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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam upaya mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia 

seutuhnya, maka setiap warga Indonesia berhak memperoleh derajat sehat yang 

setinggi- tingginya yang meliputi sehat jasmani, rohani, dan sosial. Tidak hanya 

bebas dari penyakit, cacat, bahkan kelemahan maka dalam sistem kesehatan 

nasional diupayakan pelaksanaan kesehatan yang bersifat terpadu, merata, 

menyeluruh, dan dapat terjangkau masyarakat luas. 

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat 

diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan 

kesehatan (promotive), pencegahan penyakit (preventive), penyembuhan 

(curative), dan pemulihan (rehabilitative) yang diselenggarakan secara 

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambugan (UU RI no.23/1992 BabV pasal 10). 

Sementara ini pengobatan medis hanya mengembalikan kapasitas fisik 

saja. Oleh karena itu diperlukan peran fisioterapi untuk mengembalikan kapasitas 

fisik dan kemampuan fungsional.  Fisioterapi adalah bentuk kesehatan yang 

ditujukan kepaa indifidu, kelompok atau masyarakat untuk mengembangkan, 

memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan 

dengan menggunakan penangganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan 

(fisik, elektro terapi, dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi (Kep. Men. Kes 

No.1363). 
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A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan manusia sering ditemukan beragam penyakit yang 

disebabkan oleh traumatik. Trauma merupakan keadaan dimana seseorang 

mengalami cidera oleh salah satu sebab. Penyebab utama trauma adalah 

kecelakaan lalu lintas, industri, olah raga dan rumah tangga. Salah satu penyakit 

yang dapat terjadi karena trauma yaitu fraktur, misalnya fraktur Os Ulna. 

Penanganan fraktur ada 2 macam yaitu secara operatif dan non operatif. 

Penanganan fraktur secara operatif yaitu dengan pemasangan Open Reduction 

Internal Fixation (ORIF).  

Pasca operasi pelepasan plate and screw berarti suatu keadaan sesudah 

adanya operasi  pembedahan dengan pelepasan internal fiksasi yang berbentuk 

plat dan sekrup yang diberikan untuk memfiksasi tulang panjang yang mengalami 

perpatahan. 

Klafikasi fraktur komplet atau tidak komplet sebagai berikut : Frkatur 

komplet, bila garis patah melalui seluruh penampang tulang atau melalui kedua 

korteks tulang. Fraktur tidak komplet, bila garis patah tidak melalui selui 

penampang tulang seperti : hairline fraktur  (patah  retak rambut), buckle fraktur 

atau  tarus fraktur, bila terjadi lipatan dari satu kortrks dengan kompresi tulang 

spongiosa di bawahnya, greenstikck fraktur, mengenai satu korteks denagn 

angulasi  korteks lainya terjadi pada tulang  panjang anak. Seperti juga pada 

fraktur ulna yang dilakukan pemasangan ORIF berupa plate (lempengan) and 

screw (sekrup), permaslahan yang di akibatkan oprasi pelepasn plate and screw, 

dapat terjadi komplikasi-komplikasi tertentu, seperti timbul beberapa gangguan 
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yaitu adanya nyeri, bengkak(oedema), dan keterbatasan lingkup gerak sendi siku 

karena  nyeri dan bengkak di akibatkan oleh luka insisi dalam waktur tindakan 

operasi dan pasien merasakan nyeri mengakibatkan opasien enggan melakukan 

aktivitas gerak siku kanan. Dalam permasalahan paska pelepasan plate and screw 

fisioterapi berperan penting untuk meyelesaikan permasalahn tersebut 

Modalitas fisioterapi seperti pemberian sinar Infra Merah dan terapi 

latihan juga dapat digunakan dalam mengurangi odema di sekitar siku paska 

operasi maupun pelepasan plate and scerw. Pemberian sinar infra merah dapat 

digunakan dalam memberikan efek pengurangan nyeri, rileksasi otot dan 

melancarkan peredaran darah (Singh, 2005) sedangkan terapi latihan merupakan 

jenis terapi yang dalam pelaksanaanya menggunakan latiha-latihan tubuh, baik 

secara pasif maupun aktif (kisner, 1996). 

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mempunyai keinginan untuk 

memperoleh gambaran mengenai manfaat Infra merah dan terapi latihan dalam 

mengatasi nyeri, oedema dan keterbatasan lingkup gerak sendi siku dengan 

mengangkat judul KTI “Penatalaksanan fisioterapi pada paska operasi 

pelepasan plate and screw pada fraktur sepertiga proksimal ulna dextra di 

RST dr Soedjono Magelang’’ 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana infra merah dapat mengurangi nyeri pada kondisi paska operasi 

pelepasan plate and screw pada fraktur sepertiga proksimal ulna dextra? 
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2. Bagaimana terapi latihan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi pada kondisi 

paska operasi pelepasan plate and screw pada fraktur sepertiga proksimal ulna 

dextra? 

3. Bagaimana terapi latihan dapat mengurangi oedema pada kondisi paska operasi 

pelepasan plate and screw pada fraktur sepertiga proksimal ulna dextra? 

4. Bagaimana terapi latihan dapat memulihkan gerak aktivitas fungsional sendi 

elbow pada paska pelepasan plate and screw? 

 

C. Tujuan Penulisan  

1. Untuk mengetahui penyinaran infra merah terhadap pengurangan nyeri pada 

kondisi paska pelepasan plate and screw pada fraktur sepertiga proksimal ulna 

dextra. 

2. Untuk mengetahui terapi latihan terhadap peningkatan lingkup gerak sendi 

pada kondisi paska pelepasan plate and screw pada fraktur sepertiga proksimal 

ulna dextra. 

3. Untuk mengetahui bagai mana terapi latihan terhadap penurunan oedema pada 

kondisi paska pelepasan plate and screw pada fraktur sepertiga proksimal ulna 

dextra. 

4. Untuk mengetahui bagaimana terapi latihan dapat memulihkan gerak aktivitas 

fungsional sendi elbow pada paska pelepasan plaate and scerw? 

 

 

 



5 
 

 
 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah pada kondisi paska pelepasan plate 

and screw pada fraktur sepertiga proksimal ulna dextra dengan modalitas infra 

merah dan terapi latihan adalah : 

1. agi penulisan 

a. Menambah dan memperluas pengetahuan tentang kondisi paska pelepasan 

plate and screw pada fraktur sepertiga proksimal ulna dextra dan bentuk 

terapinya. 

b. Menambah informasi pada fisioterapi pada khususnya dan kepada tenaga 

kesehatan pada umumnya, bahwa pemberian infra merah dapat mengurangi 

nyeri kondisi paska pelepasan plate and screw pada fraktur sepertiga 

proksimal ulna dextra. 

c. Menambah informasi kepada fisioterapi pada khususnya dan tenaga 

kesehatan pada umumnya, bahwa terapi latihan secara intensif sangat efektif 

untuk meningkatkan lingkup gerak sendi elbow pada kondisi paska 

pelepasan plate and screw pada fraktur sepertiga proksimal ulna dextra. 

2. Bagi pembaca 

Bermanfaat sebagai salah satu metode pelayanan fisioterapi yang dapat 

diaplikasikan kepada pasien dengan kondisi paska pelepasan plate and screw 

pada fraktur sepertiga proksimal ulna dextra. 

3. Bagi pembaca 

  Memberikan pengetahuan lebih dan memahami lebih dalam tentang 

kondisi paska pelepasan plate and screw pada fraktur sepertiga proksimal ulna 

dextra. 




