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BAB III 

PROSES FISIOTERAPI 

 

 

A. PENGKAJIAN FISIOTERAPI. 

Assesment atau pemeriksaan merupakan komponen penting dalam 

menejemen penatalaksanaan fisioterapi. Tindakan ini bertujuan untuk 

menegakkkan diagnosis dan pedoman dalam pelaksaan terapi terhadap 

keluhan yang dialami pasien. Baik berupa anamnesis maupun berupa 

pemeriksaan. dengan anamnesis dan pemeriksaan yang terarah dan terstruktur 

dapat di peroleh diagnosa yang tepat. Berikut langkah langkah anamnesis dan 

pemeriksaan. 

1. Anamnesis 

Merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab antara terapis dengan pasien atau keluarga pasien, baik itu 

meliputi : nama, umur, jenis kelamin, serta pekerjaan dan hal hal yang 

berkaitan dengan penderita. Dari hasil anamnesis yang di peroleh dari 

penerita bahwa :nama pasien nyonya Anisa Maulinda, Umur 17 

tahun, jenis kelamin : perempuan, pekerjaan : siswa, dan 

beralamatkan : barongan kudus RT 02 /rw 01.  

a.  Keluhan utama 

Keluhan utama merupakan keluhan yang di rasakan oleh 

pasien sehingga mendorong pasien untuk mencari pengobatan atas 

apa yang di deritanya. Berdasarkan keluhan pasien di peroleh hasil 

adanya nyeri pada kaki sebelah kiri baik itu dalam keadaan diam, 
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tekan maupun gerak, adanya keterbatasan gerak, ada nya 

kelemahan otot penggerak lutut dan pinggul dan adanya bengkak 

pada knee sebelah kiri. 

b. Riwayat penyakit sekarang  

Pada tanggal 30 januari 2018 yang lalu pasien mengendarai 

sepeda montor ketika akan berangkat sekolah dan terjatuh dari 

motor dengan kaki kiri menumpu pertama kali . dan seketika itu 

pasien merasakan nyeri pada paha bawah dan sulit untuk 

digerakkan. Kemudian di bawa ke rumah sakit RSUD Lukomono 

Hadi Kudus pada tanggal 30 januari 20184. Sesampai di RSUD 

Lukomono Hadi Kudus pasien diminta untuk mondok dan 

dilakukan foto  rentogen. Setelah hasil rentogen jadi diketahui 

adanya patah tulang femur 1/3 distal sinistra. Kemudian pada 

tanggal  2 februari 2018 di lakukan tindakan ORIF, sekarang yang 

dirasakan pasien nyeri bekas jahitan oprasi, keterbatasan gerak dan 

kelemahan otot pada kaki kiri. Nyeri semakin berat ketika 

digerakkan untuk menekuk dan meluruskan lutut dan nyeri 

berkurang ketika pasien diam. setelah itu dokter merujuk ke 

fisioterapi. 

c. Riwayat pribadi dan keluarga 

Riwayat  pribadi  merupakan  riwayat  yang  berhubungan  

dengan faktor personal pasien yang berpengaruh dengan penyakit 

yang di derita saat ini, dan hasil yang di peroleh dari riwayat 

pribadi pasien. Pasien merupakn seorang pelajar dan untuk 
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aktifitas pasien tidak ada yang menyebapkan faktor resiko 

terjadinya fraktur. 

 

d. Riwayat penyakit dahulu 

Riwayat penyakit dahulu perlu diketahui karena mungkin 

ada kaitanya dengan penyakit yang di derita sekarang. Dari kasus 

ini diperoleh bahwa pasien belum pernah mengalami patah tulang 

paha pada lokasi yang sama maupun bagian tubuh yang lain. 

e. Riwayat penyakit penyerta 

Tidak ada riwayat penyerta pada pasien. 

f. Anamnesis sistem 

Anamnesis sistem adalah tanya jawab yang bertujuan untuk 

mengetahui gangguan yang lain yang terdapat dalam sistem lain 

dalam tubuh yang mungkin dapat berpengaruh dengan gangguan 

sistem yang di derita pasien. Dan juga di tunjukan untuk 

mengetahui keadaan tubuh pasien secara keseluruhan. 

