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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. DESKRIPSI KASUS 

1. Definisi fraktur 

Fraktur adalah hilangnya kontinuitas tulang (Helmi, 2012). Collum 

humerus adalah area atas tulang humerus. Post operasi berasal dari kata post 

yang berarti setelah dan operasi yang berarti membedah. Plate and screw 

berasal dari kata plate yang berarti lempengan baja dan screw yang berarti 

sekrup yang berfungsi sebagai alat fiksasi tulang yang mengalami fraktur. 

Jadi dapat kita simpulkan definisi post operasi pemasangan plate and screw 

pada fraktur collum humerus adalah kondisi setelah dilakukannya operasi 

pemasangan fiksasi internal berupa lempengan platina dan sekrup pada area 

atas tulang humerus. 

2. Etiologi 

Fraktur collum humerus terjadi akibat jatuh dengan tangan yang 

dapat memuntir humerus sehingga menyebabkan fraktur spiral. Jatuh pada 

siku saat lengan pada posisi abduksi dapat merusak tulang menyebabkan 

fraktur oblik atau melintang (Helmi, 2012). 

3. Anatomi  

a. Humerus 

Humerus atau humeri memiliki bongkol sendi yang berhubungan 

dengan kaput humeri  pada skapula. Pada bagian inferiornya terdapat 

collum humerus yang dibawahnya terdapat tuberkulum mayor dan 
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dibagian lateralnya terdapat tuberkulum minor, diantara keduanya terdapat 

sulkus intertuberkularis. Pada permukaan lateralisnya terdapat tuberositas 

deltoidea (Syaifuddin, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tulang  humerus tampak dari depan (Putz dan Pabst, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tulang  humerus tampak dari belakang (Putz dan Pabst, 2007) 
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b. Sendi Bahu (Shoulder) 

Sendi adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Tulang 

tulang ini dipadukan dengan berbagai cara misalkan dengan kapsul sendi, 

pita fibrosa, ligamen, tendon, fasia, atau otot (Helmi, 2012). 

Bahu memiliki empat artikulasio atau persendian yaitu 

sternoclavicular, acromioclavicular, scapulothoracic, dan glenohumeral. 

Sendi acromioclavicular mirip dengan sternoclavicular, yaitu artikulasio 

synovial kecil yang memiliki keterbatasan gerak dan sering mengalami 

degenerasi osteoarthtritic. Artikulasio scapulothoracic adalah artikulasio 

non sinovial, yang terdiri dari tulang scapula segitiga datar yang melapisi 

sangkar toraks dan terdapat bursa, Sendi glenohumeral atau sendi bahu 

merupakan artikulasio ball and socket karena itu memiliki gerakan yang 

sangat luas (Gross et al, 2009) 

c. Otot pada bahu 

Otot merupakan organ tubuh yang mempunyai kemampuan 

mengubah energi kimia menjadi energi mekanik sehingga dapat 

berkontraksi untuk menggerkkan rangka (Helmi, 2012). Otot otot bahu 

yang berfungsi untuk membantu mencegah dislokasi kepala humerus dari 

socket dalam fossa glenoid scapula. Otot – otot sendi glenohumeral adalah 

deltoid, pectoralis mayor, coracobrachialis, latissimus dorsi, teres mayor, 

dan empat otot rotator cuff meliputi subscapularis, supraspinatus, 

infraspinatus, dan teres minor (Milner, 2008). 
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Gambar 2.3 Otot  lengan atas tampak dari depan (Putz dan Pabst, 2007) 

 

Gambar 2.4 Otot  lengan atas tampak dari belakang (Putz dan Pabst, 2007) 

d. Biomekanik glenohumeralis 

  Gerakan pada sendi glenohumeralis terdiri dari gerakan fleksi, ekstensi, 

abduksi, adduksi, rotasi eksternal dan rotasi internal. Gerakan fleksi 1800 dan 

ekstensi bergerak pada bidang sagital dan axis frontal. Gerakan abduksi 1800 

dan adduksi 750 bergerak pada bidang frontal (coronal) dengan axis bidang 
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sagital. Gerakan rotasi internal 800 sampai 1000 dan rotasi eksternal 900 

bergerak pada bidang transversal dan axis vertical (Johnson et al., 2007). 

