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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

Hasil terapi  yang diterapkan kepada pasien post operasi pemasangan plate 

and screw fraktur collum humerus dekstra. Dengan pemberian modalitas terapi 

inframerah, TENS, dan terapi latihan telah diperoleh adanya kemajuan yang 

cukup baik terhadap pasien dengan nama Tn. D yang berumur 62 tahun, dengan 

diagnosa pasca operasi fraktur collum humerus dekstra. Terapi yang dilakukan 

lima kali ini memberikan pengaruh terhadap penurunan derajat nyeri, peningkatan 

LGS pada sendi shoulder dekstra, dan peningkatan kemampuan aktifitas 

fungsional. Hasil peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi sebagai 

berikut . 

1. Hasil evaluasi derajat nyeri 

 Evaluasi yang dilakukan dengan instrumen penilaian menggunakan 

visual analogue scale (VAS). Dapat dilihat penurunan derajat nyeri dari 

grafik dibawah ini. 
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Grafik 4.1 Evaluasi derajat nyeri 

Dapat dilihat pada grafik 4.1 di atas menunjukkan adanya 

penurunan nyeri tekan  dan gerak pada shoulder dekstra. Sebelum 

mendapatkan tindakan fisioterapi (T0) terdapat nyeri tekan sebesar 3,2 cm 

menurun menjadi 1,1 cm pada terapi kelima (T5). Nilai pemeriksaan nyeri 

gerak sebelum mendapatkan tindakan fisioterapi (T0) sebesar 6,9 cm 

menurun menjadi 2,1 cm pada terapi kelima (T5). 

2. Hasil evaluasi peningkatan kekuatan otot 

Evaluasi yang dilakukan dengan instrumen berdasarkan Manual 

Muscle Testing (MMT). Dapat dilihat peningkatannya dari grafik dibawah 

ini. 

T0 T1 T2 T3 T4 T5

Nyeri diam 0 0 0 0 0 0

Nyeri tekan 3.2 2.7 2.3 1.9 1.5 1.1

Nyeri gerak 6.9 5.6 4.3 3.7 2.9 2.1
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Grafik 4.2 Evaluasi kekuatan otot 

Dari data grafik 4.2 menunjukkan adanya peningkatan kekuatan 

otot, dilihat dari sebelum mendapatkan tindakan fisioterapi (T0) memiliki 

nilai MMT 4- sampai terapi ketiga (T3), kemudian mengalami peningkatan 

pada terapi keempat (T4) yaitu nilai MMT 4 sampai terapi kelima (T5). 

3. Hasil evaluasi LGS bahu kanan 

Evaluasi LGS yang dilakuakn dengan instrumen penilaian 

menggunakan goniometer. Dapat dilihat peningkatannya dari grafik 

dibawah ini. 

T0 T1 T2 T3 T4 T5

Fleksor Ekstensor Abduktor Adduktor Eksorotator Endorotator
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Grafik 4.3 Evaluasi LGS bahu kanan aktif 

Pada T0 sampai T5 terdapat peningkatan LGS pada sendi shoulder 

dekstra baik secara aktif maupun pasif. Peningkatan LGS aktif pada 

bidang sagital T0 = 35°-0°-120° mengalami peningkatan pada T5 = 60°-

0°-150°, bidang frontal T0 = 85°-0°-30° mengalami peningkatan  pada T5 

= 125°-0°-50°, bidang transversal T0 = 20°-0°-100° mengalami 

peningkatan  pada T5 = 40°-0°-130°, bidang rotasi T0 = 65°-0°-40° 

mengalami peningkatan  pada T5 = 80°-0°-55°.  

