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PERBEDAAN PENGARUH ANTARA HOLD RELAX DAN CONTRACT 
RELAX  TERHADAP PENINGKATAN LINGKUP GERAK SENDI  
LUTUT PADA KONDISI POST FRAKTUR  FEMUR  SEPERTIGA 

BAWAH DENGAN PEMASANGAN FIKSASI INTERNAL  
 

Abstrak  

Beda pengaruh latihan hold relax dengan contract relax terhadap peningkatan 
lingkup gerak sendi lutut pada pasien pasca orif karena fraktur femur 1/3 bawah.  
Untuk mengetahui pengaruh latihan hold relax terhadap peningkatan LGS fleksi 
sendi, mengetahui pengaruh conract relax  terhadap peningkatan LGS fleksi sendi 
lutut, mengetahui beda pengaruh latihan hold relax dengan contract relax 
terhadap peningkatan LGS sendi lutut. Pada kejadian fraktur femur sepertiga 
bawah akan melibatkan mekanisme sendi lutut dan kuadrisep atau keduanya 
sehingga hilangnya beberapa gerakan sendi lutut tidak dapat dielakkan oleh 
kebanyakan pasien dengan pemasangan fiksasi internal. Keterbatasan LGS lutut 
yang timbul akan menjadi dampak lebih lanjut berupa adanya suatu limitasi fungsi 
dari tungkai. Teknik PNF dengan hold relax dan contract relax merupakan salah 
satu metode latihan secara dini yang bisa dipilih dalam hal peningkatan 
fleksibilitas yang berhubungan dengan LGS. Semua pasien pasca operasi karena 
fraktur femur 1/3 bawah yang menjalani rawat inap di RS Karima Surakarta mulai 
tanggal 2 September  s/d 25 Oktober 2016, diperoleh subjek sebanyak 20 orang 
terdiri dari 9 pasien perempuan dan 11 pasien laki-laki dengan rentang usia antara 
16 sampai 58 tahun yang memenuhi kriteria inklusi dibagi menjadi 2 kelompok. 
Kelompok I mendapatkan perlakuan latihan dengan metode hold relax dan 
kelompok 2 mendapatkan perlakuan contract relax . Two Group Pre and Post 
Test Design, jumlah sampel yang kurang dari 50 tidak dilakukan uji normalitas,  
dilakukan uji beda dengan Wilcoxon untuk mengetahui perbedaan LGS fleksi 
lutut sebelum dan seseudah perlakuan pada masing-masing kelompok, serta uji 
beda dengan Mann-Whitney untuk mengetahui perbedaan pengaruh sesudah 
perlakuan pada kelompok I dan kelompok II dengan tingkat kepercayaan 95 % (p 
= 0,05), dari subyek yang diperoleh dilakukan pengukuran LGS lutut sebelum dan 
sesudah perlakuan sebanyak 4 kali selama 3 hari. Uji beda LGS fleksi lutut 
sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok I nilai p = 0,005 (p ≤ 0,05). Uji 
beda LGS fleksi lutut sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok II nilai p = 
0,005 (p ≤ 0,05). Uji beda sesudah perlakuan kelompok I dan II nilai p = 0,000 (p 
≤ 0,05) Dari data deskripif, hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan besar LGS 
fleksi lutut sebelum dan sesudah perlakuan pada masing-masing kelompok dan 
ada perbedaan LGS  lutut sesudah perlakuan antara kelompok I dan II. Ada 
pengaruh latihan hold relax terhadap peningkatan LGS lutut, ada pengaruh latihan 
contract relax terhadap peningkatan LGS lutut, ada beda antara latihan hold relax 
dengan latihan contract relax terhadap peningkatan LGS fleksi sendi lutut, latihan 
hold relax lebih baik daripada latihan contract relax terhadap peningkatan LGS 
lutut.  
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Kata Kunci : Fraktur femur 1/3 bawah, hold relax, contract relax, dan LGS lutut. 
 

