
BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan nasiona l bidang kesehatan 

maka perlu pengadaan dan fisioterapi sarana dan kesehatan lainnya perlu ditingkatkan 

dan kemampuannya serta penyebaran terus  diupayakan agar mereka dan menjangkau 

masyarakat di daerah terpencil.

Berbagai program  pembangunan yang diselenggarakan pemerintah selama 

ini, pada hakekatnya adalah upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. 

Pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk fisioterapi kemampuan hidup sehat 

setiap penduduk dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka 

hakekatnya adalah upaya menciptakan manusia yang berkualitas dan

memproduktifitas kerja yang tinggi, sehingga akan menjadi model pembangunan

yang tangguh.

Upaya pelayanan kesehatan masyarakat semula hanya berupa penyembuhan 

saja, secara berangsur-angsur berkembang sehingga mencakup upaya peningkatan

(Promotif), upaya pencegahan (Preventif), upaya penyembuhan (Kuratif) dan upaya 

pemulihan (Rehabilitatif) yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan 

dengan melibatkan  peran serta masyarakat (Paradigma sehat, 2000).

Fisioterapi sebagai salah satu tenaga kesehatan mempunyai peran panting 

dalam upaya fisioterapi pelayanan kesehatan, sesuai dengan bidangnya, yaitu

mengembangkan, memelihara, fisioterapi dan memulihkan gerak maksimum dan

kemampuan fungsional tentang kehidupan pasien sehingga mampu mandiri



semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan diharapkan juga

mampu berkarya.

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan kehidupan masyarakat sekarang ini telah mengalami

perubahan dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang ilmu dan teknologi 

secara tidak langsung banyak memberikan perubahan terhadap pola hidup

masyarakat. Kenyataannya dengan perubahan terhadap pola hidup tersebut

banyak dari sebagian besar masyarakat ingin sesuatu serba praktis dan ekonomis 

dalam mengacu pada hak  telekomunikasi dan transportasi.

Dengan perilaku manusia tersebut, akan dapat menimbulkan suatu

masalah. Dapat diambil contoh lalu lintas dimana mobilitas manusia yang ingin 

serba cepat dapat menimbulkan masalah yang cukup serius, karena jumlah

kepadatan lalu lintas akan bertambah sehingga akan berakibat meningkatnya

kecelakaan.

Kecelakaan tersebut dapat menimbulkan suatu cidera, baik cidera ringan 

maupun berat dapat juga menimbulkan  suatu kecacatan ataupun kematian. Cidera

ringan dapat berupa setrain/ sparain, sedangkan cidera berat dapat berupa Fraktur. 

Fraktur adalah suatu kondisi diskontinuitas susunan tulang yang disebabkan oleh 

karena trauma langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh benturan 

langsung terjadi bila tenaga traumatik  langsung  mengenai tulang juga dapat 

diakibatkan oleh adanya komfresi berulang dan fraktur karena benturan tidak

langsung biasanya terjadi akibat rotasional (Blouchgarrison, 1986) Fraktur dapat 



dibagi menjadi fraktur terbuka yaitu fraktur yang disertai adanya kerusakan

jaringan dan terkontaminasi dengan dunia luar sehingga memungkinkan

terjadinya infraksi sedangkan fraktur tertutup yaitu fraktur yang tidak disertai atau 

tidak ditemukan adanya keruskan jaringan. Bentuk-bentuk perpatahan antara lain: 

transfersal, abilque, spirak, hairine, komunitira.

Pemeriksaan menunjukkan adanya nyeri diam, nyeri tekan dan nyeri

gerak, keterbatasan gerak serta difoxnintas pada extremitas adalah dugaan adanya

fraktur setelah trauma timbul (Aston, 1996).

Penanganan fraktur dapat diberikan konservatif dan operatif dan

ditentukan oleh keadaan umum pasien, tingkat frakturnya dan adanya cidera di 

tempat lain.

(1) Konservatif karena pada kebanyakan kasus, tidak ada problematika bagi

“Union” (sambung), maka tidak perlu immobilitas sempurna dan posisi

immobilitas digunakan apabila terdapat fraktur yang stabil sehingga dapat 

dipertahankan apabila terdapat fraktur yang stabil dapat dipertahankan

dengan traksi.