Ekstensi Fleksi Abduksi Adduksi Eksorotasi Endorotasi

T0 35 120 85 30 65 40

T1 35 125 95 35 65 40

T2 40 135 100 45 70 45

T3 45 145 110 45 75 50

T4 50 155 115 50 75 50

T5 60 170 125 50 80 55
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Grafik 4.4 Evaluasi LGS bahu kanan pasif 

Peningkatan LGS pasif pada bidang sagital T0 = 40°-0°-125° 

mengalami peningkatan pada T5 = 65°-0°-155°, bidang frontal T0 = 90°-

0°-35°mengalami peningkatan  pada T5 = 130°-0°-55°, bidang transversal 

T0 =  25°-0°-105° mengalami peningkatan  pada T5 = 45°-0°-135°, bidang 

rotasi T0 = 70°-0°-45° mengalami peningkatan  pada T5 = 85°-0°-60°. 

4. Hasil evaluasi kemampuan fungsional  

Evaluasi kemampuan fungsional yang dilakukan dengan instrumen 

berdasarkan Shoulder Disability Index. Dapat dilihat peningkatannya dari 

tabel dan grafik dibawah ini. 

Tabel 4.1 Evaluasi Aktivitas Fungsional Sendi Bahu Kanan dengan 

Menggunakan Shoulder Disability Index 

No Jenis kegiatan T0 T1 T2 T3 T4 T5 

1 Mencuci rambut (Keramas) 2 2 2 1 1 1 

Ekstensi Fleksi Abduksi Adduksi Eksorotasi Endorotasi

T0 40 125 90 35 70 45

T1 40 130 100 40 70 45

T2 45 140 105 50 75 50

T3 50 150 115 50 80 55

T4 55 160 120 55 80 55

T5 65 175 130 55 85 60
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2 Menggosok punggung saat 

mandi 

5 5 5 4 4 4 

3 Memakai dan melepas kaos 

dalam 

4 4 3 3 2 2 

4 Memakai kemeja berkancing 0 0 0 0 0 0 

5 Memakai celana 0 0 0 0 0 0 

6 Mengambil benda di atas 3 3 3 2 2 1 

7 Mengangkat beban berat (± 5 

kg) 

6 6 4 4 3 3 

8 Mengambil benda di saku 

belakang celana 

2 2 2 1 1 1 

Jumlah 22 22 19 15 13 12 

 

 

Grafik 4.5 Evaluasi kemampuan fungsional 

Total score : T0 =  22
80⁄  X 100 %  =  27,5 %  

  T1 =  22
80⁄  X 100 %  =  27,5 % 

  T2 =  19
80⁄  X 100 %  =  23,8 %  

  T3 =  15
80⁄  X 100 %  =  18,8 %  

  T4 =  13
80⁄  X 100 %  =  16,3 %  
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  T5 =  12
80⁄  X 100 %  =  15 %  

Grafik 4.5 terlihat peningkatan kemampuan fungsional dari (T1) 

tingkat kesulitan sebesar 27,5% sampai (T5) tingkat kesulitan sebesar 

15%. Peningkatan kemampuan fungsional pada kondisi ini dipengaruhi 

karena adanya penurunan nyeri, motivasi pasien, keluarga dan terapis. 

Dengan adanya penurunan nyeri, maka pasien akan lebih bebas gerak 

tanpa rasa takut lagi. 

B. PEMBAHASAN 

1. Penurunan derajat nyeri 

Dari grafik 4.1 didapatkan penurunan nyeri tekan  dan gerak pada 

shoulder dekstra. Sebelum mendapatkan tindakan fisioterapi (T0) 

terdapat nyeri tekan sebesar 3,2 cm dan nyeri gerak sebesar 6,9 cm. 

Pada terapi kelima (T5)  menurun menjadi nyeri tekan 1,1 cm  dan 

nyeri gerak 2,1 cm.  

Terapi yang digunakan untuk mengurangi nyeri pada kondisi post 

operasi fraktur collum humerus yaitu menggunakan sinar infra merah. 

Efek thermal dari inframerah mampu mempengauhi syaraf sensoris. 

Pemanasan tersebut akan bersifat sedatif bagi ujung-ujung syaraf 

sensoris, tubuh akan rileks, dan vasodilatasi pembuluh darah kemudian 

sirkulasi darah lancar, sehingga mengurangi rasa nyerinya (Usman, 

2012). 