  Pada gerakan abduksi dan elevasi, dapat diobservasi scapulohumeral 

rhythm regio bahu. Gerak proporsional humerus-scapula, 2:1. Pada gerakan 

abduksi 1800 artinya lingkup gerak sendi glenohumeral 1200, gerakan lingkup 

gerak sendi scapula 600 (Magee, 2008). 

e. Patofisiologi 

Ketika mengalami cedera fragmen, tulang tidak hanya 

ditambal dengan jaringan parut, tetapi juga akan mengalami regenerasi 

secara bertahap. Ada beberapa tahapan dalam penyembuhan tulang yaitu : 

1) Inflamasi 

Respons tubuh pada saat mengalami fraktur sama dengan respon 

apabila ada cedera di bagian tubuh lain. Terjadi perdarahan pada 

jaringan yang cedera dan pembentukan hematoma pada lokasi fraktur. 

Ujung fragmen tulang mengalami devitalisasi karena terputusnya 

pasokan darah. Tempat cedera kemudian akan diinvasi oleh makrofag 

yang akan membersihkan daerah tersebut dari zat asing. Pada saat 

terjadi inflamasi, pembengkakan, dan nyeri. Tahap inflamasi 

berlangsung beberapa hari dan hilang dengan berkurangnya 

pembengkakan dan nyeri (Helmi,2012). 

2) Proliferasi 

Dalam sekitar lima hari, hematoma akan mengalami organisasi. 

Terbentuk benang- benang fibrin pada darah dan membentuk jaringan 
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untuk revaskularisasi, serta invasi fibroblast dan osteoblast akan 

menghasilkan kolagen dan proteoglikan sebagai matriks kolagen pada 

patahan tulang. Terbentuk jaringan ikat fibrous dan tulang rawan 

(osteoid). Dari periosteum tampak pertumbuhan melingkar. Kalus 

tulang rawan tersebut dirangsang oleh gerakan mikro minimal pada 

temat patah tulang. Namun gerakan yang berlebihan akan merusak 

struktur kalus (Helmi, 2012). 

3) Pembentukan kalus (osifikasi) 

Pertumbuhan jaringan berlanjut dengan lingkaram tulang 

rawan tumbuh mencapai sisi lain sampai celah terhubungkan. 

Fragmen patah tulang digabungkan dengan jaringan fibrous, tulang 

rawan, dan serat tulang imatur. Bentuk kalus dan volume yang 

dibutuhkan untuk menghubungkan defek secara langsung 

berhubungan dengan jumlah kerusakan dan pergeseran tulang. Perlu 

waktu 3-4 minggu agar fragmen tulang tergabung dalam tulang rawan 

atau jaringan fibrous. Pembentukan kalus mulai mengalami 

penulangan dalam 2-3 minggu patah tulang melalui proses 

penulangan endokondrial. Mineral terus menerus ditimbun sampai 

tulang benar – benar telah bersatu dengan keras. Pada tulang panjang 

orang dewasa normal, penulangan memerlukan waktu 3-4 bulan 

(Helmi, 2012). 
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4) Remodeling 

Tahap akhir perbaikan patah tulang meliputi pengambilan 

jaringan mati dan reorganisasi tulang baru ke sususnan tulang 

struktural sebelumnya. Remodeling memerlukan waktu berbulan-

bulan sampai bertahun-tahun bergantung pada beratnya modifikasi 

tulang yang dibutuhkan, fungsi tulang, dan stress fungsional pada 

tulang (Helmi,2012). 

f. Komplikasi 

Menurut Helmi (2012), proses pemulihan fraktur yang berlangsung 

lama kemungkinan akan menimbulkan komplikasi antara lain : 

1) Kekakuan bahu. Imobilisasi yang lama dapat mengakibatkan 

kekakuan bahu terutama pada pasien yang berumur lebih dari 40 

tahun. Terjadi kehilangan rotasi lateral, yang secara otomatis 

membatasi abduksi. 