                                                              Tabel 3.1  Anamnesis sistem  

SISTEM 

KETERANGAN 

(tidak dikeluhkan,dalam batas normal) 

Kepala dan leher Tidak di keluhkan 

Kardiovaskuler Tidak di keluhkan 

Respirasi Tidak di keluhkan 

Gastrointestinalis Kadang Inkontinensia (Sekali Seminggu ) 

Urogenital Kadang Inkontinensia (Maksimal 1x 24 Jam) 

Muskuloskeletal Nyeri  pada  incisi,  odem  pada  knee  sinistra, 



 
 

32 
 

 

 

penurunan LGS  pada knee sinistra , kelemahan otot 

pada kaki kiri 

Nervorum Adanya rasa ngilu pada daerah incisi 

 

g. Foto rontgen 

Pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui kondisi fraktur 

sebagai inform asi pertimbangan dalam melaksanakan prosedur 

tindakan fisioterapi. Hasil foto rontgen pada tanggal 7 februari 2018 

tampak terpasang plat and screw dan fragmen tulang terlihat sesuai 

dengan posisi yang normal. 

2. Pemeriksaan fisioterapi 

a. Pemeriksaan fisik. 

  Pemeriksaan tanda tanda vital bertujuan untuk memantau dan 

menilai fungsi fisiologis organ vital tubuh. Adapun pemeriksaan yang 

dilakukan antara lain : 

 Tekanan darah  : 120/ 80 mmHg 

 Denyut nadi  : 88x/ menit 

 Pernafasan  : 16x/ menit 

 Temperatur  : 36, 5ºC 

 Tinggi badan : 155 cm 

1) Inspeksi 

Inspeksi (statis dan dinamis) (posture, bengkak, gait, 

tropic, change, dll):Inspeksi adalah pemeriksaan dengan cara 

mengamati setiap pasien secara tepat dan Dilakukan observasi 

terhadap sikap tubuh. Pemeriksaan statis adalah mengamati tubuh 
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pasien dalam kondisi pasien diam sedangkan Pemeriksaan dinamis 

adalah mengamati pasien dalam kondisi tubuh pasien bergerak. 

dari pemeriksaan inspeksi di peroleh hasil : Pemeriksaan statis 

pada pemeriksaan ini di dapat hasi kondisi umum pasien baik, 

terlihat adanya bengkak pada knee sebelah kiri. Pemeriksaan 

dinamis : pada pemeriksaan ini pasien duduk di tepi bed dan belum 

bisa berjalan menggunakan kruk maupun walker dan di peroleh 

hasil pasien nampak menahan rasa sakit ketika menggerakkan lutut 

sebelah kiri baik gerakkan ekstensi maupun fleksi. 

2) Palpasi 

Palpasi (Nyeri, spasme, suhu lokal, tonus, bengkak, dll). 

Pemeriksaan dengan cara meraba dan menekan pada bagian tubuh 

pasien untuk mengetahui adanya spasme otot, perbedaan suhu 

lokal, adanya nyeri, kelainan tonus otot, dan adanya bengkak dll. 

Dari pemeriksaan di palpasi dapat diiperoleh hasil sebagai berikut : 

a) Adanya nyeri tekan pada daerah incisi. 

b) Adanya oedem pada tungkai atas sebelah kiri 

c) Adanya kelemahan otot pada kaki kiri 

3) Perkusi 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengetuk suatu bagian 

tubuh tertentu yang akan di periksa. Pada kasus ini pemeriksaan 

perkusi tidak dilakukan. 
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b. Pemeriksaan gerak dasar 

Pemeriksaan gerak adalah pemeriksaan dengan cara 

melakukan gerakan yang terdiri dari gerakan pasif, aktif dan 

isometrik melawan tahanan. 