Rasa nyeri dapat timbul karena adanya akumulasi sisa-sisa hasil 

metabolisme yang disebut zat “P” yang menumpuk dijaringan. 
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Penyinaran menggunakan sinar inframerah yang mempunyai efek panas 

yang dapat memperlancar peredaran darah sehingga pemberian nutrisi 

dan kebutuhan jaringan akan O2 terpenuhi dengan baik dan 

pembuangan zat “P” akan lancar sehingga rasa nyeri berkurang atau 

hilang (Usman, 2012). 

Selain sinar inframerah, TENS  juga digunakan untuk mengurangi 

nyeri melalui stimulasi listrik. Stimulasi listrik yang diaplikasikan pada 

serabut syaraf akan menghasilkan impuls syaraf yang berjalan dengan 

dua arah sepanjang akson syaraf yang bersangkutan, peristiwa ini 

dikenal sebagai aktivasi antidromik (Parjoto, 2006). 

 TENS menghasilkan impuls syaraf yang berjalan menjauh dari 

arah sistem syaraf pusat akan menabrak dan menghilangkan atau 

menurunkan impuls aferen yang datang dari jaringan rusak. Pada 

keadaan jaringan rusak aktivasi bisa terjadi pada serabut saraf 

berdiameter besar dan TENS tipe konvensional juga akan mengaktivasi 

serabut syaraf yang berdiameter besar dan menghasilkan impuls 

antidromik yang berdampak analgesia (Parjoto, 2006).  

Terapi latihan merupakan salah satu jenis pelaksanaan fisioterapi 

yang menggunakan latihan-latihan tubuh baik secara aktif maupun 

secara pasif (Kisner dan Colby, 2007). Terapi latihan yang dilakukan 

secara aktif dan perlahan terus berusaha sampai mencapai lingkup gerak 

sendi maksimal dan diikuti rileksasi otot dapat menghasilkan penurunan 

nyeri (Kisner dan Colby, 2007). 
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Adapun jenis-jenis terapi latihan yang diberikan oleh terapis 

berupa: (1) Hold relax, (2) Resisted active movement. 

2. Peningkatan kekuatan otot 

Dari data yang diperoleh terdapat peningkatan kekuatan otot, 

dilihat dari sebelum mendapatkan tindakan fisioterapi (T0) nilai  4-, 

kemudian mengalami peningkatan sampai terapi ke lima (T5) nilai otot 

sesesar 4. 

Nilai kekuatan otot pada bahu kanan pasien akan meningkat seiring 

berkurangnya nyeri otot pada bahu kanan Pengaruh inframerah pada 

kasus ini untuk mengurangi nyeri agar pasien dapat melatih gerakan 

pada bahunya sehingga dapat melakukan latihan untuk peningkatan 

kekuatan otot dengan mekanisme pengurangan nyeri.  

Efek termal dari inframerah pada suatu reaksi  kimia akan dapat 

dipercepat, sehingga proses metabolisme yang terjadi pada area nyeri 

meningkat, dan pemberian nutrisi serta oksigen pada area nyeri akan 

diperbaiki, maka akan terjadi vasodilatasi dan sirkulasi menjadi lancar 

pada jaringan kulit yang akan menyebabkan reabsorbsi dan terjadi 

relaksasi, sehingga sisa - sisa dari hasil metabolisme dalam  jaringan 

akan dikeluarkan. Pengeluaran sisa - sisa metabolisme tersebut seperti 

zat ‘P’ yang menumpuk di jaringan akan dibuang sehingga rasa  nyeri 

dapat berkurang atau menghilang (Prianthara, 2015). 

TENS  melalui stimulasi listrik. Stimulasi listrik yang 

diaplikasikan pada serabut syaraf akan menghasilkan impuls syaraf 
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yang berjalan dengan dua arah sepanjang akson syaraf yang 

bersangkutan, peristiwa ini dikenal sebagai aktivasi antidromik 

(Parjoto, 2006). 

