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ABSTRACT 
Background : Joint elbow stiffness is effect of a fibration and swelling in area 

ligament capsule and muscle in around joint because sticky in soft tissue one to 

other. This condition will increase severe if immobilization happen long and joint 

maintaince in shortest ligament position. Treatment of physiotherapy in condition 

stiffness joint of the elbow dextra is to maintenance and rehabilitation motion of 

the body throughout life make use of handling manually or with equipment. 

Purpose : To find out treatment of physiotherapy in reducing pain, increase range 

of motion and increase muscle strength in condition stiffness joint of the elbow 

dextra by using Infra Red (IR) and exercise therapy (ET). 

Results : After treatment for six times therapeutic obtained the following result, 

for tenderness T1 : 1 to T6 : 1, for the pain motion T1 : 4 to T6 : 2, for silent pain 

T1 : 1 to T6 : 1, for increase range of motion, active motion for T1 : S : 30
0
 – 120

0
 

while for T6 : S : 20
0
 – 120

0
, for increase muscle strength of the flexor muscles 

right elbow for T1 : 4 to T6 : 5, for extensor muscles right elbow for T1 : 3+ to T6 

: 4-.
. 

Conclusion : Infra Red (IR) can reducing pain stiffness joint of the elbow dextra. 

Exercise therapy (ET) can increase range of motion and increase muscle strength 

in condition stiffness joint of the elbow dextra. 

Keyword : Stiffness joint of the elbow dextra, Infra Red (IR) and Exercise therapy 

(ET).  

 



 



 

 



PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 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„‟. 



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) ? 

C. Tujuan 

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. 

 

 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Diskripsi kasus 

1. Definisi 

a. Stiffness Elbow Joint 

Stiffness joint atau kekakuan sendi adalah akibat dari oedem 

dan fibrasi pada kapsul ligament dan otot sekitar sendi atau 

perlengketan dari jaringan lunak satu sama lain. Keadaan ini 

bertambah parah jika immobilisasi berlangsung lama dan sendi di 

pertahankan dalam posisi ligament terpendek (Brader H, 2006). Elbow 

adalah persendian antara tulang radius, ulna dan humerus. 

b. Dislokasi 

Dislokasi ialah keluarnya (bercerainya) kepala sendi dari 

mangkuknya. Dislokasi merupakan suatu kedaruratan yang 

memerlukan pertolongan segera. 

c. Kekakuan sendi 

Kaku sendi merupakan rasa seperti diikat, pasien merasa sukar 

untuk menggerakan sendi. Kekakuan sendi bisa terjadi disebabkan 

karena rusaknya permukaan sendi yaitu antara facies trochlea humeri 

dan facies semilunaris ulna, juga adanya kerusakan jaringan sekitar 

siku yang akan menimbulakan jaringan ikat dan akan terjadi suatu 

perlengketan, serta adanya pemendekan otot-otot dan ligamen di 



sekitar siku sewaktu didalam immobilisasi yang lama, dalam hal ini 

kami fokuskan pada sendi siku dextra (Rasjad Chairuddin, 2007). 

d. Traksi 

Traksi adalah suatu metode pemasangan gaya tarikan ke bagian 

tubuh yang dipakai untuk mempertahankan reduksi ekstrimitas yang 

mengalami dislokasi (Sudaryanto Ansar, 2000). 

2. Anatomi Fungsional 

a. Humerus 

Humerus merupakan tulang panjang. Bagian yang mempunyai 

hubungan dengan bahu membentuk kepala sendi disebut caput humeri. 

