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BAB III 

 PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI  

A. Pengkajian Fisioterapi 

1. Anamnesis 

Pada kasus fraktur collum humerus dekstra ini, anamnesis 

dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016 secara auto anamnesis yaitu 

anamnesis yang dilakukan dengan penderita sendiri, yang terdiri dari 

anamnesis umum dan anamnesis khusus. 

a. Anamnesis umum 

Dari anamnesis umum terapis memperoleh informasi tentang 

identitas pasien yang meliputi (1) Nama : Tn. D, (2) Umur : 62 tahun, (3) 

jenis kelamin : Laki-laki, (4) Agama : Islam, (5) Pekerjaan : Polri, (6) 

Alamat : Cungkuk RT 06, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, DIY, (7) No RM : 

335121.  

b. Anamnesis khusus 

1) Keluhan utama 

Pada kasus ini pasien mengeluh adanya nyeri gerak, keterbatasan 

gerak, terasa lemah untuk menggerakkan tangan kanan. 

 2) Riwayat penyakit sekarang 

Pada tanggal 11 Desember 2016 pasien mengalami kecelakaan, 

saat itu pasien mengendarai sepeda motor kemudian jatuh karena 

kendaraan didepannya berhenti mendadak. Saat kecelakaan terjadi 

pasien jatuh kesebelah kanan dan bahu terbentur aspal. Saat itu juga 
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pasien langsung dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 

Pada tanggal 13 Desember 2016, pasien dioperasi pada fraktur 

collum humerus dekstra dengan pemasangan plate and screw Setelah 

kontrol di dokter Orthopedi, kemudian pasien dirujuk ke bagian 

rehabilitasi medik RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk 

mendapatkan tindakan fisioterapi berupa penyinaran infra merah dan 

terapi latihan.  

3) Riwayat penyakit dahulu 

Pada riwayat penyakit dahulu berisi tentang penyakit-penyakit 

yang dialami pasien yang berkaitan dengan munculnya penyakit yang 

diderita sekarang. Pada kasus ini riwayat penyakit dahulu pasien yaitu, 

pada ± 1 tahun yang lalu pasien pernah mengalami retak tulang 

clavicula karena jatuh terpeleset di rumah. 

4) Riwayat penyakit penyerta 

Dari anamnesis, pada pasien tidak ditemukan adanya penyakit 

penyerta.  

5) Riwayat pribadi 

Riwayat pribadi berisi tentang riwayat pribadi pasien seperti 

keluarga, hobi, dan pekerjaan. Pada kasus ini pasien adalah seorang 

pensiunan anggota kepolisian kota Yogyakarta.  

 6) Anamnesis sistem  

 Pada sistem kepala dan leher, sistem respirasi, sistem 

kardiovaskuler, sistem gastrointestinal dan sistem urogenetalis tidak ada 
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gangguan. Pada sistem muskuloskeletal, pasien merasa adanya nyeri 

dan keterbatasan gerak pada sendi bahu kanan. Pada sistem nervorum, 

pasien tidak merasa kesemutan dan tidak ada lesi saraf pada lengan 

kanannya.  

2. Pemeriksaan fisik 

a. Tanda- tanda vital 

Pemeriksaan ini dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016, yang 

meliputi : pemeriksaan tekanan darah pasien yaitu 110/80 mmHg, 

denyut nadi 72x/menit,  pernafasan 24x/menit, temperatur 36,5˚C, 

tinggi badan  173 cm, dan berat badan    66,5 kg. 

b. Inspeksi 

Inspeksi dapat dilihat pada saat pasien melakukan aktivitas atau 

sedang dalam keadaan diam. Pada kasus ini, dari inspeksi statis dapat 

diketahui tampak adanya bekas luka incisi di bagian bahu kanan. 