1) Pemeriksaan gerak pasif 

Suatu cara pemeriksaan gerak yang di lakukan dengan 

cara di bantu oleh terapis atau dari luar dalam keadaan pasif dan 

rileks. Pemeriksaan gerak pasif di lakukan pada daerah hip dan 

knee. Dari pemeriksaan tersebut di peroleh data : 

a) Pemeriksaan gerak pasif : 

Dari pemeriksaan ini diperoleh hasil bahwa terdapat 

nyeri saat fisioterapis menggerakkan hip sinistra ke arah 

fleksi adanya nyeri dan end feel soft. Adanya nyeri saat hip 

sinistra digerakkan kearah ekstensi dan end feel frim, adanya 

nyeri saat hip sinistra digerakkan ke arah abduksi dan end 

feel frim, adanya nyeri saat hip sinistra digerakkan ke arah 

adduksi dan end feel frim, adanya nyeri saat hip sinistra di 

gerakkan ke arah endorotasi dan end feel frim, adanya nyeri 

saat hip sinistra digerakkan ke arah eksorotasi dan end feel  

frim. 

Kemudian untuk regio knee sinistra di peroleh hasil 

bahwa terdapat nyeri dan keterbatasan gerak saat knee 

sinistra di gerakkan ke arah fleksi dan end feel soft, adanya 

nyeri dan keterbatasan gerak saat knee di gerakkan ke arah 

ekstensi dan end feel frim. 
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2). Pemeriksaan gerak aktif 

Pasien di minta untuk menggerakkan hip dan knee. 

gerakan (Hip : fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, endorotasi, 

eksorotasi pada sendi hip). Dan gerakan pada (Knee : fleksi, 

ekstensi). Dan di gerakkan secara aktif. Dari gerakkan tersebut 

di peroleh data: 

a)  Pemeriksaan gerak aktif : 

Dari pemeriksaan ini diperoleh hasil bahwa pasien 

mampu melakukan gerakan secara aktif saat diminta oleh 

fisioterapis melakukan gerakan fleksi, ekstensi abduksi, 

adduksi, endorotasi, eksorotasi pada hip sinistra namun 

tidak full ROM karena adanya nyeri. Dan untuk regio 

KNEE di peroleh hasil bahwa pasien mampu melakukan 

gerakan secara aktif saat diminta oleh fisioterapis 

melakukan gerakan fleksi dan ekstensi pada knee sinistra 

namun tidak full rom dikarenakan adanya nyeri. 

3). Pemeriksaan gerak isometrik melawan tahanan 

Pemeriksaan gerak yang dimana pasien di minta 

menggerakkan secara aktif, sementara terapis memberikan 

tahanan yang berlawanan arah dengan gerakan yang di 

lakukan oleh penderita. Pemeriksaan pada kasus ini pasien 

belum mampu melakukan gerakan isometrik melawan tahanan 

dikarenakan adanya nyeri pada luka incisi pada area 1/3 distal 

femur sinistra bagian lateral.  
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c. Pemeriksaan fungsional dan lingkungan aktifitas 

 Adanya keterbatasan fungsional pada penderita berdampak 

terhadap aktivitas fungsional baik didalam rumah maupun diluar 

rumah. Tujuan nya adalah sebagai acuan dalam pengambilan, 

peningkatan fungsional dan sebagai dasar prosedur tindakan 

selanjutnya. 

a. Fungsional dasar 

Pada pemeriksaan ini pasien merasakan nyeri pada 

knee sebelah kiri ketika di gerakkan fleksi dan ekstensi 

secara aktif maupun pasif. 

b. Fungsional aktifitas 

Dalam pemeriksaan di dapatkan hasil bahwa pasien 

kesulitan dalam berdiri maupun berjalan. 

c. Lingkungan aktifitas 

Hasil pemeriksaan ini adalah pasien belum mampu 

beradaptasi dengan lingkungan baik di dalam rumah 

ataupun di luar rumah. Data yang diperoleh dari pasien 

lingkungan rumah pasien lumayan mendukung dikarenakan 

bentuk WC adalah jenis WC duduk. Sehingga dapat 

membantu mempercepat kesembuhan pasien. 

d. Pemeriksaan khusus. 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan 

yang dihadapi. 
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1) Pengukuran skala nyeri 