Caput humeri dan cavitas glenoidalis scapula bersatu membentuk 

articulatio glenohumeralis. Pada caput humeri terdapat tonjolan yang 

disebut tuberculum mayus dan tuberculum minus, disebelah bawah caput 

humeri terdapat lekukan yang disebut columna humeri. Pada bagian yang 

berhubungan dengan bawah terdapat epicondylus lateralis humeri dan 

epicondylus medialis humeri. Disamping itu juga mempunyai lekukan 

yaitu fossa coronoid (bagian depan) dan fossa olecrani (bagian belakang) 

(Pearce, C.E 2009). 

b. Persendian pada sendi siku 

Sendi siku merupakan sendi yang majemuk karena terdapat dua 

sendi dalam satu kapsul. Sendi ini dibentuk oleh tiga tulang yaitu tulang 

humerus, radius, dan ulna yang saling berhubungan membentuk sendi 

siku. Bagian-bagian tulang pembentuk sendi tersebut adalah distal 



humerus, proksimal radius, dan proksimal ulna. Pada dasarnya sendi siku 

terdiri atas beberapa sendi yaitu radioulnar joint, humeroradial joint, 

humeroulnar joint. Sendi siku berbentuk sendi engsel yang terdiri dari 

bagian permukaan cembung. Sendi siku ini juga memiliki bentuk sendi 

pasak (pivot) atau sendi trochoidea terdiri dari sendi pasak dan sendi 

putar. Sendi-sendi tersebut mempunyai satu sumbu dan satu drajat 

kebebasan, dan kedua sendi itu mempunyai permukaan silindris cembumg 

dan cekung yang sesuai. Sumbu sendi berjalan melalui permukaan silindris 

dan diperbesar oleh ligamentum annularis seperti halnya pada articulatio 

radioulnar proksimal (F. Paulsen & J. Waschke, 2013). 

c. Ligamentum pada sendi siku 

Sendi siku itu sangat stabil. Sendi siku diperkuat oleh ligamen-

ligamen collateralle medial dan lateral. Ligamen annulare radii 

menstabilkan terutama kepala radius 

3. Etiologi 

Etiologi adalah ilmu pengetahuan atau teori tentang faktor penyebab 

suatu  penyakit atau asal mula penyakit, (Dorland 2002). Faktor utama 

penyebab dari keterbatasan gerak dari sendi siku ini karena kesalahan atau 

tidak sempurnanya dalam proses reposisi dan immobilisasi, kurangnya 

aktifitas pada sendi siku yang disebabkan karena nyeri, sendi siku yang 

immobile akan menyebabkan statis pada vena dan spasme sehingga 

menyebabkan kekurangan oksigen yang dapat menimbulkan reaksi 

timbulya oedema, eksudasi, dan akhirnya menyebabkan kekakuan sendi 

sehingga menyebabkan keterbatasan gerak. 



Kekakuan sendi biasanya terjadi setelah fraktur. Kekakuan sendi ini timbul 

karena terdapat oedema dan fibrosis pada kapsul, ligamen dan otot 

disekitar sendi perlengketan dari jaringan lunak satu sama lain atau ke 

tulang yang mendasari (Thomas, 2011). 

4. Patologi 

Patologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari sifat 

penyakit terutama struktur dan perubahan fungsi dalam jaringan tubuh dan 

organ yang menyebabkan atau disebabkan oleh penyakit, (Dorland, 2002). 

Penumpukan cairan dari intravaskuler ke dalam jaringan interstitial, 

yang salah satu penyebabnya adalah karena reaksi inflamasi (radang) 

akibat cidera jaringan. Vasokonstriksi sementara pada arteriole dilanjutkan 

dengan vasodilatasi arteriole dan venule serta membukanya pembuluh 

darah kapiler dan menyebabkan hyperemia. Adanya vasodilatasi 

mengakibatkan pembuluh darah kapiler menjadi lebih permeable terhadap 

cairan dan molekul yang besar, sehingga menyebabkan terjadinya cairan 

produksi exudat yang berlebihan. Pada saat yang bersamaan, muncul 

leukosit di sepanjang pinggiran lumen, kemudian menyebar melalui 

dinding pembuluh darah ke jaringan, di bawah stimulus zat kimia yang 

keluar dari jarinagn yang rusak, yang pada akhirnya akan menimbulkan 

pembengkakan (Kisner, 2007) 

 

5. Tanda dan Gejala Klinis 

a. Nyeri. 



Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang 

tidak nyaman, yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau 

berpotensi merusak jaringan. Secara biologis tanda nyeri menunjukan 

adanya kerusakan jaringan yang secara potensial berbahaya (Thomas, 

2011). 

b. Kaku sendi. 

Penyebab utama masalah yang menimbulkan sendi siku kaku 

adalah oleh cedera atau penyakit. Ini karena siku terdiri dari 3 sendi 

berbeda yang tersambung dengan sangat baik, dan berdekatan serta 

mengandung struktur jaringan lunak. 

c. Keterbatasan lingkup gerak sendi. 

Penyebab utama dari keterbatasan gerak adalah adanya nyeri. 

Pada saat sendi digerakan secara pasif pasien akan merasakan nyeri 

yang sangat hebat, sehingga pasien cenderung untuk tidak bergerak, 

maka otot-otot penggerak sendi akan memendek sehingga potensial 

terjadi spasme karena mempertahankan posisi dalam waktu yang lama, 

dapat pula mengalami perlengketan sendi maka akan mengalami 

keterbatasan gerak pada sendi (Brader. H, 2006). 

 

 

d. Penurunan kekuatan otot. 



Dengan adanya immobilisasi yang terlalu lama maka kontraksi 

otot akan sangat minimal hal ini akan menurunkan jumlah suplai darah 

ke sel, jaringan otot pada sekitar siku. Sehingga nutrisi dan oksigen 

yang disalurkan tidak memadahi untuk proses kontraksi otot dan 

volume otot menjadi menurun. Terapi latihan berupa statik kontraksi 

sangat bagus untuk menurunkan kelemahan otot ini.   

e. Kontraktur 

Kontraktur adalah terbatasnya mobilitas sendi sebagai akibat 

dari perubahan patologis pada permukaan sendi atau jaringan lunak 

yang secara fungsional berhubungan dengan sendi (Dorland, 2002) 

6. Komplikasi atau Faktor Penyulit 

Komplikasi yang dapat terjadi pada pasien kekakuan sendi siku 

dextra akibat dislokasi nerve injury yaitu kelumpuhan saraf radialis (drop 

hand) karena saraf terluka akibat terulur berlebihan. Serta kemungkinan 

munculnya kontraktur dan turunya volume otot (atrofi) akibat kurangnya 

aktifitas latihan (Brader H, 2006). 

7. Prognosis 

Prognosis adalah pengetahuan akan kejadian mendatang, perkiraan 

keadaan akhir yang mungkin terjadi dari serangan penyakit, (Dorland 

2002). Pada kasus kekakuan sendi siku mempunyai prognosis gerak dan 

fungsi yang baik jika pasien secepat mungkin di bawa ke rumah sakit 

untuk mendapatkan penanganan yang tepat oleh tim medis dan 

penanganan dari fisioterapi untuk mendapatkan terapi latihan, sehingga 



oedemaa, nyeri, penurunan LGS, dan penurunan kekuatan otot yang 

biasanya muncul dalam kasus ini segera dapat diatasi, serta kontraktur dan 

kekakuan sendi dapat dicegah. Prognosis gerak dan fungsi akan buruk 

apabila disertai komplikasi atau faktor penyulit dan tidak mendapatkan 

fisioterapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSES FISIOTERAPI 

 

A. Diagnosa Fisioterapi 

1. Impairment 

a. Adanya nyeri gerak saat di paksakan full ekstensi 

b. Adanya keterbatasan gerak pada siku kanan 

c. Adanya penurunan kekuatan otot 

2. Functional Limitation 

a. Adanya keterbatasan gerak saat mandi menggunakan gayung 

b. Adanya gangguan saat mengenakan kaos. 