Sedangkan dari inspeksi dinamis, pasien terlihat menahan rasa nyeri pada 

akhir gerakan saat menggerakkan sendi bahunya. 

 c. Palpasi 

Palpasi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara meraba, 

menekan dan memegang organ atau bagian tubuh pasien. Dari 

pemeriksaan ini didapatkan, adanya nyeri tekan pada bekas luka incisi, 

adanya spasme pada daerah sekitar incisi serta tidak ada perbedaan suhu 

antara daerah sekitar bahu kanan dan kiri. 
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 d.  Pemeriksaan gerak dasar 

Pemeriksaan gerak dasar terdiri dari: 

1) Gerak aktif 

Pada pemeriksaan ini, pasien diminta menggerakkan bahu 

kanan secara aktif kearah fleksi-ekstensi dan abduksi-adduksi. 

Pemeriksaan ini dilakukan pada posisi berdiri dan di dapatkan 

hasil bahwa sendi bahu kanan pasien dapat dilakukan namun 

belum mampu full ROM dan terdapat nyeri. Pada bahu kiri 

2) Gerak pasif  

Pada pemeriksaan ini, gerakan sepenuhnya dilakukan oleh 

terapis. Pada kasus ini pemeriksaan dilakukan pada posisi duduk 

diatas bangku. Dari pemeriksaan ini didapatkan hasil : (1) Bahu 

kanan pasien dapat dilakukan gerak pasif kearah fleksi-ekstensi, 

abduksi-adduksi namun belum mampu full ROM karena terdapat 

nyeri (2) Bahu kanan pasien tidak terdapat keterbatasan gerak 

pasif kearah fleksi-ekstensi, tidak ada nyeri. Didapati firm end feel 

pada gerakan fleksi, ekstensi, abduksi sedangkan pada gerakan 

adduksi soft end feel. 

3) Gerak isometrik melawan tahanan 

Pada pemeriksaan ini pasien diminta untuk menggerakkan 

bahu kanannya secara aktif kearah fleksi-ekstensi, abduksi-adduksi 

kemudian terapis memberikan tahanan dari arah berlawanan dari 
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gerakan yang dilakukan pasien. Pada pemeriksaan ini didapatkan 

hasil bahwa pasien merasa nyeri disekitar sendi bahu. 

e. Pemeriksaan kognitif, Intrapersonal dan Interpersonal 

Pemeriksaan kognitif : memori pasien baik, dapat 

berkomunikasi dengan baik. Pemeriksaan intrapersonal : 

motivasi pasien untuk sembuh sangat tinggi. Pemeriksaan 

interpersonal : pasien mampu berkomunikasi dengan terapis baik 

dan kooperatif. 

f. Pemeriksaan kemampuan fungsional dan lingkungan aktivitas 

1) Kemampuan Fungsional 

Pemeriksaan kemampuan fungsional dasar dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan fungsional dasar yang mampu dilakukan oleh 

sendi bahu pasien pada saat ini. Pada pemeriksaan kemampuan 

fungsional dasar didapatkan hasil bahwa pasien belum mampu 

mengangkat lengan kanannya secara penuh ke depan, belakang, 

samping.  

2) Aktivitas fungsional 

Pemeriksaan aktivitas fungsional dilakukan untuk 

mengetahui keterbatasan kemampuan fungsional sendi bahu pasien 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari terutama keterbatasan dalam 

mengurus dirinya sendiri. Ditanyakan kepada pasien aktivitas apa 

saja yang kesulitan dilakukan dengan menggunakan sendi bahunya. 

Pada pemeriksaan aktivitas fungsional pasien belum mampu 
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memakai kaos, menggosok punggung saat mandi, mengambil 

barang di tempat yang tinggi.  

3) Lingkungan aktivitas 

Untuk mengetahui keterbatasan aktivitas pasien di 

lingkunganya. Ditanyakan apakah pasien mengalami kendala dalam 

menjalankan aktivitasnya berhubungan dengan lingkungan dan 

penyakit yang diderita. Pasien mengalami kesulitan pada saat 

mengambil barang pada rak yang terlalu tinggi. 

3. Pemeriksaan spesifik 

a. Pemeriksaan nyeri 

Pengukuran derajat nyeri dengan menggunakan skala VAS (Visual 

Analogue Scale). VAS adalah suatu pengukuran nyeri dengan derajat nyeri 

yang digambarkan dengan cara menujuk satu titik pada garis skala nyeri 0-

10 cm. Satu ujung menunjukkan tidak adanya nyeri, satu ujungnya 

menunjukkan adanya nyeri hebat. Terapis meminta pasien menggerakkan 

penunjuk rasa nyeri, kemudian terapis dapat melihat seberapa nyeri yang 

dirasakan oleh pasien. Pada pemeriksaan derajat nyeri dapat meliputi nyeri 

diam, nyeri gerak, dan nyeri tekan.  