Nyeri merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara 

objektif. Untuk mengukur nyeri dapat menggunakan berbagai 

macam skala nyeri sperti VAS (visual analog scale). VAS 

adalah alat untuk mengukur rasa sakit secara obyektif 

merupakan bagian penting dari perawatan kesehatan, baik 

dalam pemantauan kesehatan kronis maupun dalam pengaturan 

akut. Untuk hasil pemeriksaan nyeri menggunakan VAS adalah: 

Pada saat diam : 2/10 nyeri ringan 

Pada saat tekan : 5/10 nyeri sedang (pada daerah incisi 1/3 

distal femur bagian lateral) 

Pada saat gerak : 6/10 nyeri sedang (pada gerakan knee fleksi 

dan ekstensi) 

2) Pemeriksaan kekuatan otot. 

Pemeriksaan kekuatan otot adalah pemeriksaan yang di 

tujukan untuk mengetahui nilai otot secara aktif. Pemeriksan 

kekuatan otot menggunkan MMT yang akan membantu 

penegakan diagnosis, penentuan jenis terapi, jenis alat bantu 

yang di perlukan. Berikut kriteria penilaian MMT dan hasil 

pemeriksaan nilai otot mmenggunkan MMT mendapatkan hasil 

sebagai berikut: 
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        Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kekuatan Otot (Manual Muscle Testing): 

Nilai Keterangan 

5 normal) subyek bergerak dengan LGS penuh melawan gravitasi dan melawan 

tahanan maximal 

4+ (good plus) subyek bergerak dengan LGS penuh melawan gravitasi dan 

tahanan hampir maksimal 

4 (good) subyek bergerak dengan LGS penuh melawan gravitasi dan tahanan 

sedang moderat 

4- (good minus) subyek bergerak dengan LGS penuh melawan gravitasi dan 

tahanan minimal 

3+ (fair plus) subyek bergerak dengan LGS penuh melawan gravitasi tanpa 

melawan tahanan 

3 (fair) subyek bergerak dengan LGS penuh melawan gravitasi tanpa melawan 

tahanan 

3- (Fair minus) subyek bergerak mealawan tahanan denan LGS lebih besar dari 

posisi middle range 

2+ (Poor plus) subyek bergerak sedikit dengan melawan gravitasi atau bergerak 

dengan LGS penuh dengan tahnan tanpa melawan gravitasi 

2 (Poor) subyek bergerak dengan lgs penuh tanpa melwan Gravitasi 

2- (Poor minus) subyek bergerak dengan LGS tidak penuh tanpa melawan 

gravitasi 

1 (trace)kontraksi otot bisa dipalpasi tetapi tidak ada gerakan sendi 

0 (Zero) kontraksi otot tidak terdeteksi dengan dilakukan palpasi 

 

Dari pemeriksaan ini diperoleh hasil bahwa pasien 

mampu melakukan gerakan secara aktif saat diminta oleh 

fisioterapis melakukan gerakan fleksi, ekstensi abduksi, 

adduksi, endorotasi, eksorotasi pada HIP sinistra dengan nilai 

otot 3. Dan untuk regio KNEE sinistra di peroleh hasil bahwa 

pasien mampu melakukan gerakan secara aktif saat diminta oleh 

fisioterapis melakukan gerakan fleksi dan ekstensi pada knee 

sinistra dengan nilai otot 2.  

3) Pemeriksaan LGS 

Pemeriksaan LGS (lingkup gerak sendi) adalah gerakan 

dalam keadaan normal dapat di lakukan oleh sendi yang 

besangkutan. pengukuran ini menggunakan alat goneo meter. Dari 

hasil pemeriksaan di peroleh data sebagai berikut : 
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Dari pemeriksaan ini diperoleh hasil bahwa pasien mampu 

melakukan gerakan secara aktif saat diminta oleh fisioterapis 

melakukan gerakan fleksi dan ekstensi HIP sinistra dalam bidang 

sagital dengan ROM sebesar S: 5º-0º- 90, untuk gerak pasif S: 10º- 

0º-100º , gerak aktif abduksi dan adduksi HIP sinistra dalam 

bidang frontal sebesar F:10-0-15, untuk gerak pasif F: 30-0-20, dan 

gerak aktif endorotasi dan eksorotasi HIP sinistra dalam bidang 

trasfersal sebesar T: 30-0- 20, untuk gerak pasif T: 40-0-30. Dan 

untuk regio KNEE sinistra di peroleh hasil bahwa pasien mampu 

melakukan gerakan secara aktif saat diminta oleh fisioterapis 

menggerakan fleksi dan ekstensi pada knee sinistra pada bidang 

sagital sebesar S: 0-0-70, untuk gerak pasif S:0-0-80. 

