan mobilisasi dan gangguan 

aktifitas kehidupan sehari-hari. 

Modalitas yang digunakan oleh fisioterapi dalam upaya pemulihan dan 

pengembalian kemampuan fungsional pada pasien dengan kasus kontraktur post 

operasi 1/3 distal fibula sinistraadalah dengan modalitas IR dan terapi 

latihan.Terapi latihan merupakan salah satu upaya pengobatan dalam fisioterapi 

yang pelaksanaannya menggunakan latihan gerak pasif dan aktif (Kisner, 

1996).Macam dari terapi latihan tersebut diantaranya (1) breathing exercise, (2) 

posisioning (3) static contraction, (4) passive exercise, (5) active exercise, (6) 

latihan jalan.Terapi latihan disini bermanfaat dalam mengurangi nyeri akibat 

oedem dan luka incisi, mengurangi adanya pembengkakan, mempertahankan, dan 

menambah atau memelihara luas gerak  sehingga dengan latihan tersebut pasien 

diharapkan bisa kembali beraktivitas seperti semula 

PROSES FISIOTERAPI 

A. Pengkajian Fisioterapi 

Sistematika pemeriksaan dan pengumpulan data yang diperlukan pada  

kasus kontraktur pos operasi 1/3 distal fibula sinistra adalah sebagai berikut : 

1. Anamnesis 

Anamnesis adalah proses tanya jawab untuk mendapat informasi tentang 

keadaan pasien. Anamnesis penting untuk mengetahui tanda-tanda dan gejala dari 

penyakit yang ditunjukkan pasien sehingga dapat memperkuat diagnosis medis. 

Anamnesis berisi tentang identitas penderita dan hal-hal yang berkaitan dengan 

keadaan penderita. Anamnesis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

melakukan tanya jawab langsung dengan pasien sendiri (auto anamnesis) atau 

tanya jawab dilakukan kepada orang lain yang dianggap mengetahui kondisi 

penderita (hetero anamnesis).Anamnesis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

 a.  Anamnesis umum 

 Pada anamnesis umum akan diperoleh data tentang identitas pasien antara 

lain nama : Ny. Endang Astuti : 59 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : 

islam, pekerjaan : ibu rumah tangga, dan alamat : Reksasari Rt 05,Rw 01. 

 



 b.  Anamnesis khusus 

 Keterangan yang dapat diketahui tentang pasien pada anamnesis khusus 

antara lain : 

 1)  Keluhan utama 

 Informasi yang diperoleh dari anamnesis tentang keluhan utama 

yaitu pasien merasakan kaku di kedua pergelangan kaki dan jari-jari kaki. 

 2)  Riwayat penyakit sekarang 

Informasi yang diperoleh dari anamnesis tentang riwayat penyakit 

sekarang yaitu bulan november 2011, saat mau mendorong sepeda motor 

pasien pasien terpeleset. Kemudian pasien langsung di bawa ke puskesmas 

terdekat dari tempat tersebut tidak dilakukan tindakan pengobatan, hanya 

dilakukan pemeriksaan seperlunya  kemudian di rujuk di RSUD Salatiga 

dan dilakukan operasi dan dilanjutkan tindakan fisioterap 

 3)  Riwayat penyakit dahulu 

 Informasi yang diperoleh dari anamnesis tentang riwayat penyakit 

dahulu yaitu pasien belum pernah merasakan sakit yang dirasakan seperti 

sekarang. 

 

 4)  Riwayat penyakit penyerta  

 Informasi yang diperoleh dari anamnesis tentang riwayat penyakit 

penyerta  yaitu bahwa pasien tidak mempunyai penyakit lain seperti yang 

dirasakan sekarang, Hipertensi (+), Diebetes (+). 

5)  Riwayat pribadi 

Informasi yang diperoleh dari anamnesis tentang riwayat penyakit 

pribadi yaitu pasien merupakan ibu rumah tangga yang rajin. Setiap 

harinya bekerja mengurus rumah seperti memasak, momomg cucu, dan 

bersih-bersih rumah. 