Abstract 
 

To know the effect of hold relax exercise with the increase of knee’s ROM, know 
the effect of contract relax with the increase of knee’s ROM, know the difference 
effects of hold relax and contract relax excercise with the increase of knee’s 
ROM. The incident of the distal shaft fractures of femur will involve the knee 
joint and quadriceps mechanism or both, so the loss of several knee joint motions 
can not be circumvented by the installation of most patients with internal fixation. 
The knee’s ROM limitation will give further effect that limitation fungsion of leg. 
The PNF technic on hold relax and contract relax are one of exercise early method 
which can be elected at increased flexibility associated with LGS. All post surgery 
patients of the distal shaft fractures of femur at Karima Utama Surakarta Hospital 
started on September 2 until October 25, 2016. The subject is obtained as many as 
20 peoples consisted of 9 female patients and 11 male patients with a range aged 
between 16 to 58 years old included in inclusion criteria and divided into 2 
groups. Group I get treatment with the hold relax exercises method and Group 2 
get treatment with contract relax excercise. Two Group Pre and Post Test Design, 
sample size less than 50 are not taken normality test, later taken different test with 
Wilcoxon to determine the differences before and after ROM knee treatment in 
each group and different test with the Mann-Whitney to know the difference 
effect after treatment in group I and group II with 95% confidence level (p = 
0,05), obtained from the subjects taken knee ROM measurement before and after 
treatment as much as 4 times for 3 days. Different test on ROM of knee joint 
before and after treatment in group I, p-value = 0.005 (p ≤ 0.05). different test on 
ROM of knee joint before and after treatment in group II, p-value = 0.005 (p ≤ 
0.05). Different test after treatment in group I and II, p-value = 0.000 (p ≤ 0.05) 
From the descriptif data show there is a big difference ROM of the knee joint 
before and after treatment in each group and there is difference ROM of the knee 
joint after treatment between groups I and II. There is effect of hold relax exercise 
to increase of knee’s ROM, there is effect of hold relax to increase of knee’s 
ROM, there is difference between hold relax and contract relax to increase of 
knee’s ROM, hold relax exercise is better than contract relax exercise to increase 
of knee’s ROM. 
Keywords: Fractures of the distal shaft of femur, hold relax, contract relax, and 
ROM of the knee joint. 
 
1. PENDAHULUAN 
 Fraktur merupakan bentuk gangguan kontinyuitas tulang yang disebabkan 
karena trauma langsung maupun tidak langsung pada tulang. Fraktur tulang femur 
sepertiga bawah merupakan salah satu kondisi fraktur yang sering dijumpai. Dari 
data jumlah pasien fraktur yang ada di rumah sakit Karima Utama pada bulan 
Januari - bulan Desember tahun 2015, terdapat 5.391 kasus patah tulang atau 
fraktur. Diantaranya fraktur yang terjadi pada femur sejumlah 650 kasus, 
diantaranya terdapat 61 kasus femur sepertiga bawah. 
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Munculnya berbagai  impairment dan limitasi fungsi setelah operasi 
pemasangan fiksasi internal, terutama keterbatasan sendi lutut yang berdampak 
berkurangnya fungsi dari tungkai, maka fisioterapi sebagai tim rehabilitasi sangat 
berperan dalam upaya menurunkan atau menghilangkan derajat permasalahan dan 
pasien dapat kembali ke aktivitas semula. Salah satu modalitas yang digunakan 
adalah terapi latihan. Terapi latihan merupakan salah satu upaya fisioterapi yang 
dalam pelaksanaanya menggunakan latihan gerak pasif maupun aktif 
(Sya’banawati, 2008). 
Rumusan masalah adakah  perbedaan pengaruh antara pemberian latihan hold 
relax dengan contract relax terhadap peningkatan Lingkup Gerak Sendi (LGS)  
lutut pada kondisi post operasi femur sepertiga bawah? Tujuan penelitian Untuk 
mengetahui adakah  perbedaan pengaruh antara pemberian latihan hold relax 
dengan contract relax terhadap peningkatan Lingkup Gerak Sendi (LGS) lutut 
post operasi femur sepertiga bawah. Manfaat penelitian yakni: (1) Bagi Fisioterapi 
dapat menjadi salah satu pertimbangan metode mana yang akan dipilih dan cocok 
dalam upaya peningkatan Lingkup Gerak Sendi (LGS)  terutama kasus fraktur 
femur sepertiga bawah. (2) Bagi Pasien untuk memberikan informasi dan motivasi 
kepada pasien upaya untuk mengatasi impairment yang ada sehingga bisa 
mengoptimalkan aktivitas fungsional secara mandiri.(3) Bagi Peneliti untuk 
menambah penguatan dan pengalaman tentang pemberian metode hold relax  
dengan contract relax  terhadap peningkatan Lingkup Gerak Sendi (LGS) lutut 
pada kondisi post fraktur femur sepertiga bawah dengan pemasangan fiksasi 
internal. 