2) Delayed union. Delayed union merupakan kegagalan fraktur 

berkonsolidasi sesuai dengan waktu yang dibutuhkan tulang untuk 

sembuh atau tersambung dengan baik. Ini disebabkan karena 

penurunan suplai darah ke tulang. Delayed union adalah yang tidak 

dapat sembuh setelah selang waktu 3-5 bulan. 

3) Non – Union. Disebut non- union apabila apabila fraktur tidak 

sembuh dalam waktu antara 6-8 bulan dan tidak terjadi konsolidasi 

sehingga dapat pseudoartrosis (sendi palsu). 
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4) Mal union. Mal union adalah keadaan dimana fraktur sembuh pada 

saatnya, tetapi terdapat deformitas. 

g. Prognosis 

Prognosis pada pasien pasca operasi fraktur collum humerus 

dengan pemasangan plate and screw tergantung jenis dan bentuk 

frakturnya, penanganan operasinya, penanganan fisioterapinya. Pada kasus 

ini prognosinya baik karena hanya membahas fraktur collum humerus 

tanpa membahas lesi saraf radialisnya. Prognosis itu meliputi (1) qou ad 

vitam mengenai kelangsungan hidup mati pasien, prognosis baik jika 

pasien telah melakukan operasi atau reposisi pada fraktur, (2) quo ad 

sanam mengenai penyembuhan, prognosis baik jika reposisi sudah dalam 

garis anatomis dan penyatuan tulang berlangsung baik, (3) quo ad 

fungsionam mengenai aktifitas fungsional pasien sehari-hari, prognosis 

baik jika pasien rajin melakukan latihan latihan yang diajarkan fisioterapis, 

(4) quo ad cosmeticam mengenai segi penampilan yang berhubungan 

dengan penampilan penyembuhan fraktur itu sendiri, prognosis baik jika 

tidak mengalami deformitas dan perubahan struktur tulang yang abnormal. 

B. Deskripsi Problematika Fisioterapi 

1. Impairment 

a. Nyeri 

Nyeri didefinisikan sebagai rasa yang tak menyenangkan dan 

pengalaman emosional yang berhubungan dengan kerusakan jaringan akut 
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maupun potensial dan terkadang nyeri digunakan untuk menyatakan 

adanya kerusakan jaringan (Parjoto, 2006).  

Nyeri pada kasus ini disebabkan oleh luka incisi yang 

menyebabkan kerusakan jaringan lunak di bawah kulit dan pembuluh 

darah dan diikuti keluarnya cairan limfe bersama darah yang menyebabkan 

timbulnya reaksi radang yang menimbulkan pembengkakan. 

Pembengkakan akan menekan nosiseptor / saraf sensorik sehingga 

menimbulkan nyeri. 

Untuk mengetahui derajat nyeri seseorang diperlukan sebuah alat 

ukur, salah satu alat ukurnya adala VAS (Visual Analogue Scale). Dari 

berbagai penelitian bisa disimpulkan bahwa VAS berupa garis horisontal, 

lurus sepanjang 10 cm / 100mm. Cara pengukurannya adalah pasien 

diminta menunjukkan satu titik pada garis tersebut sesuai nyeri yang 

dirasakan, tapi sebelumnya pasien diberi penjelasan bahwa titik paling 

ujung kiri berarti “tidak nyeri” semakin ke bergeser kanan berarti nyeri 

semakin bertambah, dan pada akhirnya titik paling kanan ujung merupakan 

“nyeri yang tak tertahankan”. Setelah itu catat hasilnya. Kelebihannya 

adalah VAS merupakan metode yang baik, sensitif dan dapat diulang 

untuk mengekspresikan nyeri (Dowel & Newell, 1996, dikutip oleh 

Parjoto, 2006). 

 

Tidak nyeri     Nyeri tak tertahankan 
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b. Penurunan LGS sendi bahu 

Keterbatasan lingkup gerak sendi dapat terjadi karena pasien 

enggan menggerakkan bagian yang mengalami cidera akibat rasa nyeri. 

Jika kondisi ini dibiarkan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan 

terbatasannya gerak sendi dan penurunan kekuatan otot. 