4) Pemeriksaan Antropometri 

Antropometri adalah pengukuran pada diri pasien atau klien 

tentang dimensi, komposisi tubuh temasuk : berat badan, tinggi 

badan, lingkar segmen, dan panjang anggota ,indexs masa tubuh 

dan odem.pada pemeriksaan antropometri pada kasus fraktur 

femur 1/3 distal ini adalah lingkar segmen dan panjang tungkai, 

berikut hasil yang diperoleh : 

a) Lingkar segmen 

Pengukuran lingkaran segmen tubuh menggunakan 

alat ukur meter line yang berguna untuk memeriksa ada 

tidaknya suatu bengkak. Yang berpatokan pada tuberositas 

tibia baik itu kearah proxsimal maupun ke arah distal untuk 

mengukur lingkar segmen dan panjang tungkai. 
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Pengukuran ini sangat di perlukan apabila ada oedem untuk 

memabndingkan tungkai sakit atau bermasalah dengan 

tngkai yang sehat. berikut data yang di peroleh dari 

pengukuran lingkar segmen. 

Tabel 3.3 pengukuran lingkar artopometri 

Titik patokan pengukuran Sinistra  Dekstra  

   

Dari tuberositas tibia ke proxsimal 10cm 38cm 32cm 

   

Dari tuberositas tibia ke proxsimal 15cm 37cm 33cm 

   

Dari tuberositas tibia ke distal 10cm 33cm 29cm 

   

Dari tubberositas tibia ke distal 15cm 28cm 24cm 

   

 Dari hasil diatas diperoleh kesimpulan bahwa pasien mengalami 

odema pada knee snistra  

b). Pengukuran panjang tungkai 

pengukuran ini sangat penting dalam pengkajian 

fisioterapi terutama ekstremitas gerak bawah karena 

perbedaan panjang anggota gerak bawah selalu 

menimbulkan cacat. pada pemeriksaan ini tidak ada 

perbedaan panjang tungkai dekstra dan sinistra. 

5) Pemeriksaan Fungsional Menggunkan Indeks Barthel 

Pemeriksaan fungsional merupakan pemeriksaan yang 

bersifat khusus untuk kasus tertentu dan bahkan hanya dilakukan 

atau ditujukan hanya pada kasus tersebut. Tujuan dari pemeriksaan 

ini adalah untuk memperjelas adanya gangguan pada fungsi dasar 

dalam kasus tersebut. untuk pemeriksaan pada kasus ini 

menggunakan indexs bartel.  Berikut hasil yang di peroleh : 
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Tabel 3.4 indeks bartel 

No Item Yang Dinilai Skor 

1 Makan 2 ( Mandiri) 

2 Mandi 0 (Tergantung Orang Lain) 

3 Perawatan Diri 1 (Mandiri Dalam Perawatan Muka, Rambut) 

4 Berpakaian 2 (Mandiri) 

5 Buang Air Kecil 1 (Kadang Inkontinensia (Maksimal 1x 24 Jam) 

6 Buang Air Besar 1 (Kadang Inkontinensia (Sekali Seminggu ) 

7 Penggunaan Toilet 1 ( Membutuhkan Bantuan) 

8 Transfer 2 ( Butuh Bantuan Kecil ) 

9 Mobilitas 1 ( Menggunakan Kursi Roda) 

10 Naik Turun Tangga. 0 ( Tidak Mampu ) 

 Hasil  11 ( Ketergantungan Sedang ) 

 

Interprestasi hasil : 

20  : mandiri 

12-19 : ketergantungan ringan 

9-11 : ketergantungan sedang 

5-8 : ketergantungan berat 

0-4 : ketergantungan total 

  Bedasrakan pemeriksaan di atas skor pasien sejumlah :11 

(ketergantungan sedang) 

 

B. Diagnosa fisioterapi 

1. Impairment : 

a. struktur  

1) sendi hip dan knee mengalami penurunan kualitas 

2) penurunan kualitas otot quadrisep dan hamstring. 

