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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Angka kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat lebih sering 

disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan 

perlengkapan berkendaran dan mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu 

jumlah kendaraan yang bertambah banyak memadati jalan sehingga bisa 

memicu terjadinya kecelakaan tersebut. Salah satu akibat dari kecelakaan lalu 

lintas adalah fraktur. Fraktur adalah terputusnya kontinuitas struktur tulang 

(Apley & Solomon, 1995).  

       Fraktur dapat terjadi pada semua bagian tubuh salah satunya adalah 

fraktur colles yang disertai dislokasi ulna. Umumnya fraktur ini terjadi karena 

jatuh dalam keadaan tangan menumpu dan biasanya terjadi pada anak-anak 

dan lanjut usia. Bila seseorang jatuh dengan tangan yang menjulur, tangan 

akan tiba-tiba menjadi kaku, dan kemudian menyebabkan tangan memutar dan 

menekan lengan bawah.  

        Fraktur radius distal merupakan 15 % dari seluruh kejadian fraktur pada 

dewasa. Abraham Colles adalah orang yang pertama kali mendeskripsikan 

fraktur radius distalis pada tahun 1814 dan sekarang dikenal dengan nama 

fraktur Colles. Ini adalah fraktur yang paling sering ditemukan pada manula, 

insidensinya yang tinggi berhubungan dengan permulaan osteoporosis pasca 
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menopause. Karena itu pasien biasanya wanita yang memiliki riwayat jatuh 

pada tangan yang terentang (Apley & Solomon, 1995) 

       Pergelangan tangan merupakan alat gerak yang sering digunakan untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam fraktur ini jika keterlambatan 

mendapatkan penanganan akan mengalami beberapa masalah diantaranya 

deformitas yang akan menganggu aktifitas fungsional pada penderita. Dalam 

hal ini fisioterapi berperan penting untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan 

lingkup gerak sendi penderita agar tidak terjadi keterbatasan gerak, deformitas  

dan mengembalikan aktifitas fungsional pada penderita. 

       Pada kasus pasca operasi fraktur akan menimbulkan berbagai macam 

permasalahan yaitu impairment, functional limitation dan participation 

restriction. Impairment seperti adanya bengkak (oedema), keterbatasan 

lingkup gerak sendi (LGS), functional limitation berupa gangguan self care 

seperti mandi, menyisir rambut dan makan, sedangkan permasalahan 

participation restriction berupa ketidakmampuan aktivitas tangannya sesuai 

dengan usia dan peranannya. 

       Dengan adanya permasalahan tersebut, maka akan terdapat gangguan 

kemampuan fungsional melakukan aktivitas sehari-hari. Fisioterapi sebagai 

salah satu tenaga medis mempunyai peran yang sangat penting dalam 

mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari tindakan operasi yang 

dilakukan. Sebelum memberikan pengobatan kepada pasien, terlebih dahulu 

perlu dilakukan pemeriksaan baik pemeriksaan fisik, pemeriksaan gerak dasar, 

dan pemeriksaan spesifik.  
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       Hal ini perlu dilakukan karena berkaitan dengan pemberian terapi yang 

sesuai dengan kondisi atau problematik pasien. Kasus post operasi 

pemasangan plate and screw pada fracture colles disertai dislokasi ulna 

dekstra diberikan program sesuai dengan problematiknya yaitu IR dan terapi 

latihan. Terapi latihan yang diberikan pada kasus pasca operasi pemasangan 

plate and screw pada fracture colles disertai dislokasi ulna dekstra berupa 

latihan active movement, passive movement, dan hold relax untuk mengurangi 

nyeri, menurunkan oedema dan meningkatkan luas gerak sendi wrist.  

       Diambilnya kasus dengan judul “ Penatalaksanaan Infra Red dan Terapi 

Latihan pada Kasus Post Operasi Fracture Colles Disertai Dislokasi Ulna 

Dekstra “, diharapkan masyarakat dapat bertindak lebih cepat jika ada suatu 

kejadian kecelakaan yang bisa terjadi dimana saja, dan mengetahui dasar dasar 

pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan sebagai bentuk 

tindakan pertama yang dapat membantu untuk keselamatan bagi penderita.  

 

B. Rumusan Masalah 

       Dalam kasus post operasi fracture colles disertai dislokasi ulna dekstra  

dapat ditemukan permasalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana  dengan pemberian Infra Red  dan Terapi Latihan dapat 

menurunkan nyeri ? 

2. Bagaimana dengan Terapi Latihan dapat meningkatkan lingkup gerak 

sendi ? 

3. Bagaimana Terapi Latihan dapat mengurangi oedema? 
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C. Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri dari :  

1. Mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada kasus post operasi  fracture 

colles  disertasi dislokasi ulna dekstra dengan menggunakan infra red dan 

terapi latihan untuk mengurangi nyeri. 

2. Mengetahui pengaruh pemberian infra red dan terapi latihan pada post 

operasi fracture colles disertai dislokasi ulna dekstra. 

3. Memberikan keterampilan untuk meningkatkan lingkup gerak sendi dan 

mengurangi oedema di rumah.  

4. Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan serta menyebar luaskan 

informasi tentang peran fisioterapi di masyarakat. 

 

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 post operasi Fraktur colles dekstra disertai dislokasi ulna. 

 

2. Bagi Institusi Pelayanan 

     Memberikan solusi terhadap pelayanan untuk pasien post operasi 

Fracture colles dekstra yang disertai dislokasi ulna, sebagai penanganan 

dalam kapasitas fisik dan fungsional. 
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3. ( IPTEK ) Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi  

     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 post operasi fracture colles dekstra disertai dislokasi ulna. 

4. Bagi Masyarakat  

     Memberikan pengetahuan dini terhadap post operasi fracture colles 

dekstra disertai dislokasi ulna, dalam perawatan mandiri di rumah.  