Morcelli et al. (2013) dalam penelitiannya membandingkan teknik statik, 
ballistic, dan contract relax yang dilakukan pada subyek laki-laki sehat 
menunjukkan contract relax lebih efektif untuk meningkatkan fleksibilitas. 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shankar dan Yogita (2010) di Gujarat 
India, tentang Efectiveness of passive stretching versus hold relax technique in 
flexibility of hamstring muscle. Dengan hasil bahwa teknik hold relax yang 
diberikan pada kasus tersebut ternyata lebih baik atau lebih efektif untuk 
fleksibilitas otot, daripada teknik pasif stretching yang diberikan 
 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan desain penelitian “Two 
Group Pre test and Post test”. Kelompok yang pertama akan diberikan perlakuan 
hold relax  dan kelompok kedua akan diberikan perlakuan contract relax. 
Jalannya penilitian yakni : (1) Tahap persiapan: meminta ijin melakukan 
penelitian kepada pihak rumah sakit Karima Utama Surakarta, melakukan 
konsultasi kepada pembimbing praktek di rumah sakit Karima Utama Surakarta, 
mempersiapkan alat tulis dan instrument penelitian dan mempersiapkan alat ukur 
goniometer sebagai alat ukur Lingkup Gerak Sendi (LGS). (2) Tahap Pelaksanaan 
: subyek penelitian adalah semua pasien rawat inap pasca operasi yang memenuhi 
kriteria inklusi, mengelompokkan subyek penelitian ke dalam kelompok I dan 
kelompok II, dilakukan pengukuran Lingkup Gerak Sendi(LGS) lutut pada posisi 
terlentang dan ini merupakan pengukuran awal sebelum perlakuan (pre test), 
dilakukan pemberian perlakuan sesuai dengan kelompoknya, dilakukan 
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pengukuran setelah program latihan yang diberikan selesai (post test). (3) Tahap 
Pengolahan data menggunakan SPSS. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  pasien post  fraktur femur 

sepertiga  bawah dengan fiksasi internal yang menjalani rawat inap post operasi 

hari ke dua di Rumah Sakit Karima Utama Surakarta mulai tanggal 1 September 

sampai dengan 29 Oktober 2016 yang memenuhi kriteria inklusi yaitu tidak ada 

efek dari lumbal anastesi seperti mual, muntah, pusing, tensi, nadi, hemoglobin 

dalam batas normal dan dengan sukarela menandatangani informed consent serta 

berhasil menyelesaikan program, yaitu sebanyak 20 pasien. Diketahui bahwa 

subjek penelitian berdasarkan usia, kelompok I sebanyak 10 pasien yang terdiri 

dari 4 pasien laki-laki dan 6 pasien perempuan diberi perlakuan hold relax dan 

kelompok II sebanyak 10 pasien terdiri dari 7 pasien laki-laki dan 3 pasien 

perempuan diberi perlakuan contract relax. Sebelum diberikan perlakuan, terlebih 

dahulu dilakukan berupa pengukuran awal yaitu pada hari pertama untuk data pre 

test selanjutnya diberikan perlakuan dan pada hari ketiga dilakukan pengukuran 

post test. 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Subjek Penelitian Berdasarkan  Jenis 
Kelamin 

Jenis 
Kelamin 

 Jumlah   
Kelompok I % Kelompok II % 

Laki – laki  4 40 7 70 

Perempuan  6 60 3 30 
 

 Berdasarkan tabel 1. Distribusi subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin 

mempunyai sebaran yang tidak sama, pada kelompok I terdapat 4 pasien laki-laki 

(40%) dan 6 pasien perempuan (60%), pada kelompok II terdapat 7 pasien laki-

laki (70%) dan 3 pasien perempuan (30%).   

