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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

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 

radius 1/3 distal. 

Fraktur adalah suatu patahan pada hubungan kontinuitas struktur tulang 

(Apley dan Solomon, 1995). Fraktur dapat terjadi pada semua bagian tubuh salah 

satunya adalah fraktur radius 1/3 distal yaitu perpatahn yang terjadi pada distal 

radius. 

Klasifikasi fraktur ada dua jenis yaitu fraktur tertutup dan fraktur terbuka. 

Fraktur tertutup adalah apabila kulit di atasnya masih utuh. Fraktur terbuka 

adalah fraktur kalau kulit atau salah satu dari rongga tubuh tertembus yang 

cenderung akan mengalami kontaminasi dan infeksi (Apley dan Solomon, 1995). 

Fraktur radius 1/3 distal adalah satu dari macam fraktur yang biasa terjadi 

pada pergelangan tangan. Umumnya terjadi karna jatuh dalam keadaan 

menumpu dan biasanya terjadi pada anak-anak dan lanjut usia. Bila seseorang 

jatuh dengan tangan yang menjulur, tangan akan tiba-tiba menjadi kaku, dan 
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kemudian menyebabkan tangan memutar dan menekan lengan bawah. Jenis 

luka yang terjadi akibat keadaan ini tergantung usia penderita.   

Penanganan fraktur tersebut dapat dilakukan reposisi serta reduksi 

dengan menggunakan pembidaian (gips) maupun dengan reduksi secara 

terbuka yaitu dengan Tindakan ORIF dengan pemasangan plate dan screw. 

Gips adalah alat imobilisasi eksternal yang kaku yang dicetak sesuai kontur 

dimana gips ini dipasang. Tujuan pemakaian gips adalah untuk 

mengimobilisasi bagian tubuh dalam posisi tertentu dan memberikan tekanan 

yang merata pada jaringan lunak yang terletak di dalamnya. Dapat 

digunakan untuk mengimobilisasi bagian tubuh dalam posisi tertentu dan 

memberikan tekanan merata pada jaringan lunak dibawahnya, atau 

memberikan dukungan dan stabilitas bagi sendi yang mengalami kelemahan. 

Secara umum,gips memungkinkan pasien sementara membatasi gerakan pada 

bagian tubuh tertentu. 

Keluhan-keluhan yang dialami penderita ini lah yang menjadi tugas 

fisioterapi untuk menanganinya , fisioterapi sendiri mempunyai arti yaitu 

mengembalikan gerak dan fungsi tubuh manusia akibat dari sebuah traumatik 

yang bisa disebabkan karena kecelakaan lalu lintas. Disini fisioterapi 

menggunakan modalitas yaitu Infra Red (IR) untuk mengurangi nyeri, Terapi 

Latihan yang dapat bermanfaat untuk, mengurangi oedema, meningkatkan 

kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS), serta melatih 

aktivitas fungsional seperti berpakaian, menyisir serta segala aktivitas yang 

melibatkan pergelangan tangan. 
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B. Rumusan Masalah 

Dalam kasus pasca gips fraktur radius 1/3 distal dapat ditemukan 

permasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana modalitas Infra Red dan Terapi Latihan dapat menurunkan 

nyeri ? 

2. Bagaimana modalitas Terapi Latihan meningkatkan lingkup gerak sendi ? 

3. Bagaimana modalitas Terapi latihan dapat meningkatkan kekuataan otot ? 

4. Bagaimana modalitas Terapi  latihan dapat mengurangi oedema ? 

5. Bagaimana modalitas Terapi Latihan dapat meningkatkan aktifitas 

fungsional ? 

 

C. Tujuan Karya Tulis Ilmiah  

 Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri dari :  

1. Untuk mengetahui pengaruh IR dan Terapi Latihan dalam  mengurangi 

nyeri akibat dari  pasca gips fraktur radius 1/3 distal. 

2. Untuk mengetahui Terapi Latihan dalam meningkatkan Lingkup Gerak 

Sendi (LGS) akibat dari pasca gips fraktur radius 1/3 distal. 

3. Untuk mengetahui Terapi Latihan dalam meningkatkan Kekuatan Otot 

akibat dari pasca gips fraktur radius 1/3 distal. 

4. Untuk mengetahui Terapi Latihan dalam mengurangi Oedema akibat dari 

pasca gips fraktur radius 1/3 distal. 

5. Untuk mengetahui Terapi Latihan dalam meningkatkan Aktifitas 

Fungsional akibat dari pasca gips fraktur radius 1/3 distal. 
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D. Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1. Bagi Penulis 

      Memberikan wawasan dan pemahaman pada penulis dalam 

memberikan dan  menyusun penatalaksanaan IR dan Terapi Latihan pada 

pasien pasca gips fraktur radius 1/3 distal. 

2. Bagi Institusi Pelayanan 

      Memberikan solusi terhadap pelayanan untuk pasien pasca gips fraktur 

radius 1/3 distal, sebagai penanganan dalam kapasitas fisik dan fungsional. 

3. IPTEK ( ilmu pengetahuan dan teknologi ) 

      Dalam perkembangan zaman, fisioterapi mampu memberikan suatu 

ilmu pengetahuan dan tehnologi dengan salah satu modal fisioterapi dalam 

menghadapi permasalahan fisik dan fungsional bagi masyarakat yang 

mengalami pasca gips fraktur radius 1/3 distal. 

4. Bagi Masyarakat  

       Memberikan pengetahuan dini terhadap pasca gips fraktur radius 1/3 

distal, dalam perawatan mandiri di rumah.  

 