 6)  Anamnesis sistem 

 Merupakan anamnesis pada gejala-gejala yang muncul pada setiap 

sistem tubuh dan berfungsi untuk melengkapi anamnesis diatas. Bagian 

tubuh yang diperiksa antara lain :  



2. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik untuk melengkapi anamnesis dan yang termasuk 

dalam pemeriksaan fisik pada kondisi kontraktur pos operasi 1/3 distal fibula 

sinistra antara lain : 

a. Vital sign 

 Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan vital sign antara 

lain tekanan darah : 140 / 80 mmHg, denyut nadi : 70x/menit, 

pernafasan :26x/menit, tinggi badan : 155 cm, dan berat badan 57 

kg. 

b. Inspeksi 

Inspeksi merupakan suatu pemeriksaan dengan cara melihat 

dan mengamati. Dapat dilakukan secara langsung atau 

menggunakan kaca pembesar. Inspeksi dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu : saat pasien dalam keadaan diam (statik) dan bergerak 

(dinamis). Dari inspeksi statis diperoleh data berupa tampak bekas 

incisi di angkle bagian lateral kiri, posisi telapak kaki cenderung 

inversi dan plantar flexi. Dari inspeksi dinamis diperoleh data 

bahwa cara pasien tampak masih berhati-hati dalam berjalan. 

c. Palpasi 

Pemeriksaan dengan cara meraba, menekan, dan memegang 

bagian tubuh pasien. Data yang diperoleh berupa suhu di daerah 

cidera normal, bagian ekas incisi keras dan tebal. 

3. Pemeriksaan gerak dasar 

Merupakan pemeriksaan dengan cara pasien menggerakkan badannya. 

Macam pemeriksaan gerak dasar pada kondisi kontraktur pos operasi 1/3 

distal fibula sinistra antara lain :  

a. Pemeriksaan gerak aktif 

Pasien diminta mengerakkan secara aktif bahu kanannya. 

Terapis memberikan aba-aba gerakan pada pasien dan 

memperhatikannya. Dari pemeriksaan diketahui bahwa pasien dapat 

menggerakkan kaki kanan dan kaki kiri  full ROM pada gerakan 



flexsi, extensi, abd, dan add,  tidak full ROM pada bagian angkle 

kakikanan dan ankle kaki kiri serta terdapat rasa nyeri yang ringan 

pada plantar. 

b. Pemeriksaan gerak pasif 

Pasien dalam keadaan pasif dan rileks sedangkan pemeriksaan 

dilakukan oleh terapis yang menggerakkan anggota badan pasien. Dari 

pemeriksaan diketahui bahwa pasien dapat menggerakkan kaki kanan 

dan kaki kiri  full ROM dan fell  secara flexsi, extensi, abd, dan add 

dan pada angkle kaki kanan dan kaki kiri tidak full ROM dan fell   

terdapat rasa nyeri yang ringan. 

c. Pemeriksaan gerak isometrik melawan tahanan 

Pasien dapat melaksanakan gerak aktif dan gerak pasif mampu 

melawanan tahanan kecuali angkle kiri 

4. Pemeriksaan spesifik 

Pemeriksaan spesifik dilakukan untuk memeriksa hal–hal yang 

diperlukan sebagai informasi yang bertujuan untuk menegakkan diagnosis 

ataupun menyusun problematika, tujuan dan tindakan fisioterapi. Pada kasus 

ini pemeriksaanya meliputi : 

a. Pemeriksaan derajat nyeri 

1) Pemeriksaan ini dengan menggunakkan VDS 

Pengukuran derajat nyeri dengan cara menunjuk satu titik 

pada scala nyeri (0-10cm). Satu jung menunjukan tidak nyeri 

pada ujung lainnya menunjukkan nyeri hebat. Panjang garis 

mulai dari titik tidak nyeri sampai titik yang ditunjuk 

menunjukan besarnya nyeri.besarnya dalam satuan centimeter. 

Pemeriksaan kaki kanan dan kaki kiri di dapatkan informasi : 

Nyeri tekan : 2 , nyeri gerak : 1, nyeri diam : 1. 

2) Pengukuran lingkup gerak sendi 

Dalam pemeriksaan lingkup gerak sendi kaki kanan dan 

kaki kiri ini di dapatkan data pasien mengalami kontraktur 

angkle sebelah kiri, mengalami keterbatasan LGS.  



3) Pemeriksaan kekuatan otot 

Dari hasil pemeriksaan tentang nilai kekuatan otot dengan 

keterbatasan Lingkup Gerak sendi (LGS) diperoleh informasi  

B.  Penatalaksanaan Fisioterapi 

Dalam perencanaan program fisioterapi, modalitas yang digunakan 

oleh penulis adalah Infra Red( IR), terapi manipulasi, dan terapi latihan untuk 

mengatasi masalah yang timbul pada kasus kontraktur pos operasi 1/3 distal 

fibula sinistra. 