 

Tabel 2 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Usia 

Golongan (usia) Jumlah  

Kelompok I Kelompok II 

Minimum  16 17 

Maksimum  58 55 

Rerata  31,8 32,2  

 

Berdasarkan tabel 2 Distribusi subjek penelitian berdasarkan usia, kelompok I 

usia minimum 16 tahun, usia maksimum 58 tahun dan rerata usia 31,8 tahun. 

Sedangkan pada kelompok II diketahui usia minimum 17 tahun , usia maksimum 
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55 tahun dan rerata usia 32,2. Semakin tua usia manusia, maka kelenturan otot 

akan semakin menurun, karena kelenturan otot pada usia yang lebih muda akan 

lebih baik daripada usia yang lebih tua (Hardiwinoto, 2011). 

Tabel 3. Data LGS  Lutut 

Kelompok  Besarnya LGS (dalam derajat) 

 Terendah  Tertinggi  Rerata  Peningkatan  

 Pre  Post Pre Post Pre Post 

Kelompok I  5 80 30 100 15,5 91,5 76 

kelompok II  5 55 25 85 15 69,5 54,5 

 

Hasil pengukuran Lingkup Gerak Sendi sendi lutut kelompok I sebelum 

perlakuan didapatkan hasil terendah 5, tertinggi 30 dan rerata 15,5. Sedangkan 

setelah perlakuan di dapatkan Lingkup Gerak Sendi  terendah 80 dan tertinggi 

100 dan rerata 91,5. Jadi rerata peningkatan Lingkup Gerak Sendi sebelum dan 

sesudah perlakuan adalah 76. Adapun pengukuran Lingkup Gerak Sendi fleksi 

kelompok II sebelum perlakuan didapatkan Lingkup Gerak Sendi  terendah 5, 

tertinggi 25 dan rerata 15. Sedangkan setelah perlakuan ditemukan Lingkup 

Gerak Sendi terendah 55 dan tertinggi 85 dan rerata 69,5. Jadi, peningkatan 

Lingkup Gerak Sendi sendi lutut sebelum dan sesudah perlakuan adalah 54,5. 

Pada penilitian ini untuk menguji adanya pengaruh hold relax dan contract 

relax terhadap peningkatan lingkup gerak sendi lutut paska operasi fraktur femur 

sepertiga bawah adalah uji nonparametrik oleh karena itu dilakukan uji 

homogenitas sehingga untuk uji pengaruh menggunakan uji wilcoxon dan uji beda 

pengaruh menggunakan Mann Whitney 

Tabel 4 Hasil Uji Wilcoxon  

Uji P-value Kesimpulan 

Pretes-Postes 

Kelompok Hold relax  

0,005 Ha diterima 

Pretes-Postes 

Kelompok Contract 

relax 

0,005 Ha diterima 

 

Dari hasil uji wilcoxon diatas, terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kelompok I dan kelompok II. Artinya, kelompok yang mendapat perlakuan hold 

relax dan contract relax mengalami peningkatan lingkup gerak sendi pada pasien 

post operasi fraktur femur sepertiga bawah . 
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Tabel 5 Hasil Uji Mann Whitney 

Uji P-value Mean Rank 

Kelompok 

Perlakuan I 

Mean Rank 

Kelompok 

Perlakuan II 

Kesimpulan 

Postes HR-

Postes CR  

0,000 15,30 5,70 Ha diterima 

     

Dari data deskriptif juga diketahui bahwa rerata Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

sendi lutut setelah perlakuan pada kelompok hold relax  adalah 91,5 dan rerata 

LGS fleksi sendi lutut setelah perlakuan pada kelompok contract relax adalah 

69,5. Hal ini menunjukkam bahwa rerata pada kelompok hold relax  lebih besar 

dari rerata kelompok contract relax. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kelompok I dengan perlakuan hold relax dengan rerata peningkatan 15,30 lebih 

baik daripada kelompok II dengan perlakuan contract relax, dengan rerata 

peningkatan 5,70. Dengan demikian hold relax memberikan pengaruh yang lebih 

baik daripada contract relax. 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji mann-whitney dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beda pengaruh  hold relax dan contract relax terhadap 

peningkatan Lingkup Gerak Sendi lutut pada kondisi post fraktur femur sepertiga 

bawah dengan pemasangan fiksasi internal. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Shankar (2010) dan Morcelli et al. (2013)  yang menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan hasil akhir antara teknik terapi latihan metode hold 

relax  dengan passive streching, dan antara teknik terapi static, ballistic dan 

contract relax, pada kasus fleksibilitas otot hamstring.  