Penurun LGS bahu dapat diukur dengan alat ukur yang disebut 

goneometer. Cara pengukuran menganut sistem Internasional Standart 

Orthopaedic Measurements (ISOM). 

c. Penurunan Kekuatan Otot 

Pada kasus ini potensial terjadinya penurunan kekuatan otot pada 

lengan atas. Penurunan kekuatan otot tersebut dapat diukur dengan Manual 

Muscle Testing (MMT). Adapun nilai lengkapnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini.  

Tabel 2.1 Manual Muscle Testing 

Nilai Kriteria Keterangan 

5 Normal Subyek bergerak dengan LGS penuh melawan 

gravitasi dan tahanan maksimal 

4 Good Subyek bergerak dengan LGS penuh melawan 

gravitasi dan tahanan minimal 

3 Fair Subyek bergerak dengan LGS penuh melawan 

gravitasi 

2 Poor Subyek bergerak dengan LGS penuh tanpa melawan 

gravitasi 

1 Truce Kontraksi otot dapat di palpasi 

0 Zero Kontraksi otot tidak terdeteksi dengan palpasi 

 



16 
 

 
 

d.    Penurunan Kemampuan Fungsional 

Pada kasus ini pasien akan mengalami penurunan kemampuan 

fungsional yang melibatkan tangan kanan seperti makan, berpakaian, 

aktifitas di toilet dan lain-lain. Penurunan kemampuan fungsional dapat 

diukur dengan Shoulder Disabillity Index. Adapun formulirnya dapat 

dilihat di bawah ini: 

Tabel 2.2 Shoulder Disability Index  (Angst et al., 2007) 

Aktivitas 
Berapa besar kesulitan anda dalam melakukan 

aktivitas: 

Keramas  Tidak sulit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat sulit 

butuh bantuan 

Membersihkan punggung Tidak sulit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat sulit 

butuh bantuan 

Memakai kaos atau sweater Tidak sulit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat sulit 

butuh bantuan 

Memakai kemeja Tidak sulit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat sulit 

butuh bantuan 

Memakai celana Tidak sulit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat sulit 

butuh bantuan 

Meletakkan benda pada 

tempat yang tinggi 

Tidak sulit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat sulit 

butuh bantuan 

Membawa beban seberat 10 

pon 

Tidak sulit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat sulit 

butuh bantuan 

Memindahkan sesuatu dari 

saku belakang celana 

Tidak sulit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat sulit 

butuh bantuan 
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C. Intervensi Fisioterapi 

Intervensi fisioterapi yang digunakan pada kasus ini adalah Inframerah, 

TENS, dan terapi latihan yang terdiri dari (1) Resisted Active Movement , (2) Hold 

Relax. 

1. Inframerah 

Efek fisiologis dari infra merah yaitu menghasilkan efek panas pada 

lapisan epidermis superfisial, sehingga menimbulkan vasodilatasi yang 

akan meningkatkan sirkulasi darah di daerah tersebut, ini akan 

meningkatkan suplai oksigen dan pasokan nutrisi yang akan 

menghilangkan nyeri , dan efek sedatif pada ujung saraf akan menimbukan 

penurunan spasme otot. Sedangkan efek teraputik dari infrared yaitu 

mengurangi nyeri, relaksasi otot, dan meningkatkan suplai darah (Singh, 

2005). 

Bahaya dari radiasi infra merah yaitu (1) luka bakar, terjadi apabila 

pemanasan yang berlebihan pada jaringan superfisial sehingga 

menyebabkan terbakar, (2) electric shock, terjadi sengatan listrik apabila 

beberapa rangkaian listrik yang terbuka disentuh oleh pasien, (3) pingsan 

atau pusing, terjadi akibat penyinaran yang lama sehingga dapat 

menyebabkan penurunan tekanan darah yang dapat menyebabkan pusing 

akibat hypoxia otak, (4) headache atau sakit kepala, terjadi apabila 

penyinaran dilakukan dibelakang kepala, (5) gangrene, disebabkan karena 

adanya pembuluh darah arteri yang rusak akibat penyinaran yang lama, (6) 

kerusakan mata, akibat dari penyinaran yang langsung pada mata sehingga 
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mata mongering dan terjadi kerusakan pada kornea atau retina 

(Singh,2005). 

