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ABSTRACT 

Background: The ligaments of the knee joint is also a part of the body that 

continues constantly under pressure while performing everyday activities. Trauma 

caused by accidents, falls, or a direct blow to the knee can cause injury to the 

ligaments at various locations on the top of the knee, above the knees, outer part 

of the knee or at the knee itself. The above conditions result in pain, muscle 

weakness, and reduced function. 

Purpose: To determine how the benefits of infrared therapy and exercise on pain 

reduction, increased muscle strength, and increased range of motion in the 

circumstances of the medial collateral ligament after surgery. 

Results : After therapy 6 times obtained results a decrease in pain, an increase in 

muscle strength, an increase in range of motion of active and passive right knee 

and an increase in functional capability. 

Conclusion: In the case of post surgery can be performed infrared therapy and 

exercise therapy. Infra red can reduce pain, spasme and exercise therapy can 

improve muscle strength and range of movement. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tulang dan sendi merupakan sistem gerak pada tubuh yang mempunyai 

banyak fungsi untuk menunjang kehidupan manusia. Tanpa keduanya, 

manusia akan kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sendi lutut 

manusia pada dasarnya terdiri dari empat tulang yang dilekatkan oleh lingkar 

jaringan besar yang disebut ligament. Struktur kompleks sendi lutut ini 

bekerja secara bersamaan untuk memberikan keluwesan dan dukungan pada 

tubuh, serta pergerakan yang lebih luas. Ligament pada sendi lutut juga 

merupakan bagian tubuh yang terus-menerus mengalami tekanan saat 

menjalankan aktivitas sehari-hari. Maka jika tidak dirawat serta mendapatkan 

nutrisi yang tepat dapat menimbulkan nyeri, rasa tidak nyaman, dan 

terbatasnya gerakan. Trauma yang disebabkan oleh kecelakaan, jatuh, atau 

pukulan langsung pada lutut bisa menyebabkan cedera pada ligamen di 

berbagai lokasi pada bagian atas lutut, bagian luar lutut atau di dalam lutut itu 

sendiri. Oleh karena itu penulis menganggap perlu untuk mengangkat 

permasalahan pada kasus paska operasi medial collateral ligament knee dextra 

Dalam hal ini penulis menggunakan sinar infra merah, terapi latihan dan 

edukasi sebagai modalitas dengan harapan dan meminimalkan impairment, 

functional limitation  dan disability yang ada pada kasus paska operasi medial 

collateral ligament knee dextra. 

 



B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah tersebut diatas, maka kami 

merumuskan masalah sebagai berikut :  

1) Apakah Infra merah dapat mengurangi nyeri? 

2) Apakah terapi latihan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS)? 

3) Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot? 

4) Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan aktivitas 

fungsional? 

C. Tujuan Laporan Kasus  

 Dalam rumusan masalah yang telah ada, maka ada beberapa tujuan 

yang hendak dicapai, antara lain:  

1. Tujuan Umum :  

Untuk memenuhi syarat menyelesaikan Program Studi Pendidikan DIII 

Fisioterapi. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui bagaimana manfaat sinar merah dan terapi latihan 

terhadap pengurangan spasme, pengurangan nyeri, peningkatan otot dan 

peningkatan lingkup gerak sendi sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

fungsional pada kasus paska operasi medial collateral ligament knee 

dextra. 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

A. DESKRIPSI KASUS 

1. DEFINISI KASUS 

Repair Medial Collateral Ligament (MCL) merupakan rekonstruksi lutut 

setelah rupture agar menjadi stabil. Rekonstruksi atau mengganti MCL ini 

dapat berasal  dari bagian tubuh sendiri (autograft) atau orang lain yang sudah 

meninggal (allograft). Fungsi dari tendon yang diambil tidaklah terganggu 

karena yang diambil dari tendon itu hanyalah sebagian kecil. Setelah itu 

dilakukan program rehabilitasi maka fungsi lutut akan normal kembali dan 

berangsur-angsur dapat melakukan aktifitas seperti biasa (Dwikora, 2010). 

2. Etiologi 

Etilogi adalah ilmu pengetahuan atau teori tentang  faktor penyebab 

suatu penyakit atau asal mula penyakit (Dorland, 2002). Dua jenis 

penyebab cedera yang umum adalah benturan keras pada bagian luar paha 

bawah, yang menyebabkan lutut menekuk ke dalam, atau setiap gerakan 

yang memaksa tungkai pada lutut bergerak ke luar. 

3. Patologi 

Berdasarkan tingkatan / derajat cedera. Sprain / cedera dapat 

diklasifikasi dalam 3 jenis (Wedmore & Charlette). Yaitu  

a. Sprain derajat I atau robekan ringan pada ligament tanpa stabilitas sendi. 