Adanya pengaruh hold relax dan contract relax terhadap pasien post operasi 

fraktur femur sepertiga  bawah dengan pemasangan internal fiksasi karena adanya 

perbedaan peningkatan Lingkup Gerak Sendi lutut pada hasil akhir, setelah 

perlakuan hold relax dan contract relax pada masing masing kelompok, dari data 

diketahui rerata peningkatan Lingkup Gerak Sendi setelah perlakuan pada 

kelompok I sebesar 91,5 sedangkan rerata peningkatan Lingkup Gerak Sendi 

setelah perlakuan kelompok II sebesar 69,5. 

Perlakuan hold relax terhadap pasien post operasi fraktur femur sepertiga  

bawah berpengaruh lebih baik daripada contract relax, karena pada data hasil dari 

perubahan Lingkup Gerak Sendi lutut sebelum dan sesudah perlakuan 

menunjukkan pada kelompok I terjadi peningkatan sebesar 76, sedangkan pada 

perlakuan kelompok II terjadi peningkatan 54,5, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pemberian terapi latihan dengan metode hold relax  pada 

pasien post operasi fraktur femur sepertiga  bawah memberikan pengaruh lebih 
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baik dalam peningkatan LGS lutut, dibandingkan pemberian terapi latihan 

contract relax 

 Sesuai teori golgi tendon organ (GTO), GTO terletak pada hubungan 

musculotendineous, membungkus di sekitar akhir dari serabut ekstrafusal otot dan 

sensitive terhadap tegangan di dalam otot, baik yang ditimbulkan oleh penguluran 

pasif maupun  kontraksi  aktif  otot. GTO  mempunyai nilai  ambang  yang  sangat  

rendah  pada kontraksi aktif  otot dan nilai ambang yang tinggi pada penguluran 

pasif. Proses penguluran yang ekstrim diberikan pada otot, GTO menjadi reseptor 

yang menghantarkan impuls ke interneuron pada spinal cord yang akan 

menghambat alpha motor neuron. Perjalanan impuls ini mengakibatkan impuls 

yang akan masuk ke muscle spindle terputus sehingga menyebabkan otot rileks 

secara tiba tiba. Pada kondisi kontraktur atau pemendekan otot, akan terjadi 

pemendekan perut otot sehingga terdapat overload dari muscle spindle. Kerja 

GTO lebih rendah daripada kerja muscle spindle, sehingga pengaktifan dari GTO 

akan menginhibisi stimulan yang akan masuk ke muscle spindle, sehingga otot 

akan menjadi lebih rileks (Kisner dan Colby 2007 ). Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

lutut pada kelompok I yang mendapatkan perlakuan hold-relax terjadi 

peningkatan yang lebih baik, dengan kontraksi antagonis lebih besar daripada 

kelompok II yang mendapatkan contract relax . 

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan di RS Karima 

Utama Surakarta tentang “Beda Pengaruh Latihan Hold Relax Dengan Contract 

Relax  Terhadap Peningkatan Lingkup Gerak Fleksi Sendi Lutut Pada Pasien Post 

Operasi Fraktur Femur Sepertiga Bawah”, pada tanggal 1 September sampai 

dengan 29 Oktober 2016, dengan melibatkan 20 subyek, maka kesimpulannya 

adalah ada beda pengaruh latihan hold relax dan latihan contract relax terhadap 

peningkatan Lingkup Gerak Sendi (LGS) lutut pada pasien post operasi fraktur 

femur sepertiga bawah. 

Saran saran yang dapat diajukan berdasarkan kesimpulan dari hasil peneliian yang 

telah diperoleh, yakni (1) Dilakukan penelitian yang sama dengan memperhatikan 

subyek yang banyak, agar dapat dijadikan dasar dalam pemberian latihan, (2) 

Menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan teknik hold relax  dalam 

upaya untuk lebih cepat mendapatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS)  yang normal 

pada kasus-kasus post operasi ortopedi dengan keterbatasan Lingkup Gerak Sendi 

(LGS) lutut, namun dengan catatan mempunyai kriteria yang sama dengan 

penelitian ini 
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