3) Abnormalitas cairan interstitial 

4) Saraf mengalami iritasi 
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b. Fungsi  

1) Penurunan mobilitas sendi hip dan knee. 

2) Penurunan kekuatan otot quadrisep dan hamstring 

3)  Penurunan reabsorbsi cairan 

4) Penurunan fungsi saraf 

2. Functional limitations 

a. Tidak mampu berdiri dengan menumpu pada ke 2 kaki secara penuh. 

b. Belum mampu toileting, mandi secara mandiri.  

3. Disability : 

a. Profesi pasien sebagai siswi pelajar, sangat menggangu aktifitas dalam 

pergi sekolah seperti Belum mampu naik turun tangga di sekolah dan 

aktifitas lain nya. 

 

C. Tujuan Fisioterapi 

Tujuan fisioterapi merupakan tujuan yang dicapai dari pelaksanaan 

fisioterapi diatas, maka dapat ditentukan tujuan jangka pendek maupun 

jangka panjang fisioterapi sesuai dengan keadaan pasien 

1. Tujuan jangka pendek 

a. Mengurangi nyeri 

b. Meningkatkan kekuatan otot 

c. Meningkatkan LGS sendi hip dan knee.  

d. Mengurangi oedem 

2. Tujuan jangka panjang 
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b. Menjaga dan meningkatkan aktifitas fungsional seperti berdiri dengan 

menumpu pada ke 2 kaki secara penuh. toileting, mandi, naik turun 

tangga secara mandiri.  

 

D. Teknologi fisioterapi 

1. Infra red 

2. Exercise terapy 

 

E. Edukasi 

Beberapa anjuran dan progam latihan yang didapat dikerjakan dirumah 

setelah pasien pulang nanti disarankan : 

1. Dianjurkan saat jalan kaki menggunakan alat bantu  

2. Diusahakan dirumah ketika toileting menggunakan kloset duduk 

3. Diusahakan melakukan latihan sendiri seperti yang telah dianjurkan 

terapis. 

4. Pasien diusahankan tidak melakukan hal yang berat dulu, tumpuan kaki 

tidak pada jalan licin. 

 

F. Rencana Evaluasi 

Evaluasi dilakukan sebanyak 6 kali yang meliputi: 

1. Skala VAS (verbal analog scale) untuk mengetahui tingkat nyeri. 

2. MMT (Manual Muscle Testing) untuk mengetahui nilai kekuatan otot 

tungkai kanan. 

3. Goneometer untuk mengetahui LGS (Lingkung Gerak Sendi) panggul 

danlutut kiri. 
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4. Antropometri untuk mengukur tingkat oedema yang dibandingkan antar 

    tungkai yang sakit kiri dengan tungkai yang sehat kanan serta    

pengukuran dilakukan dengan menggunaan meter line. 

5. Indexs bartel untuk mengukur aktivitas fungsional. 

 

 

 

 

G. Pelaksanaan Fisioterapi 

Untuk kasus fraktur femur 1/3 distal sinistra mengunakan 

intervensi sinar infra red(IR) dan terapi latihan Pelaksanaan fisioterapi 

Demi mencapai tujuan fisioterapi yang sesuai dengan kaedaan pasien yang 

dimna intervensi yang di gunakan pada kasus fraktur femur 1/3 distal 

sinista adalah sinar infra red (IR) dan terapi latihan (static kontraksi, pasif 

exercise, Hold relax, aktif exercise, latihan fungsional). 