Seseorang  yang mengalami sprain ringan biasanya mengalami nyeri dan 



pembengkakan ringan memar tidak ada atau minimal dan orang tersebut 

umunya mampu bertumpu pada sendi yang mengalami sprain. 

b. Sprain derajat II atau robekan ligament parsial dan ditandai dengan 

memar, nyeri sedang, bengkak. Orang yang mengalami sprain sedang 

biasanya memiliki sedikit kesulitan bertumpu pada sendi yang 

mengalami sprain dan mengalami sedikit fungsi. 

c. Sprain derajat III atau rupture pada ligament. Nyeri, bengkak, dan 

memar biasanya hebat. Pasien selalu tidak mampu bertumpu pada sendi. 

4. Anatomi Fungsional 

a. Sendi lutut 

Sendi lutut terdiri dari  (1) os femur dan os tibia, (2) os femur dan os 

patella dan (3) os tibia dan os fibula.  Otot di sekitar lutut antara lain: 

m.quadriceps femoris (vastus medialis, vastus intermedius, vastus 

lateralis, rectu femoris). Keempat otot tersebut bergabung sebagai 

grup ekstensor sedangkan grup fleksor terdiri dari: m.gracilis, 

m.sartorius dan m.semi tendinosus. Untuk gerak rotasi pada sendi lutut 

dipelihara oleh otot-otot grup fleksor baik grup medial / endorotasi 

(m.semi tendinosus, semi membranosus, sartorius, gracilis, popliteus) 

dan grup lateral eksorotasi (m.biceps femoris, m.tensor fascialata) 

(Pudjianto, 2002). 

B. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

1. Sinar Infra Merah   

2. Terapi latihan 



PROSES FISIOTERAPI 

A. Pengkajian Fisioterapi 

1.Anamnesis 

  Pasien dengan nama Tn. S dengan umur 51 tahun, jenis kelamin yaitu laki-

laki, beragama islam, Pekerjaan TNI-Al dan beralamat di Jl. Pondok Menyanti III 

no. 7 Surabaya mengeluh merasa nyeri pada luka incisi pasca operasi dan terasa 

kaku pada saat lutut sebelah kanan digerakan. Dengan riwayat pada tanggal 5 

september 2012 pasien mengalami kecelakaan dan terjatuh dengan posisi kaki 

kanan terseret ke aspal. Setelah itu dibawa ke sangkal putung setelah seminggu 

tidak ada perubahan pada rasa sakitnya, akhirnya dibawa ke rumah sakit Dr. 

Ramelan Surabaya. Setelah dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan operasi setelah 

± 2 minggu setelah operasi di rujuk untuk menjalani terapi. Riwayat pribadi 

pasien adalah seorang TNI-AL yang sehari-hari bekerja di kantor dan mempunyai 

hobby berolahraga. Riwayat keluarga pada kasus ini, tidak ada anggota keluarga 

yang menderita seperti yang diderita oleh pasien. 

2. Pemeriksaan Fisik 

a. pemeriksaan tanda vital meliputi tekanan darah 130/80 mmhg, denyut nadi 

70 kali/menit, pernafasan 24 kali/menit, temperatur 37 °C tinggi, badan 

170 cm, berat badan 65 kg.  

b.Inspeksi  

 Inspeksi yang dilakukan ada 2 yaitu 1) inspeksi statis diperoleh 

data yaitu kondisi pasien cukup baik, tidak terjadi perubahan warna kulit 

pada lutut yang bermasalah, ekspresi wajah normal tanpa menahan nyeri 



untuk aktivitas ringan, adanya luka incisi pada lutut kanan. 2) Inspeksi 

dinamis diperoleh data pada saat jalan, pasien agak terlihat pincang karena 

lutut kanan belum mampu diluruskan secara normal, pasien mengalami 

kesulitan saat gerakan menekuk dan meluruskan sendi lutut sebelah kanan 

belum mampu Full ROM.  

c. Palpasi 

Didapatkan hasil suhu lutut kanan sama dengan suhu lutut kiri 

(normal), adanya spasme, terdapat nyeri tekan, tidak teraba oedema pada 

lutut kanan. 

3. Pemeriksaan Khusus  

a.  Pemeriksaan derajat nyeri dengan skala VDS (Verbal Deskriptive Scale) 

Nyeri Skala nyeri 

Nyeri diam Nyeri 

Nyeri tekan Nyeri ringan 

Nyeri gerak Nyeri cukup berat 

b. Pemeriksaan lingkup gerak sendi knee dektra           

LGS Lutut kanan Lutut kiri 

Aktif S = 0° - 15 ° - 100 ° S = 0° - 0 ° - 130 ° 

Pasif S = 0° - 15 ° - 115° S = 0° - 0 ° - 130 ° 

c. Pengukuran kekuatan otot (MMT) 

Otot penggerak lutut kanan lutut kiri 

Fleksor 3 5 

Ekstensor  3 5 



d. Pemeriksaan status fungsional Jette. 

Kriteria Nyeri Kesulitan Ketergantungan 

Berdiri dari posisi duduk 1 2 1 

Berjalan 15 meter 1 1 1 

Naik tangga 3 trap 2 2 2 

B. Problematic Fisioterapi 

1. Impairment  

1) Adanya nyeri tekan pada saat gerak ke arah fleksi dan ekstensi knee 

yang dilakukan secara pasif dan adanya spasme m. quadriceps.   