TENS berpengaruh untuk pengurangan nyeri. Sehingga saat latihan 

penguatan otot pada pasien dapat melakukan secara maksimal tanpa ada 

hambatan nyeri. Karena apabila masih merasakan nyeri, pasien akan 

takut untuk melakukan terapi latihan. 

Untuk meningkatkan kekuatan otot perlu dilakukan latihan. 

Latihan  yang dapat menyebabkan otot menjadi responsif terhadap 

beban latihan, pembesaran serabut otot, peningkatan jumlah kapiler, 

peningkatan jumlah dan ukuran mitochondria, dan peningkatan protein 

kontraktil (Setiawan, 2014). 

Terapi latihan berupa resisted active movement akan membuat 

terjadinya konsentrasi suplai darah pada daerah yang dilatih, sehingga 

jaringan pada daerah tersebut mendapat banyak suplai oksigen, dengan 

demikian akan mempercepat pertumbuhan muscle fiber yang akan 

meningkatkan volume dan massa otot tersebut, sehingga secara 

langsung kekuatan otot akan bertambah (Perdana, 2011). 

3. Peningkatan Lingkup Gerak Sendi 

Pada T0 sampai T5 terdapat peningkatan LGS pada sendi shoulder 

dekstra baik secara aktif maupun pasif. Peningkatan lingkup gerak sendi 

aktif T0: S: 35°-0°-120°, F: 85°-0°-30°, T:20°-0°-100°, R(F85): T0: 

65°-0°-40°  menjadi T5: S: 60°-0°-150°, F: 125°-0°-50°, T: 40°-0°-
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130°, R(F85): 80°-0°-55°. Peningkatan lingkup gerak sendi pasif T0: S: 

40°-0°-125°, F: 25°-0°-105°, T: 25°-0°-105°, R(F90): T0: 70°-0°-45°   

menjadi T5: S: 65°-0°-155°, F: 130°-0°-55°, T: 45°-0°-135°, R(F90): 

85°-0°-60°. 

Peningkatan LGS terjadi karena berkurangnya nyeri, sehingga 

pasien dapat lebih mudah menggerakkan sendi shoulder kanan yang 

sebelumnya terbatas karena nyeri. Salah satu modalitas yang dapat 

menurunkan nyeri adalah Inframerah. Efek thermal dari inframerah 

mampu mempengauhi syaraf sensoris. Pemanasan tersebut akan bersifat 

sedatif bagi ujung-ujung syaraf sensoris, tubuh akan rileks, dan 

vasodilatasi pembuluh darah kemudian sirkulasi darah lancar, sehingga 

mengurangi rasa nyerinya (Usman, 2012). 

Menurut hasil penelitian dari Usuba, et al., (2006) bahwa efek 

panas yang dihasilkan oleh infrared dapat meningkatkan lingkup gerak 

sendi pada area yang mengalami keterbatasann lingkup gerak sendi. Hal 

ini diperkuat oleh Prentice (2008) dalam bukunya yang berjudul 

Therapeutic Modalities for Physical Therapists, bahwa infrared dapat 

memberikan efek relaksasi pada otot yang mengalami spasme sehingga 

akan berdampak pada peningkatan fleksibilitas pada otot. 

TENS dalam keadaan jaringan rusak aktivasi bisa terjadi pada 

serabut saraf berdiameter besar dan menghasilkan impuls antidromik 

yang berdampak analgesia (Parjoto, 2006). 
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TENS dalam hal ini berguna untuk merangsang sistem saraf 

melalui permukaan kulit dan efektif untuk mengurangi nyeri. Kemudian 

apabila nyeri menurun kemungkinan pasien dapat bergerak lebih leluasa 

karena tidak terhambat oleh nyeri. 

Terapi latihan yang diberikan bertujuan untuk mereleksasikan otot, 

rileks, menjaga elasitas otot, menurunkan rasa nyeri, mencegah 

terjadinya keterbatasan gerak, mencegah pemendekan otot dan rileksasi. 

Latihan bertujuannya untuk menjaga serta menambah lingkup gerak 

sendi (LGS). 