3. Disability 

Pasien masih mampu bersosialisasi dan bermain dengan teman 

sebayanya saat di rumah maupun di sekolah 

B. Pelaksanaan Fisioterapi 

1. Infra Merah 

a. Persiapan alat 

Siapkan alat yaitu generator sinar infra merah kemudian cek 

pastikan bahwa tidak  rusak  keadaan lampu, cek kabel dalam keadaan 

utuh, ada yang terkelupas atau tidak. 

b. Persiapan pasien  

Posisikan pasien senyaman mungkin misalnya pasien tiduran, 

bebaskan area yang akan diterapi dari kain atau penutup kulit, sebelum 

diterapi kulit harus kering dan dilakukan tes sensibilitas terlebih 



dahulu sehingga yakin bahwa lokasi yang diterapi tidak ada gangguan 

sensibilitas serta berikan informasi yang jelas tentang tujuan terapi 

mengenai apa yang akan dirasakan yaitu rasa hangat tidak menyengat 

dan apa yang tidak boleh dilakukan selama terapi misalnya saat 

diterapi pasien sambil membaca 

c. Pelaksanaan 

Pertama posisi pasien tiduran senyaman mungkin di atas bed 

atau tempat tidur secara  terlentang. Bebaskan area lengan kanan yang 

akan di terapi dari penutup maupun benda yang menghalangi. 

Alat diatur sedemikian rupa, sehingga lampu sinar infra merah 

dapat menjangkau daerah siku kanan dengan jarak 50- 60 cm atau 

toleransi pasien. Sudut pasang sinar infra merah tegak lurus terhadap 

daerah siku atau lokasi yang diterapi. Dua area yang diterapi adalah 

sekitar siku bagian depan sekitar otot biceps dan otot tricep. Setelah 

semuanya siap alat dihidupkan, kemudian atur waktu 10- 15 menit. 

Selama proses terapi berlangsung fisioterapis harus 

mengontrol panas yang diterima pasien, jika selama pengobatan rasa 

nyeri, pusing, ketegangan otot meninggi, dosis harus dikurangi dengan 

menurunkan intensitasnya, dengan sedikit menjauhkan sinar infra 

merah. Hal ini berkaitan dengan adanya over dosis. Setelah proses 

terapi selesai matikan alat dan alat dirapikan seperti semula. Serta 

memeriksa kulit jika timbul warna merah kehitaman dan disentuh 



nyeri sebaiknya diolesin dengan salep anti kebakaran misalnya 

levertrans. 

2. Terapi Latihan 

a.   Persiapan alat 

Tempat tidur,agar pasien dapat senyaman mungkin saat 

mendapatkan terapi. 

b. Persiapan pasien  

Sebelum terapi dimulai, hal yang perlu dilakukan pada pasien 

antara lain : pasien diposisikan senyaman mungkin yaitu tidur 

terlentang atau bisa juga dengan duduk, tanyakan kepada pasien 

apakah ada keluhan pusing, mual dan lainnya, sarankan kepada pasien 

agar jangan memakai pakaian yang terlalu ketat agar tidak 

menghambat gerakan. 

c. Pelaksanaan terapi 

Terapi yang diberikan meliputi : penguluran serta latihan gerak 

aktif. 

1) Free active movement 

Tujuan dilakukannya free active movement adalah 

mengurangi oedemaa disekitar siku, memelihara luas gerak sendi, 

memelihara koordinasi dan ketrampilan motorik untuk aktivitas 

fungsional pada sendi siku. 

Posisi pasien : tiduran terlentang atau bisa juga dengan duduk 

Posisi terapis : disisi yang sakit yaitu samping kanan. 



Cara  : latihan dilakukan pada sendi siku, serta pasien 

bebas melakukan gerakan sendiri tanpa bantuan. Berikan fiksasi 

pada ujung distal dari lengan atas serta aba- aba kepada pasien 

untuk menggerakkan fleksi- ekstensi siku, kemudian terapis 

mengamati setiap gerakan. Gerakan ini dilakukan 8 kali hitungan 

dengan 2 kali pengulangan. 