2) Adanya penurunan kekuatan otot penggerak fleksor dan ekstensor. 

3) Adanya keterbatasan LGS aktif dan pasif pada sendi lutut. 

2. Functional limitation 

 Pasien mengalami kesulitan pada saat jongkok, kesulitan saat 

memakai celana jeans, dan saat berkendara bermotor. 

3. Disability  

 Karena pasien belum dapat mengendarai motor sendiri dan kesulitan 

saat beraktivitas dan saat ini pasien belum berani untuk menjalankan 

hobinya.  

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

1. Hasil evaluasi derajat nyeri dengan skala VDS (Verbal Deskritif Scale) 

Jenis nyeri Nyeri diam Nyeri tekan Nyeri gerak 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

Nyeri  

Nyeri 

Nyeri 

Tidak Nyeri 

Tidak Nyeri 

Tidak Nyeri 

Nyeri Ringan 

Nyeri Ringan 

Nyeri Ringan 

Nyeri 

Nyeri 

Nyeri 

Nyeri cukup berat  

Nyeri cukup berat  

Nyeri cukup berat 

Nyeri tidak begitu berat  

Nyeri tidak begitu berat 

Nyeri tidak begitu berat 

 

2. Hasil evaluasi  LGS sendi lutut kanan dengan goneometer 

Terapi Aktif Pasif 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

S = 0° – 10° - 100° 

S = 0° – 10° - 100° 

S = 0° – 10° - 105° 

S = 0° – 10° - 105° 

S = 0° – 10° - 110° 

S = 0° – 10° - 110° 

S = 0° – 10° - 115° 

S = 0° – 10° - 115° 

S = 0° – 10° - 115° 

S = 0° – 10° - 120° 

S = 0° – 10° - 120° 

S = 0° – 10° - 120° 

 

 

 



3. Hasil evaluasi kekuatan dengan MMT 

Otot Penggerak T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Fleksor 

Ekstensor 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4. Hasil evaluasi kemampuan fungsional dengan skala jette 

No. Kriteria T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 Berdiri dari  posisi duduk 

? Nyeri 

? Kesulitan 

? Ketergantungan 

 

1 

2 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 Berjalan 15 meter 

? Nyeri 

? Kesulitan 

? Ketergantungan 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

3 

Naik tangga 3 trap 

? nyeri 

? kesulitan 

? ketergantungan 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

1 

2 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

2 

1 

 

 

 



B.  PEMBAHASAN 

1. NYERI 

Pada proses pemberian sinar merah ditujukan untuk 

mengurangi nyeri, dengan pemberian mild heating, maka akan 

terjadi pengurangan nyeri. Selain itu infra merah dapat 

menimbulkan vasodilasi sehingga spasme otot menurun dan nyeri 

berkurang. 

2. Lingkup Gerak Sendi 

Modalitas dengan active movement exercise dapat mengurangi 

perlengketan jaringan. Gerakan force passive ditujukan untuk 

memelihara mobilitas patella, untuk menambah ROM, menjaga 

elastisitas otot dan mencegah kontraktur. Disimpulkan bahwa 

terapi latihan relaxed passive movement, force passive movement, 

active movement exercise dan hold relax yang dilakukan secara 

benar dan rutin dapat meningkatkan LGS. 

3. Kekuatan Otot 

Pada kasus ini, setelah dilakukan relaxed passive exercise, 

force passive movement, active movement exercise, dan hold relax 

telah terjadi peningkatan kekuatan otot (Kisner, 1996).  

4. Aktivitas Fungsional 

Peningkatan kemampuan fungsional pasien dapat meningkat 

dikarenakan kondisi nyeri berkurang, meningkatnya kekuatan otot 

dan lingkup gerak sendi.  



SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

1. Nyeri dapat berkurang dengan pemberian sinar infra merah 

2. Meningkatkan lingkup gerak sendi dengan pemberian terapi 

latihan pada kondisi paska operasi medial collateral 

ligament  dextra. 

3. Meningkatkan kekuatan otot dengan pemberian terapi 

latihan pada kondisi paska operasi medial collateral 

ligament  dextra. 

4. Meningkatkan aktivitas fungsional dengan pemberian terapi 

latihan latihan pada kondisi paska operasi medial collateral 

ligament  dextra. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan yaitu : 

a. Kepada pasien disarankan untuk melakukan latihan sendiri 

di rumah seperti yang telah diajarkan terapis. 

b. Kepada keluarga disarankan agar memberikan dorongan 

kepada pasien agar pasien rajin melakukan latihan-latihan 

yang telah diajarkan oleh terapis. 

c. Kepada masyarakat bila menjumpai penderita dengan 

kondisi ini memperoleh penanganan yang cepat dan tepat, 

sehingga memperkecil faktor resiko yang akan ditimbulkan. 
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