Tabel 3.1 Pemeriksaan Nyeri dengan Menggunakan VAS 

Jenis Nyeri 
Skala 

VAS 

Nyeri diam 0 

Nyeri tekan (dengan cara menekan pada area dekat incisi) 
3,2 

cm 
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Nyeri gerak (dengan cara pasien diminta menggerakkan bahu kanan 

fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi) 

6,9 

cm 

b. Pengukuran Lingkup gerak sendi (LGS) 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui adanya keterbatasan 

lingkup gerak sendi menggunakan alat yang disebut dengan goniometer, 

dalam pelaksanaannya banyak hal yang harus diperhatikan dalam 

melakukan pengukuran diantaranya letak goniometer yang merupakan 

aksis dari sendi bahu. Hasil pengukuran ditulis dengan standar 

International Standard Orthopedic Measurement (ISOM). 

Adapun hasil yang diperoleh dari pemeriksaan ini seperti yang 

terdapat pada tabel 3.2 di bawah ini : 

Tabel 3.2 Pemeriksaan Lingkup Gerak Sendi Bahu Kanan 

Aktif  Pasif  

S : 350-0-1200 

F : 850-0-300 

T : 200-0-1000 

R (F85) : 650-0-400 

S : 400-0-1250 

F : 900-0-350 

T : 250-0-1050 

R (F85) : 700-0-450 

c. Pemeriksaan kekuatan otot  

 Parameter yang digunakan untuk mengetahui nilai kekuatan otot 

adalah pemeriksaan kekuatan otot secara manual atau Manual Muscle 

Testing (MMT). Pengukuran dilakukan pada grup otot fleksor dan 

ekstensor sendi bahu. Pada saat melakukan pemeriksaan kekuatan otot 

harus memperhatikan beberapa hal, antara lain posisi pasien, besarnya 

tahanan yang diberikan beserta stabilisasinya.  
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Tabel 3.3 Hasil Pemeriksaan Otot Penggerak Sendi Bahu Kanan dengan 

Menggunakan MMT 

Kelompok otot Kekuatan otot 

Fleksor bahu 4- 

Ekstensor bahu 4- 

Abduktor 4- 

Adduktor 4- 

Eksorotator 4- 

Endorotator 4- 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kekuatan 

otot penggerak bahu kanan. 

d. Pemeriksaan kemampuan aktifitas fungsional 

Pemeriksaan kemampuan aktifitas fungsional dilakukan dengan 

Shoulder Disability Index. 

 Dari pemeriksaan diperoleh hasil : 

a) Menyisir rambut     : 2 

b) Membersihkan punggung    : 5 

c) Memakai kaos atau sweater     : 4 

d) Memakai kemeja      : 0 

e) Memakai celana          : 0 

f)   Meletakkan benda padatempat yang tinggi   : 3 

g) Membawa beban seberat 10 pon    : 6 

h) Memindahkan sesuatu dari saku belakang celana : 2 
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Nilai ketidakmampuan sendi bahu kanan sebesar  22
80⁄  X 100 %  =  27,5 % 

4.  Diagnosa Fisioterapi 

Pada kasus pasca operasi fraktur collum humerus dengan pemasangan 

plate and screw meliputi impairment. Pada impairment didapat adanya nyeri 

gerak pada sendi bahu pada akhir gerakan, adanya keterbatasan LGS bahu 

kanan, adanya penurunan kekuatan otot sekitar sendi bahu kanan, adanya atrofi 

otot pada bahu kanan. Pada functional limitation yaitu keterbatasan pasien 

untuk melakukan aktifitas fungsional dengan bahu kanan, terutama dalam 

aktivitas self care misalnya mandi, dan berpakaian. Pada participation 

restriction yaitu adanya ketidakmampuan pasien menggunakan tangannya 

sesuai usia dan peranannya, sehingga pasien belum mampu berpartisipasi 

dalam masyarakat, misalnya kerja bakti. 