Hold relax merupakan salah satu tehnik dari terapi latihan yang 

menggunakan kontraksi isometrik dan sekelompok otot antagonis yang 

memendek, setelah itu dilanjutkan dengan relaksasi kelompok otot 

tersebut. Latihan ini dapat merelaksasikan otot, dan meningkatkan 

lingkup gerak sendi (Kisner dan Colby, 2007).  

4. Peningkatan kemampuan aktivitas fungsional  

    Pada hasil pemeriksaan terlihat peningkatan kemampuan 

fungsional dari T1 tingkat kesulitan 27,5 % sampai T6 tingkat 

kesulitan 15%. Peningkatan kemampuan aktivitas fungsional dapat 

dipengaruhi dengan  adanya penurunan nyeri, peningkatan kekuatan 

otot, peningkatan lingkup gerak sendi.  

Efek dari sinar inframerah mampu mempengauhi syaraf sensoris. 

Pemanasan tersebut akan bersifat sedatif bagi ujung-ujung syaraf 

sensoris. Pemanasan tersebut akan bersifat sedatif bagi ujung-ujung 
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syaraf sensoris, tubuh akan rileks, dan vasodilatasi pembuluh darah 

kemudian sirkulasi darah lancar, sehingga mengurangi rasa nyerinya 

(Usman, 2012). 

Efek termal dari inframerah juga dapat menyebabkan terjadi 

vasodilatasi  pembuluh darah dan sirkulasi menjadi lancar pada 

jaringan kulit yang akan menyebabkan reabsorbsi dan terjadi relaksasi, 

sehingga sisa- sisa dari hasil metabolisme dalam  jaringan akan 

dikeluarkan. Pengeluaran sisa - sisa metabolisme tersebut seperti zat 

‘P’ yang menumpuk di jaringan akan dibuang sehingga rasa  nyeri 

dapat berkurang atau menghilang (Prianthara, 2015). 

TENS  melalui stimulasi listrik. Stimulasi listrik yang 

diaplikasikan pada serabut syaraf akan menghasilkan impuls syaraf 

yang berjalan dengan dua arah sepanjang akson syaraf yang 

bersangkutan, peristiwa ini dikenal sebagai aktivasi antidromik 

(Parjoto, 2006). 

TENS yang berpengaruh terhadap penurunan nyeri secara tidak 

langsung akan memingkatkan kemampuan aktifitas fungsional. Hal itu 

dikarenakan seiring nyerinya berkurang, kekuatan otot dan lingkup 

gerak sendi juga akan meningkat kemudian aktifitas fungsional bahu 

kanan pasien juga akan meningkat. Selain dengan modalitas Inframerah 

dan TENS juga harus disertai dengan terapi latihan. 

Terapi latihan adalah salah satu modalitas fisioterapi yang 

pelaksanaannya menggunakan gerak tubuh baik secara aktif maupun 
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pasif untuk pemeliharaan dan perbaikan kekuatan, ketahanan dan 

kemampuan kardiovaskuler, mobilitas dan fleksiblitas, stabilitas, 

rileksasi, koordinasi, keseimbangan dan kemampuan fungsional 

(Kisner, 2006).  

   Dengan pemberian modalitas terapi latihan diharapkan dapat 

meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak sendi dan 

kemampuan fungsional. Terapi latihan ini diberikan sebatas 

kemampuan pasien dan dapat ditingkatkan sesuai kemampuan pasien. 

Peningkatan kekuatan otot, peningkatkan lingkup gerak sendi dan 

peningkatan kemampuan fungsional ini juga merupakan efek dari 

adanya pengurangan nyeri, karena nyeri sudah mulai berkurang 

sehingga pasien dapat lebih aktif untuk menggerakkan sendi bahunya. 

Keberhasilan dari suatu tindakan terapi yang juga sangat penting 

adalah rutinitas terapi yang dilakukan dan juga latihan yang dilakukan 

pasien di rumah seperti yang telah dianjurkan oleh terapis. 


