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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Medial Collateral Ligament (MCL) adalah cidera ligamen yang 

paling umum terjadi di knee. Sebagian besar cidera MCL dikaitkan dengan 

olahraga kontak, seperti sepak bola, hoki, ski dan bola basket, cidera ini 

biasanya terjadi secara non-kontak, hal tersebut dikarenakan terjadi 

gerakan rotasi yang berlebihan serta  terjadinya gerakan valgus pada knee 

dikombinasikan dengan gerakan rotasi (Hyde, 2007). 

Tingkat cidera Medial Collateral Ligament (MCL) sulit untuk 

dihitung, namun dinyatakan bahwa cidera ini umum terjadi, khususnya 

yang berkaitan dengan olahraga, seperti sepak bola, ski (Pope, Bloem, 

Beltran, Morrison, 2014). Pada kebanyakan kasus cidera ini relatif ringan, 

dan sembuh tanpa melewati proses pembedahan (Pope, Bloem, Beltran, 

Morrison, 2014). Pasien dengan cidera Medial Collateral Ligament (MCL) 

rata-rata kembali ke olahraga sekitar 3 minggu tanpa melalui tindakan 

operatif (Pope, Bloem, Beltran, Morrison, 2014). Studi kohort olahraga 

menunjukkan prevalensi cidera Medial Collateral Ligament (MCL) serupa 

dengan cidera Anterior Collateral Lateral yaitu, sekitar 1:5000 

kemungkinan cidera sebenarnya jauh lebih tinggi (Pope, Bloem, Beltran, 

Morrison, 2014). 

Penderita cidera MCL dirawat secara nonoperatif dengan 

rehabilitasi, adapun alat bantu yang dapat digunakan dalam proses 
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rehabilitasi diantaranya yaitu bracing dan kruk untuk mengontrol tekanan 

valgus pada knee (Hyde, 2007). 

Tujuan selama pemulihan tahap awal rehabilitasi pada Sprain 

Medial Collateral Ligament (MCL) adalah untuk mengurangi rasa sakit 

dan peradangan juga untuk mempertahankan atau memulihkan lingkup 

gerak sendi agar terbebas dari rasa sakit (Hyde, 1997). Pada tahap awalnya 

manajemen nyeri harus dipertimbangkan dengan berbagai macam 

modalitas, seperti istirahat untuk melakukan aktivitas yang memperburuk 

kondisi, dan memberikan kompres dingin/es, kemudian pada tahap 

lanjutan setelah beberapa hari mengalami cidera yaitu pemberian latihan 

penguatan berupa quad set isometrik , namun dalam latihan ini harus 

dihindari rasa sakit yang melebihi toleransi pasien, dan teknik mobilisasi 

yang digunakan haruslah pelan, tujuannya dilakukan latihan ini adalah 

untuk menjaga gerakan sendi (Hyde, 2007). 

 Sebagaimana permasalahan diatas maka penulis membuat Karya 

Tulis Ilmiah ini agar dapat menjadi pembelajaran mengenai peran 

Fisioterapi dalam menangani Sprain MCL menggunakan modalitas 

Ultrasound dan Terapi Latihan untuk memulihkan aktivitas fungsional 

pasien. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka kami merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Ultrasound dapat mengurangi nyeri ? 
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2. Apakah Terapi Latihan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi? 

3. Apakah Ultrasound dan terapi latihan dapat meningkatkan aktivitas 

fungsional? 

C. Tujuan 

1. Umum  

Untuk mengetahui penatalaksanaan Fisioterapi pada Kasus Sprain 

Medial Collateral Lateral 

2. Khusus  

Mengetahui manfaat dari Ultrasound dan Terapi Latihan pada kasus 

Sprain MCL dalam penurunan nyeri, peningkatan lingkup gerak sendi, 

serta peningkatan kemampuan aktivitas fungsional. 

D. Manfaat  

Agar penulis dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan 

Fisioterapi mengenai kasus Sprain MCL  dan memberikan informasi 

kepada pembaca mengenai penanganan pada kasus sprain MCL dan dapat 

diterapkan kepada seluruh kalangan masyarakat. 

 