5. Tujuan Terapi 

 Dalam melakukan pelaksanaan terapi perlu mengetahui tentang tujuan dan 

modalitas terapi yang digunakan dan bagaimana penatalaksanaan fisioterapi 

yang akan dilakukan. Penjelasan tersebut sebagai berikut : 

 Berdasarkan problematika fisioterapi yang ada, maka dibuatlah tujuan 

fisioterapi agar terapi yang akan dilakukan lebih terarah dan terfokus untuk 

menangani masalah yang ada. Tujuan yang ingin dicapai terapis meliputi 2 hal 

yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek 

bertujuan untuk menangani keluhan utama dan masalah aktual yang dirasakan 

pasien yaitu : (1) mengurangi nyeri gerak pada bahu kanan, (2) meningkatkan 

LGS bahu kanan, (3) meningkatkan kekuatan otot penggerak sendi bahu kanan. 
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Sedangkan tujuan jangka panjang mengoptimalkan aktivitas fungsional yang 

melibatkan tangan kanan.  

B. Penatalaksanaan Fisioterapi 

Pelaksanaan terapi diberikan pada tanggal 5, 9, 12, 16, 19 Februari 2016. 

Terapi yang diberikan meliputi. 

1.  Infra merah 

a.  Persiapan alat : Perlu dipersiapkan alat serta pemeriksaan alat yang 

akan digunakan, antara lain meliputi : kabelnya, jenis lampu dan 

pengaturan letak lampu. 

b.  Persiapan pasien : Pada pelaksanaannya posisi pasien terlentang 

diatas tempat tidur, rileks dan senyaman mungkin. Daerah yang di 

sinari harus bebas dari pakaian serta perlu dilakukannya tes 

sensibilitas terhadap panas dan dingin terlebih dahulu. Tes ini bisa 

dilakukan dengan cara pasien disuruh merasakan sensasi yang 

terjadi dengan menggunakan tabung berisi air hangat dan dingin. 

Bila terjadi gangguan sensasi panas dan dingin pada daerah 

tersebut, maka pengobatan dengan infra merah perlu dihindarkan. 

Pada pemeriksaan sensasi  pasien ini adalah normal. 

c.  Pelaksanaan terapi : Penyinaran dengan inframerah diusahakan 

tegak lurus dengan jaringan yang akan diterapi yaitu pada daerah 

bahu kanan pasien, dengan waktu ±10-15 menit, dengan jarak 

penyinaran antara 45-60 cm. Pemberitahuan kepada pasien bahwa 

rasanya hangat, apabila pasien merasa keluhan bertambah merasa 
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pusing atau mual, panas yang menyengat atau terlalu panas maka 

pasien diminta untuk segera memberitahukan kepada terapis. 

2. Transcutaneus Electrical Stimulation Nerves (TENS) 

1)  a. Persiapan alat : Pastikan alat dapat digunakan  dengan baik 

dengan cara di test apakah mesin dapat  mengeluarkan gelombang 

listrik dengan cara pad dibasahi dengan air, dipasang pada elektroda. 

Bersihkan tangan terapis dengan kapas yang dibasahi alkohol, cek 

alat dengan menempelkan elektroda positif dan negatif pada tangan 

terapis dan kemudian atur frekuensi frekuensi 70 - 150  Hz, burst 1 

Hz, durasi pulsa 100 µs, arus continue dan naikkan intensitas 10 mA, 

bila  mesin dalam  keadaan baik maka akan terasa rangsangan seperti 

micromassage atau “cekit – cekit”. Kemudian siapkan kapas, 

alkohol, air, tali. 

b.  Persiapan pasien : Pada pelaksanaannya posisi pasien terlentang 

diatas tempat tidur, rileks dan senyaman mungkin. Lakukan tes 

sensibilitas dengan cara pasien disuruh merasakan sensasi tajam 

dan tumpul. Bila terjadi gangguan sensasi tajam dan tumpul pada 

daerah tersebut, maka terapi dengan TENS perlu dihindarkan. 