Kontra indikasi dari terapi sinar inframerah yaitu (1) rusaknya aliran 

darah arteri, (2) daerah yang mengalami perdarahan, (3) rusaknya sensasi 

pada kulit, (4) kontak langsung pada mata, (5) sesudah terapi x-ray, (6) 

adanya tumor (Singh,2005). 

2. TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) 

Transcutaneus electrical nerve stimulation (TENS) merupakan  suatu 

cara penggunaan energi listrik untuk merangsang saraf melalui  permukaan 

kulit (Parjoto, 2006). Menurut Jonhson (2000, dikutip  oleh  Parjoto 2006) 

membedakan TENS menjadi empat tipe yaitu: (1) tipe konvensional, (2) 

alternative TENS, (3) intense TENS, (4) pulse burst TENS. 

TENS merupakan suatu cara penggunaan energi listrik untuk merangsang 

sistem syaraf melalui permukaan kulit. Dalam hubungannya dengan modulasi 

nyeri, mekanisme TENS adalah sebagai berikut: 

a. Mekanisme perifer 

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. Impuls syaraf yang dihasilkan oleh TENS 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 
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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). 

b. Mekanisme segmental 

Mekanisme segmental yang terjadi yaitu dengan jalan mengaktivasi 

serabut A beta yang selanjutnya akan menginhibisi neuron nosiseptif di 

kornu dorsalis medula spinalis. Teori gerbang kontrol oleh Melzack 

dan Wall (1965) menyatakan bahwa gerbang terdiri dari sel internusial 

yang bersifat inhibisi yang dikenal sebagai substansia gelatinosa dan 

yang terletak di kornu posterior dan sel T yang merelai informasi dari 

pusat yang lebih tinggi. Tingkat aktivitas sel T ditentukan oleh 

keseimbangan asupan dari serabut berdiameter besar A beta dan A alfa 

serta serabut berdiameter kecil A delta dan serabut C. Asupan dari 

serabut syaraf berdiameter kecil akan mengaktivasi sel T yang 

kemudian dirasakan sebagai keluhan nyeri. Jika serabut berdiameter 

teraktivasi, hal ini juga akan mengaktifkan sel T baik yang berasal dari 

serabut berdiameter besar akan menututp gerbang dan akan 

membloking transmisi impuls dari serabut aferen nosiseptor sehingga 

nyeri berkurang atau menghilang (Parjoto, 2006). 

c. Mekanisme ekstrasegmental 

TENS mengindukasi aktivitas aferen yang berdiameter kecil juga 

menghasilkan analgesia tingkat ekstrasegmental melalui aktivasi 

struktur yang membentuk jalanan inhibisi desenderen seperti 
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periqueductal grey (PAG), nucleus raphe magnus dan nucleus raphe 

gigantocelluraris. Antinosisepsi yang dihasilkan oleh stimulasi A delta 

binatang percobaan mengalami penurunan saat dilakukan transeksi 

spinal, hal ini menunjukkan adanya peran struktur ekstrasegmental 

(Chung dkk, 1984, Woolf, Mitchel dan Barrett, 1980 dikutip oleh 

Parjoto, 2006). 

Indikasi stimulasi elektris (Rennie, 1991 dikutip oleh Parjoto, 2006 

diantaranya adalah (1) Trauma musculoskeletal baik akut maupun 

kronik, (2) Nyeri kepala, (3) Nyeri paska operasi, (4) Nyeri paska 

melahirkan, (5) Nyeri myofascial, (6) Nyeri visceral, dan (7) Sindroma 

kompresi neurovaskuler. 

Sedangkan menurut Johnson (2001 dikutip oleh Parjoto, 2006) 

kontraindikasi stimulasi listrik diantaranya adalah (1) Penyakit vaskuler 

(arteri maupun vena), (2) Adanya kecenderungan pendarahan (pada 

area yang diterapi), (3) Keganasan (pada daerah / area yang diterapi), 

(4) Kehamilan (bila tetapi diberikan pada daerah abdomen atau 

panggul), (5) Luka terbuka yang sangat lebar, (6) Kondisi infeksi, (7) 

Kondisi dermatology (pada area yang diterapi) dan (8) Hilangnya 

sensasi sentuh dan tusuk (pada area yang diterapi). 