1. Infra red (IR)  

a. Persiapan alat 

Semua saklar dalam keadaan aman atau off. Pastikan 

kabel tidak saling bersilangan dan tidak kontak dengan pasien. 

b. Persiapan pasien 

Posisi kan pasien supine laying. Kemudian jelaskan 

kepada pasien tujuan dari infra red, jelaskan rasa hangat yang 

akan timbul. Kemudian pastikan pasien terhindar atau terbebas 

dari benda metal dan kain yang dapat menutupi bagian tungkai 

atas atau femur yang akan di sinar oleh infra red. 
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c. Pelaksanaan fisioterapi 

Posisi pasien tidur terlentang atau supine lying. Sinar IR 

harus tegak lurus dengan area yang mau diterapi, Area yang mau 

diterapi bebas dari pakaian atau pun benda logam yang dapat 

menghalangi sinar untuk melakukan penetrasi ke tubuh pasien , 

atur jarak kurang lebih 45-60 cm (non luminus) dengan waktu 

terapi selama 15 menit. Apabila pasien merasakan terlalu panas, 

maka jaraknya bisa ditambah dengan cara menggeser sinar IR 

agak jauh. Selama terapi, Terapis selalu mengkontrol kondisi 

pasien. 

2. Statik kontraksi ( M. Quadrisep dan M. Hemstring). 

Latihan ini di gunakan untuk kontraksi otot quadrisep  

a. Persiapan pasien 

Posisi  pasien supine lying 

b. Pelaksanaan fisioterapi 

Letakkan satu tangan terapis di bawah lutut kiri pasien. 

Kemudian pasien diminta menekan tangan terapis ke arah bed. Dan 

di selingi tarik nafas dalam yang bertujuan untuk merileksasi. 

Gerakan ini di lakukan 5 sampai 10 kali hitungan dan di ulang 6-8 

kali. 

 Latihan kontraksi otot hamstring. 

a. Persiapan pasien 

Posisi pasien supine lying 

b. Pelaksanaan fisioterapi 
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Letakkan satu tangan terapis di tumit kiri pasien. 

Kemudian instruksikan pasien untuk menekan tumit ke arah bed. 

Dan di selingi tarik nafas dalam untuk rileksasi. Gerakan ini di 

lakukan 5 sampai 10 kali hitungan dan di ulang 6-8 kali. 

4. Pasive exercise.  

a. Persiapan pasien 

Posisi pasien tidur terlentang atau supine lying 

 

b. Posisi terapis 

Posisi terapis di sisi kiri pasien atau pada tungkai yang sakit. 

c. Pelaksanaan fisioterapi 

Satu tangan terapis memegang betis pasien dan tangan yang 

satu nya memfiksasi tuumit pasien.kemudian untuk aksinya gerakkan 

fleksi dan ekstensi knee secara pasif. Kemudian untuk 

menggerakkan HIP tangan terapis memegang tungkai atas atau 

bagian paha. Kemudian tangan satunya memegang tumit kemudian 

gerakkan ke arah fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi secara pasif.  

5. Actif exercise 

a. Persiapan pasien 

Posisi pasien tidur terlentang atau supine lying 

b. Posisi terapis 

Di sisi kiri tungkai sakit pasien. 

c. Pelaksanaan fisioterapi 

Pertama terapis memberi contoh pada ssi tungkai kaki yang 

sehat untuk menggerakkan fleksi ekstensi knee dan gerakan fleksi, 
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ekstensi, abduksi, adduksi pada hip. Kemudian asie dimintta 

menggerakkan kaki yang sakit secara mandiri seperti yang di 

contohkan sebelumnya pada tungkai kaki yang sehat gerakkan ini di 

lakukan sebanyak 8 kali hitungan dan 2 set. 

6. Hold relax 

Menambah gerak fleksi knee sinistra 

a. Persipan pasien 

Posisi pasien duduk di tepi bed atau ongkang ongkang. 

b. Posisi terapis 

Posisi terapis duduk di kursi di sisi kiri tungkai pasien yang 

sakit. Kemudian terapis memfiksasi proksimal lutut atau distal femur 

sebelah kiri dan tangan satu nya memegang pergelangan kaki bawah 

pasien sebelah kiri. 

c. Pelaksanaan fisioterapi 

Pasien diminta untuk menggerakkan ekstensi dengan 

kontraksi isometrik sebesar 20 sampai 30 persen pada lutut secara 

aktif dengan terapis memberi tahanan pada pergelanggan kaki 

pasien. Kemudian pasien diminta merileksasikan pada hitungan ke 8 

setalah itu fleksikan knee secara pasif. Latihan ini di lakukan 

sebnyak 5-8 kali pengulangan. 