Pada pemeriksaan sensasi  pasien ini adalah normal.  

c. Pelaksanaan terapi : Terapi menggunakan TENS dilakukan dengan 

waktu 15 menit. Pasang elektrode dengan metode cross fire 2 

chanel, elektrode chanel 1 pada sisi superior & lateral bahu kanan, 

elektrode chanel 2 pada sisi anterior & posterior bahu kanan. 
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Kemudian atur frekuensi 70 - 150  Hz, burst 1 Hz, durasi pulsa 100 µs, 

intensitas 17,5 mA arus continue dan waktu selama 15 menit, konrol 

pasien tiap 5 menit. 

3.  Terapi Latihan 

a. Hold relax 

 (1) Posisi pasien : terlentang diatas tempat tidur.  

(2) Posisi terapis : disamping lengan kanan pasien, satu tangan 

dilengan bawah untuk menggerakkan dan tangan lain 

memfiksasi daerah fraktur/diatas bahu kanan.  

(3) Pelaksanaan : pasien diminta untuk menggerakkan  bahu kearah 

fleksi dan ekstensi hingga batas nyeri mulai timbul. Kemudian 

pasien diminta untuk meluruskan bahu dan melawan tahanan 

meningkat secara bertahap dari terapis dari arah berlawanan. 

Pasien harus melawan tahanan tersebut tanpa disertai adanya 

pergerakan selama 8 detik, kemudian dilanjutkan rileks. Setelah 

itu terapis menggerakkan secara pasif bahu pasien ke arah fleksi 

untuk mengulur kelompok antagonis yang sudah rileks. 

b.  Ressisted active movement 

Ressisted active movement merupakan gerak aktif dari 

pasien sendiri dengan melawan tahanan meningkat dari arah 

berlawanan. Jenis latihan ini bertujuan untuk meningkatkan 

kekuatan otot penggerak bahu kanan pasien:  

(1) Posisi pasien : terlentang diatas tempat tidur 

(2) Posisi terapis : disamping lengan kanan pasien.  
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(3) Pelaksanaan : pasien diminta untuk menggerakkan bahu 

kanannya kearah fleksi-ekstensi, abduksi-adduksi, eksorotasi 

– endorotasi, sedangkan terapis memberikan tahanan minimal 

dari arah berlawanan dan pasien diminta melawan tahanan 

tersebut. Dilakukan 5 kali pengulangan          

f. Edukasi 

Edukasi kepada pasien berupa diberikannya penjelasan mengenai 

tujuan terapi yang diberikan. Sedangkan edukasi kepada pasien berupa : 

diberikan penjelasan mengenai tujuan terapi yang diberikan dan 

pembelajaran mengenai home program. Home program yang diberikan 

meliputi :  

(1) pasien diminta untuk melakukan latihan sendiri dirumah, seperti 

yang diajarkan pada saat latihan dipoli fisioterapi.  

(2) Pasien dianjurkan agar jangan dulu mengangkat benda yang terlalu 

berat dengan lengan kanannya.  

(3) Pasien dianjurkan melakukan latihan fungsional seperti mengancing 

baju, mandi, bersisir, dan lain-lain. 

C. Evaluasi 

Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

dari terapi yang diberikan, sekaligus untuk meninjau kembali program yang telah 

dilaksanakan mungkin perlu dilakukan modifikasi latihan. Evaluasi keberhasilan 

hasil terapi pada kasus post operasi pemasangan plate and screw fraktur collum 

humerus dekstra ini dapat dilihat dari:  
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1. Evaluasi derajat nyeri dilakukan dengan menggunakan instrumen 

penilaian menggunakan Visual Analogue Scale (VAS). 

2. Evaluasi peningkatan kekuatan otot dilakukan dengan instrumen 

berdasarkan Manual Muscle Testing (MMT). 

3. Evaluasi Lingkup Gerak Sendi (LGS) bahu kanan secara aktif maupun 

pasif dilakukan dengan instrumen penilaian menggunakan goneometer. 

4. Evaluasi kemampuan aktifitas fungsional dilakukan dengan cara 

mengamati perkembangan pasien dalam beraktivitas dan tanya jawab 

dengan pasien sesuai dengan shoulder disability index. 