1. Infra Red (IR) 

Pemberian Infra Red (IR) dalam terapi bertujuan untuk 

mengurangi nyeri dan meningkatkan elastisitas jaringan. Adapun hal-

hal yang perlu dilakukan dalam penatalaksanaan Infra Red (IR) yaitu :  

a)  Persiapan alat  

Perlu dipersiapkan alat serta pemeriksaan alat yang akan 

digunakan, antara lain meliputi : kabelnya, jenis lampu besarnya watt.  

b)  Persiapan pasien 

Pada pelaksanaannya posisi pasien tidur terlentang, rileks dan 

senyaman mungkin. Daerah yang diobati harus bebas dari pakaian. 

Perlu pemberitahuan mengenai panas yang  dirasakan dari terapi infra 

red yaitu rasa hangat. Bila ternyata ada rasa panas yang menyengat, 

pasien diminta untuk segera memberitahukan fisioterapis. 

c)  Pelaksanaan terapi 

Penyinaran dengan infra merah diusahakan tegak lurus dengan 

daerah yang diobati  dengan jarak lampu antara 45cm. Lamanya waktu 

penyinaran antara + 15 menit. Setelah terapi selesai alat dirapikan 

seperti semula. 

2. Terapi latihan 

a. Latihan gerak pasif 

Terapis menggerakkan secara pasif kearah palmarfleksi, 

dorsifleksi, deviasi ulnar, deviasi radial, fleksi-ekstensi persendian 

1. Untuk gerakan palmarfleksi-dorsifleksi 



Posisi pasien tiduran terlentang. Posisi terapis di samping 

kiri pasien. Tangan terapis yang kanan memfiksasi pada 

proximal sendi pergelangan kaki, tangan kiri terapis 

memegang kaki pasien. Kemudian terapis menggerakkan 

kearah palmarfleksi dan dorsifleksi.  

Gerakan dilakukan sampai pasien merasakan nyeri 

kemudian ditahan sampai hitungan keenam. 

2. Untuk gerakan deviasi ulnar-deviasi radial 

Posisi pasien tiduran terlentang, terapis di samping kiri 

pasien. Tangan terapis yang kanan memfiksasi bagian 

proksimal sendi pergelangan kaki pasien, tangan kiri terapis 

memegang kaki pasien. Posisi kaki bawah pasien pronasi. 

Kemudian terapis menggerakkan tangan pasien ke arah deviasi 

ulnar dan deviasi radial. Terapis menggerakkan sampai batas 

nyeri kemudian ditahan sampai hitungan ke enam. 

3. Untuk gerakan fleksi dan ekstensi jari-jari tangan 

Posisi  pasien tiduran terlentang, terapis di samping kiri 

pasien. Sebelum dilakukan gerakan terlebih dahulu pada sendi 

metacarpophalangeal dan interphalangeal diberikan traksi. 

Kemudian terapis menggerakkanpegelangan kaki  ke arah 

fleksi dan ekstensi. Gerakan dilakukan sampai batas nyeri 

kemudian ditahan sampai hitungan ke enam. 

b. Latihan gerak aktif 

Pasien menggerakkan secara aktif untuk gerakan 

dorsifleksi, palmarfleksi, deviasi ulnar, deviasi radial, supinasi, 

pronasi dan fleksi ekstensi jari-jari tangan 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di RSUD Salatiga di poliklinik fisioterapi, waktu 

pelaksanaan 15 Januari sampai 8 Februari 2010. Data penelitian diperoleh dari 

data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan cara penukaran langsung 
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gerak pasif T1 : S 50.00.1230 - F 430.00.240 menjadi T6 : S 50.00.1230 - F 

430.00.240 

Dari hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

penggunaan modalitas fisioterapi berupa terapi latihan  dapat membantu 

mengurangi permasalahan yang timbul pada kasus kontraktur post operasi 1/3 

distal fibula sinistra. Penanganan kontraktur post operasi 1/3 distal fibula 

sinistra  ini akan lebih berhasil jika disertai kemauan dan semangat untuk 

sembuh. Dimana motivasi sangat berperan dalam proses penyembuhan, 

karena tanpa adanya kemauan dan keinginan untuk cepat sembuh, maka 

proses penyembuhan akan memakan waktu yang cukup lama. Apabila 

kemauan dan keinginan untuk sembuh ada di tambah penanganan dan terapi 

yang benar-benar tepat, maka hasil yang didapat akan maksimal. 
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