2) Ressisted active movement 

Posisi pasien : tiduran terlentang 

Posisi terapis : disisi yang sakit yaitu samping kanan. 

Cara  : latihan dilakukan pada sendi siku, serta pasien 

diberi tahanan secara meningkat saat melakukan gerakan fleksi 

dan ekstensi. Berikan fiksasi pada ujung distal dari lengan atas 

dan pada pergelangan tangan serta aba- aba kepada pasien untuk 

menggerakkan lengan bawah dengan menekuk dan meluruskan 

siku kanan, kemudian terapis memberi tahanan pada setiap 

gerakan. Gerakan ini dilakukan 8 kali hitungan dengan 2 kali 

pengulangan. 

3) Hold Relax 

Latihan ini bertujuan untuk menambah lingkup gerak sendi 

siku. 

Posisi pasien : tidur terlentang 

Posisi terapis : disamping kanan pasien, tangan terapis memegang 

lengan bawah pasien dan yang satu memfiksasi distal humerus. 



Cara      : pasien menekuk dan meluruskan siku sampai batas luas 

gerak sendi yang pasien miliki secara aktif, pasien dianjurkan melakukan 

kontraksi isometrik dengan meluruskan sikunya, kemudian terapis 

memberikan tahanan, dengan aba-aba “dorong . . .dorong!” sehingga tidak 

terjadi gerakan pada sendi siku. Kontraksi dipertahankan selama 10 detik 

kemudian pasien diminta merileksasikan persendian sikunya, kemudian 

dilakukan penguluran kearah fleksi siku secara pasif (Kisner, 1996) 

gerakan dilakukan 8 kali hitungan dengan 2 kali pengulangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil 

Hasil dari efek-efek yang ditimbulkan dapat dilihat setelah 

dilakukan tindakan terapi yang dilakukan dengan sinar infra merah dan 

terapi latihan sebanyak 6 kali, penulis mendapatkan hasil penurunan 

derajat nyeri. Pengukuuran nilai derajat nyeri dengan menggunakan VDS 

(Verbal Discriptive Scale), pengukuran peningkatan LGS dengan 

goneometerdan pengukuran kekuatan otot dengan MMT (Manual Muscle 

Testing). Untuk memperjelas hasil tersebut penulis menyajikan dalam 

bentuk grafik sebagai berikut... 

B.  Pembahasan 

    1.  Terdapat penurunan  nyeri gerak. 

    2.  Terdapat peningkatan LGS elbow dextra. 

    3.  Terdapat peningkatan  kekuatan otot. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  KESIMPULAN 

Dari hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pasien yang 

bernama An. Z umur 6,5 tahun, beralamat Sawahan RT 01/02 Nogotirto 

Gamping Sleman dengan diagnosa medis stiffness elbow joint dextra setelah 

menjalani di RSUP Dr. Sardjito selama 6 kali terapi diperoleh hasil berupa 

adanya penurunan nyeri dengan intensitas nyeri dari T1 sampai T6 mengalami 

penurunan dari nyeri diam, nyeri tekan dan nyeri gerak, adanya peningkatan 

kekuatan otot dari T1 sampai T6  dari grup otot fleksor elbow maupun 

ekstensor elbow, sedangkan untuk lingkup gerak sendi dari T1 sampai T6 

gerakan fleksi dan ekstensi elbow joint masih sama seperti pertama kali 

menjalani terapi. Dan juga peningkatan kemampuan aktifitas fungsional 

seperti mandi, menyisir rambut maupun memakai baju. 

B.  Saran 

Dalam hal ini keberhasilan ditentukan oleh tim medis dan penderita 

sendiri. Untuk mendukung lancarnya pelaksanaan program fisioterapi yang 

telah ditetapkan maka latihan di rumah sesuai dengan yang dianjurkan terapis 

seperti gerakan membengkokkan sendi siku, gerakan aktifitas seperti menyisir 

rambut, makan, menggosok gigi, mandi, berpakaian. 
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