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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Sehat adalah hal yang sangat di idamkan seluruh umat manusia. Maka 

orang yang sakit selalu berusaha mencari pengobatan hingga dirasa sehat. 

Dari riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah  dia berkata bahwa Nabi 

bersabda, 

َُوَجلَُُّلُِِلكُ  ُالدَّاَء،ُبََرأَُبِإِذِْنُهللاَُِعزَّ دَاٍءُدََواٌء،ُفَإِذَاُأََصاَبُالدََّواء   

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan 

penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa 

Ta’ala.” (HR. Muslim). 

Manusia yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling 

baik atau sempurna, supaya selalu berusaha untuk menjadi yang baik, apabila 

manusia sakit akan melakukan pengobatan salah satunya dengan cara 

fisioterapi. 

 Fisioterapi adalah suatu pelayanan yang ditujukan kepada individu dan 

atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak 

dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. Upaya peningkatan derajat 

kesehatan oleh fisioterapi meliputi peningkatan (promotif), pencegahan 

penyakit (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). 

(Depkes RI, 2008).  
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Salah satu penyakit yang diderita seseorang dari ribuan penyakit yang 

ada adalah stiffness elbow joint post operatif yang merupakan suatu kualitas 

kekakuan atau infleksibilitas, immobilitas dan komplikasi umum dari trauma 

siku. Hal itu dapat menyebabkan gangguan fungsional yang berat karena 

ketidakmampuan untuk memposisikan tangannya secara leluasa 

(Charalambous and Morrey, 2012). 

Menurut Nandi et al, (2009) perawatan non-operatif untuk kekakuan siku 

termasuk static and dinamic splinting, physical therapy, dan manipulasi. 

Problematika fisioterapi yang dapat ditemukan pada kasus stiffness elbow 

dextra post fraktur 1/3 proximal radius ulna diantaranya adalah impairment 

(1) nyeri tekan dan nyeri gerak pada daerah wrist dan hand, (2) adanya 

spasme otot biceps brachialis dan triceps, (3) penurunan kekuatan otot 

penggerak wrist dan elbow joint, (4) penurunan lingkup gerak sendi pada 

wrist joint dan elbow joint. Permasalahan kedua adalah functional limitation 

yaitu keterbatasan fungsi dalam aktivitas sehari-hari, meliputi (1) belum 

mampu mengangkat beban berat, (2) belum mampu menulis dengan tangan 

kanan, (3) ada nyeri pada tangan kanan saat posisi sujud. Problematika 

fisioterapi terakhir yang ditemukan adalah disability yaitu gangguan dalam 

aktifitas sosial dan gangguan aktifitas disekolahnya seperti mengikuti 

kegiatan olahraga yang ada disekolahnya.  

Intervensi yang digunakan untuk mengatasi problematika fisioterapi Infra 

Red Radiation (IRR) merupakan terapi yang dapat menghasilkan efek panas 

pada jaringan. Efek panas ini akan meningkatkan metabolisme jaringan dan 
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menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah, sehingga dapat memperlancar 

nutrisi masuk ke jaringan dan pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang 

menumpuk di jaringan (Kharismawan, 2016). Sedangkan untuk penambahan 

lingkup gerak sendi dengan menggunakan terapi latihan.  

Terapi latihan adalah salah satu modalitas fisioterapi yang 

pelaksanaannya menggunakan gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif 

untuk pemeliharaan dan perbaikan kekuatan, ketahanan dan kemampuan 

kardiovaskuler, mobilitas dan fleksiblitas, stabilitas, rileksasi, koordinasi, 

keseimbangan dan kemampuan fungsional (Kisner dan Colby’s, 2007). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada manfaat infra red radiation terhadap penurunan nyeri pada 

kondisi stiffness elbow dextra post fraktur 1/3 proximal radius ulna? 

2. Apakah ada manfaat terapi latihan terhadap peningkatan LGS, kekuatan 

otot, dan aktifitas fungsional pasien pada kondisi stiffness elbow dextra 

post fraktur 1/3 proximal radius ulna? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui manfaat infra red radiation terhadap penurunan nyeri pada 

kondisi stiffness elbow dextra post fraktur 1/3 proximal radius ulna. 

2. Mengetahui keefektifan terapi latihan terhadap peningkatan LGS, 

kekuatan otot, kemampuan aktifitas fungsional pasien pada kasus stiffness 

elbow dextra post fraktur 1/3 proximal radius ulna. 



4 
 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis  

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, informasi, wawasan 

tentang kasus stiffness elbow dextra post fraktur 1/3 proximal radius ulna 

dan khususnya dalam pembuatan suatu penelitian dan analisa kasus 

lainnya. 

2. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Diharapkan dapat bertukar informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan 

infra red radiation dan terapi latihan pada kondisi stiffness elbow dextra 

post fraktur 1/3 proximal radius ulna. 

3. Bagi Institusi Pendidikan  

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di institusi 

pendidikan terutama tentang penatalaksanaan fisioterapi dengan modalitas 

infrared radiation dan terapi latihan pada kasus stiffness elbow dextra post 

fraktur 1/3 proximal radius ulna. 

4. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang kondisi dan 

penatalaksanaan fisioterapi pada kasus stiffness elbow dextra post fraktur 

1/3 proximal radius ulna. 

 