(2) Operatif metode Orif, menggunakan internal fiksasi karena orif (internal

fiksasi) ini digunakan apabila terdapat fraktur yang komunitif dan

terkontaminasi transfersal ablique, spiral dan sebagainya.

Fisioterapi sebagai suatu pelayanan kesehatan dengan menggunakan

modalitas yang ada, dalam hal ini terapi latihan adalah modalitas yang tepat untuk 

memulihkan fungsi bukan saja pada bagian yang mengalami cidera tetapi juga 

pada keseluruhan anggota gerak tubuh (Afley, 1995).



B. Rumusan Masalah

Di dalam kasus fraktur  femur  1/3 tengah sinistra tertutup dengan

pemasangan plate and screw  ditemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Kapasitas fisik

a. Adanya nyeri pada kaki kiri

b. Adanya  pembengkakan pada tungkai kiri akibat inaktifitas

c. Keterbatasan LGS pda hip dan knee kiri

d. Adanya spasme  otot  pada daerah sekitar luka  incisi

e. Adanya kelemahan pada otot quadriceps dan hamstring dan

gastrocnemius kiri

2. Kemampuan fungsional: keterbatasan aktifitas fungsional (transfer ambulasi) 

dari duduk, berdiri, jalan dan jongkok karena adanya keterbatasan gerak sendi. 

Oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

“Bagaimanakah terapi latihan dapat membantu menyelesaikan masalah

kapasitas fisik dan latihan fungsional pada kasus fraktur femur 1/3 tengah

sinistra tertutup post operasi orif dengan pemasangan plate and screw ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui proses penelitian harus jelas 

dan tepat, maka penulis akan membagi tujuan tersebut menjadi dua bagian yaitu :

Tujuan Umum dan tujuan khusus,

1. Tujuan Umum 

Mengetahui proses asuhan pelayanan fisioterapi, menambah wawasan 

dan pengetahuan serta menyebar luaskan informasi tambahan tentang peran 



fisioterapi pada kondisi fraktur pada kalangan fisioterapi, medis dan

masyarakat luas. 

2. tujuan khusus

1) Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap pengurangan nyeri

pada kondisi fraktur femur 1/3 tengah sinistra tertutup.

2) Untuk mengetahui pengaruh terhadap pengurangan  oedema dan spasme 

otot  pada kondisi  fraktur  tersebut

3) Untuk mengetahui terapi  latihan  terhadap peningkatan kekuatan otot

dan LGS pada kondisi  fraktur  femur  1/3 tengah  sinistra  tertutup post

dan LGS pada  kondisi fraktur femur  1/3 tengah  sinistra  tertutup post 

operasi orif denan pemasangan plate and screw.

4) Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap  peningkatan aktifitas 

fungsional (tranfer, ambulans) dari duduk, berdiri jalan.

D. Mafaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis pada kondisi post operasi fraktur 

femur 1/3 tengah sinistra dengan pemasangan flate and screw

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan,

serta pengetahuan penulis tentang modalitas terapi latihan dalam kondisi

fraktur  feur 1/3 tengah sinistra dengan pemasangan plate and screw



2) Bagi IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)

Hasil penelitian ini diharpkan dapat memberikan gamabran bahwa terapi

latihan dapat digunakan sebagai alternatif untuk diterapkan pada pasien

dengan kondisi post operasi orif fraktur femur 1/3 tengah sinistra, karena cara 

ini relatif mudah untuk dilaksanakan dan terbukti mampu mengembalikan

kemampuan fungsional pasien secara bertahap dimana pelaksanaannya

disesuaikan dengan kemampuan yang ada.

3) Lahan rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu metofer 

yang dapat diterapkan [ada pasien dengan kondisi post Orif Operasi fraktur 

femur 1/3 tengah sinistra, sehingga lebih banyak pasien yang ditangani secara 

optimal yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki pasien

4) Bagi Institusi

Manfaat untuk institusi pendidikan sebagai sarana pendidikan untuk

mempersiapkan peserta didik dilingkungan pendidikan fisioterapi untuk

memahami serta melaksanakan proses fisioterapi dengan modalitas yang ada, 

khususnya disini terapi latihan

5) Bagi Masyarakat Umum

Untuk memberitahukan serta menyebarluaskan informasi tentang peran

fisioterapi pada kondisi diatas, khususnya kepada para pembaca dan

masyarakat.