7. Hold relax menambah gerak ekstensi knee sinistra. 

a. Persipan pasien 

Posisi pasien duduk di tepi bed atau ongkang ongkang. 

b. Posisi terapis 
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Posisi terapis duduk di kursi di sisi kiri tungkai pasien yang 

sakit. Kemudian terapis memfiksasi proksimal lutut atau distal 

femur sebelah kiri dan tangan satu nya memegang pergelangan 

kaki bawah pasien sebelah kiri.  

c. Pelaksanaan fisioterapi 

Pasien diminta untuk menggerakkan fleksi dengan 

kontraksi isometrik sebesar 20 sampai 30 persen pada lutut secara 

aktif dengan terapis memberi tahanan pada pergelanggan kaki 

pasien secara optimal. Kemudian pasien diminta merileksasikan 

pada hitungan ke 8 setalah itu ekstensikan knee secara pasif. 

Latihan ini di lakukan sebnyak 5-8 kali pengulangan. 

8. Latihan fungsional (transfer-ambulasi) 

a. Latihan transfer 

1) Persiapan alat 

Untuk latihan transfer tidak di butuhkan alat 

2) Persiapan pasien 

Di mulai dengan posisi pasien terlentang atau supine lying 

3) Pelaksanaan fisioterapi 

Yang pertama pasien dilatih unttung duduk selonjoran atau 

long sitting dengan cara satu tanggan pasien sebelah kanan di minta 

memegang tepi bed sebelah kanan. kemudian tangan yang satu nya 

sebelah kiri menumpu dengan siku di tekuk. Kemudian pasien 

mendorong ke depan dengan menarik tubuh menggunakan tangan 

kanan ke arah duduk, terapis memberi bantuan pada punggung 

pasien. Kemudian setelah pasien mampu duduk long sitting dan 

tidak ada keluhan pusing di lanjutkan ke 2 tanggan pasien di 

letakkan di belakang tubuh pasien untuk menyangga tubuh. 



 
 

49 
 

 

 

Kemudan setelah duduk long sittting pasien di latih untuk duduk 

ongkang ongkang di tepi bed. 

Untuk duduk ongkang ongkang di tepi bed di lakukan 

dengan cara terapis menyangga bagian distal femur atau sendi knee 

setelah itu minta pasien meggeser pantat ke tepi bed sampai lutut di 

tepi bed dengan posisi menggantung Kemudian dari duduk 

ongkang ongkang ke posisi berdiri pasien diminta untuk 

menapakkan kaki sehat di lantai kemudian terapis menurunkan kaki 

sakit secara pelan pelan sambil pasien berpegangan pada tubuh 

pasien. 

Kemudian setelah berdiri pasien dilatih berjalan 

menggunakan walker, dengan cara memajukan walker satu langkah 

ke depan kemudian di ikuti dengan langkah kaki sakit yang masih 

menggantung kemudian baru kaki yang sehat. Pada saat 

melangkahkan kaki sehat penumpuan beban menggunakan kedua 

tangan. Setelah pasien berlatih jalan mnggunakan walker pasien 

dilatih berjalan menggunakan 2 kruk. Sebelum berlatih pasien di 

beri pengarahan bagai mana cara menggunakan kruk.setelah di beri 

pengarahan. Pasien diminta menjepit kruk pada aksial atau ketiak 

,kemudian pasien mengayunkan ke 2 kruk kearah depan kemudian 

ayunkan ke dua tungkai secara bersamaan sejajar dengan titik 

tumpu pada kruk, untuk latihan ini pasien masih menggunakan 

metode NWB (non weight bearing) latihan ini diberikan sesuai  

kemampuan pasien. 

 

 