Johnson Mark (2001 dikutip oleh Parjoto, 2006) mengemukakan 

tentang penggunaan TENS dengan berbagai kondisi yaitu: 
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1) Efek analgetik 

a) Pada kondisi akut diantaranya adalah (1) Nyeri paska operasi, 

(2)Nyeri sewaktu melahirkan, (3) Dismenorrhea, (4) Nyeri 

musculoskeletal dan (5) Nyeri akibat patah tulang. 

b) Nyeri yang berhubungan penanganan kasus gigi. 

c) Pada kondisi kronik diantaranya adalah (1) Nyeri punggung 

bawah, (2) Artritis, (3) Nyeri Phantom, (3) Neuralgia Trigeminal, 

(4) Neuralgia pasca herpetic 

d) Injuri saraf tepi 

e) Nyeri fascial 

f) Nyeri tulang akibat proses metastase 

3. Terapi Latihan 

a. Pengertian 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, 2006).  

b. Indikasi dan Kontraindikasi Terapi Latihan 

1) Indikasi Terapi Latihan 

Kisner (2007) menyebutkan bahwa beberapa keadaan yang 

umumnya dapat diberikan intervensi terapi latihan adalah nyeri, 
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spasme, kelemahan dan penurunan kekuatan otot, keterbatasan 

LGS (Lingkup Gerak Sendi) bisa dikarenakan oleh Stiffness 

joint maupun Contracture, Hypermobile pada sendi, Postur tubuh 

yang abnormal, Gangguan keseimbangan, stabilitas postur, 

koordinasi, perkembangan dan tonus otot dan gangguan 

kardiovaskulopulmonal 

Keluhan yang dialami penderita ini harus benar-benar 

dicermati secara khusus karena manifestasi keluhan-keluhan 

tersebut sering bersifat spesifik terhadap penderita. Salah satu hal 

yang perlu diperhatikan adalah identifikasi terhadap resiko 

terjadinya gangguan lebih lanjut sehingga dapat diantisipasi dalam 

perncanaan metode Terapi Latihan. 

2) Kontraindikasi Terapi Latihan 

Kisner (2007) menyebutkan bahwa kontraindikasi dari terapi 

latihan adalah  

a) Latihan tidak boleh dilakukan bila latihan tersebut 

mengganggu proses penyembuhan seperti pada keadaan fraktur 

tulang. 

b) Latihan pada area tumit dan kaki harus dilakukan dengan hati 

hati  untuk meminimalkan stasis vena dan pembentukan 

thrombus. 



23 
 

 
 

c) Bila pasien merasakan nyeri yang sangat berat hentikan 

latihan. Tanda-tanda latihan yang tidak tepat adalah timbulnya 

rasa nyeri dan peradangan. 

d) Latihan harus di monitor dengan ketat terutama pada pasien 

dengan gangguan jantung 

c. Macam-Macam Terapi Latihan 

Terapi latihan yang dilakukan antara lain: 

a. Hold relax 

 Hold relax merupakan salah satu tehnik dalam Propioceptor 

Neuromuscular Facilitation (PNF) yang menggunakan kontraksi 

isometrik dan sekelompok otot antagonis yang memendek, setelah itu 

dilanjutkan dengan relaksasi kelompok otot tersebut. Latihan ini dapat 

mengurangi nyeri, merelaksasikan otot, dang meningkatkan lingkup 

gerak sendi (Kisner dan Colby, 2007). 

b. Resisted Active Movement 

Resisted active movement dilakukan untuk latihan penguatan otot. 

Latihan penguatan pada otot yang mengunakan tahanan baik dari luar 

atau alat maupun dari beban tubuh sendiri. Latihan ini dilakukan 

secara teratur, terencana, berulang-ulang dan semakin bertambah 

beban atau pengulangannya (Baecle, 2008). 

 


