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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fisioterapis sebagai salah satu pelaksana layanan kesehatan ikut 

berperan dan bertanggung jawab dalam peningkatan derajat kesehatan, 

terutama yang berkaitan ddengan obyek disiplin ilmunya yaitu gerak dan 

fungsi. Usaha untuk meningkatkan kesehatan oleh fisioterapi meliputi semua 

unsur yang terkait dalam upaya peningkatan derajat kesehatan yaitu 

peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan 

pemeliharaan (rehabilitasi), sehingga dapat terwujud Indonesia sehat 

(Hastono, 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 

kecelakaan lalu lintas, industri, olah raga dan rumah tangga. Salah satu 

penyakit yang dapat terjadi karena trauma yaitu dislokasi, misalnya dislokasi 

ulna. Dislokasi ialah keluarnya (bercerainya) kepala sendi dari mangkuknya. 

Dislokasi merupakan suatu kedaruratan yang memerlukan pertolongan segera 

(David, 2002). Sebuah sendi yang pernah mengalami dislokasi, ligament-

ligamennya biasanya menjadi kendor. Akibatnya sendi itu akan gampang 

mengalami dislokasi kembali. Apabila dislokasi itu disertai pula patah tulang, 

pembetulannya menjadi sulit dan harus dikerjakan di rumah sakit. Semakin 

awal usaha pengembalian sendi itu dikerjakan, semakin baik 
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penyembuhannya. Tetapi apabila setelah dikirim ke rumah sakit dengan sendi 

yang cedera sudah dibidai. Traksi adalah suatu metode pemasangan gaya 

tarikan ke bagian tubuh yang dipakai untuk mempertahankan reduksi 

ekstremitas yang mengalami dislokasi.  

Keluhan akibat kekakuan sendi siku (stiffness elbow) yang pada 

umumnya terjadi yaitu adanya nyeri, keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS), 

adanya bengkak (oedem) dan penurunan kekuatan otot. Serta memiliki 

keterbatasan fungsi dari lengan untuk menekuk maupun meluruskan, dan 

melakukan aktivitas sehari-hari seperti halnya berpakaian, makan, mandi dan 

sebagainya (Prasetyo, 2002). 

Fisioterapi sebagai tenaga kesehatan ikut berperan dalam dalam 

menangani kasus Stiffness Elbow, dengan tujuan untuk mengembalikan gerak 

dan fungsi sendi siku. Dalam problematika fisioterapi pada kasus ini meliputi 

impairment, functional limitation, dan disability. Dalam mengatasi hal ini 

fisioterapi menggunakan modalitas sinar infra merah dan terapi latihan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mempunyai keinginan 

untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus Stiffness Elbow dan 

mengetahui pengaruh infra merah dan terapi latihan dalam mengurangi nyeri, 

meningkatkan kekuatan otot, mengembalikan LGS (Lingkup Gerak Sendi) 

dan aktivitas fungsional sehari-hari. Sehingga penulis 

memutuskan   ’’Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Stiffness Elbow Joint Dextra 

di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta‘’ 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah infra merah dan terapi latihan dapat mengurangi nyeri pada kasus 

Stiffness Elbow ? 

2. Apakah infra merah dan terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot 

pada kasus Stiffness Elbow ? 

3. Apakah infra merah dan terapi latihan dapat meningkatkan lingkup gerak 

sendi (LGS) ? 

4. Apakah infra merah dan terapi latihan dapat meningkatkan aktifitas 

fungsional ? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulis menyusun proposal karya tulis ilmiah adalah : 

1. Untuk mengetahui manfaat IR dalam menurunkan nyeri pada daerah 

sekitar siku. 

2. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam mengembalikan 

keterbatasan gerak dan meningkatkan kekuatan otot anggota gerak atas 

bagian dextra. 

3. Untuk mengetahui manfaat program fisioterapi berupa IR dan terapi 

latihan dalam meningkatkan kemampuan fungsional pasien. 

D. Manfaat 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah pada kondisi Stiffness Elbow Joint 

di harapkan dapat bermanfaat bagi: 
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1. Bagi Penulis 

Adanya penulisan laporan kasus ini akan menambah pemahaman 

dalam melaksakan proses fisioterapi pada kondisi Stiffness Elbow Joint 

dengan modalitas Sinar Infra Merah dan Terapi Latihan. 

 

2. Bagi Institusi 

Sebagai refrensi tambahan untuk mengetahui penatalaksaan 

fisioterapi pada kondisi Stiffness Elbow Joint dengan modalitasSinar Infra 

Merah. 

3. Bagi Fisioterapi 

Untuk mendapatkan metode terapi yang tepat dan bermanfaat 

dalam melakukan penanganan pada kondisi Stiffness Elbow Joint dengan  

modalitas Sinar Infra Merah dan Terapi Latihan. 

4. Bagi Masyarakat 

Sebagai pertimbangan bagi masyarakat mengenai peran fisioterapi 

pada kondisi Stiffness Elbow Joint dengan modalitas Sinar Infra Merah 

dan Terapi Latihan sehingga tidak terjadi malpraktek akibat ketidaktahuan 

masyarakat akibat kesalahan penanganan awal pada kondisi ini. 

 


