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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Fraktur atau sering disebut patah tulang adalah terputusnya kontinuitas 

jaringan tulang dan atau tulang rawan yang penyebabnya dapat dikarenakan 

penyakit pengeroposan tulang diantaranya penyakit yang sering disebut 

osteoporosis, biasanya dialami pada usia dewasa dan dapat juga disebabkan 

karena kecelakaan yang tidak terduga. 

       Fraktur femur mempunyai insiden yang cukup tinggi diantara jenis-

jenis patah tulang. Umumnya fraktur femur terjadi pada batang femur 1/3 

tengah. Fraktur femur lebih sering terjadi pada laki-laki dari pada perempuan 

dengan umur dibawah 45 tahun dan sering berhubungan dengan olahraga, 

pekerjaan atau kecelakaan. 

       Menurut jenisnya fraktur dibagi menjadi dua yaitu fraktur tertutup 

dan terbuka, fraktur tertutup adalah fraktur yang tidak menyebabkan robeknya 

kulit, integritas kulit masih utuh.sedangkan fraktur terbuka adalah fraktur 

dengan luka pada kulit (integritas kulit rusak dan ujung tulang menonjol 

sampai menembus kulit) atau membran mukosa sampai ke patahan 

tulang(Mansjoer,2000) . 

       Penanganan fraktur meliputi (a).Reduksi, yaitu : mengembalikan 

fragmen tulang pada kesejajarannya dan posisi anatomis normal. Tujuannya  

adalah untuk memperbaiki fragmen-fragmen fraktur pada posisi 
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anatomis.(b).Imobilisasi, setelah fraktur direduksi, fragmen tulang harus 

diimobilisasi, atau dipertahankan dalam posisi yang benar sampai terjadi 

penyembuhan (c).Rehabilitasi, meningkatkan kembali fungsi dan kekuatan 

normal pada bagian yang sakit. Untuk mempertahankan dan memperbaiki 

fungsi dengan mempertahankan reduksi dan imobilisasi adalah untuk 

mengurangi bengkak dan nyeri, meningkatkan aktifitas hidup sehari-hari, dan 

melakukan aktifitas kembali secara bertahap (Mansjoer,2000).  

Problematik fisioterapi pasca operasi fraktur femur dextra 1/3 distal 

dengan plate and screws meliputi impairment, functional limitation dan 

disability. Problematik yang termasuk impairment yaitu: (1) adanya nyeri 

karena luka incise. (2) adanya keterbatasan luas gerak sendi lutut kanan ke 

arah fleksi, (3) adanya penurunan kekuatan otot quadriceps dan hamstring. 

Problematik yang termasuk functional limitation adalah keterbatasan penderita 

untuk melakukan aktifitas fungsional dengan tungkai, misalnya berjalan. 

Problematik yang termasuk disability adalah penderita tidak dapat 

bersosialisasi dengan optimal di lingkungan masyarakat seperti bekerja 

sebagai buruh. 

       Fisioterapi dalam mengatasi problematik di atas dapat menggunakan 

salah satu modalitas fisioterapi yaitu terapi latihan. Terapi latihan yang 

diberikan antara lain: (1) static contraction yaitu untuk mengurangi nyeri, (2) 

passive exercise untuk memelihara luas gerak sendi lutut ke arah fleksi, (3) 

active exercise untuk memelihara luas gerak sendi lutut ke arah fleksi dan 
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meningkatkan kekuatan otot quadriceps dan hamstring, (4) hold relax untuk 

mengurangi nyeri dan meningkatkan lingkup gerak sendi. 

       Dalam penulisan karya tulis ini, penulis mempergunakan modalitas 

fisioterapi berupa Infra Red dan Terapi Latihan berupa Static contraction, 

Hold relax,Gerak pasif,Gerak aktif. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

       Adapun rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan pada 

penatalaksanaan fisioterapi pada fraktur femur 1/3 distal adalah: 

1. Bagaimanakah Infra Red dan terapi latihan static contraction dapat 

mengurangi nyeri, pada fraktur femur dextra 1/3 distal? 

2. Bagaimanakah terapi latihan berupa hold relax dan gerak pasif (relaxed 

pasive movement  dan  force pasive movement)  dapat meningkatkan lingkup 

gerak sendi dan kekuatan otot pada fraktur femur dextra 1/3 distal? 

3. Bagaimanakah terapi latihan berupa gerak aktif (assisted,free,resisted) dapat 

meningkatkan kekuatan otot pada fraktur femur dextra 1/3 distal? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

       Tujuan  yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini sesuai 

dengan rumusan masalah yaitu : 
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a. Tujuan Umum  

       Mengetahui proses fisioterapi,menambah pengetahuan serta menyebar 

luaskan informasi tambahan tentang fisioterapi pada kondisi fraktur pada 

kalangan fisioterapi, medis dan masyarakat luas. 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari studi kasus ini adalah: 

1. Untuk mengetahui manfaat Infra Red dan terapi latihan static 

contraction dapat mengurangi nyeri  pada fraktur femur dextra 1/3 distal. 

2.  Untuk mengetahui manfaat terapi latihan berupa hold relax dan gerak 

pasif (relaxed pasive movement  dan  force pasive movement)  dapat 

meningkatkan lingkup gerak sendi dan kekuatan otot pada fraktur femur 

dextra 1/3 distal. 

3. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan berupa gerak aktif 

(assisted,free,resisted) dapat meningkatkan kekuatan otot pada kasus 

fraktur femur dextra 1/3 distal. 

 

D. MANFAAT 

1. Manfaat bagi Penulis 

Memberikan wawasan dan pemahaman pada dalam memberikan 

penatalaksanaan terapi latihan pada kasus fraktur femur 1/3 distal. 
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2. Manfaat bagi Intitusi Rumah Sakit 

Diharapkan bermanfaat bagi institusi - institusi kesehatan agar lebih 

mengenali dan menambah pengetahuan sehingga dalam penanganannya 

dapat secara optimal dan tepat. 

3. Manfaat bagi  Pendidik 

     Dapat bermanfaat bagi pendidik untuk lebih mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman serta menyebar luaskan mengenai kasus 

fraktur femur dextra 1/3 distal. 

4. Manfaat bagi  Masyarakat 

       Diharapkan dengan karya tulis ini dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat tentang kasus fraktur femur dextra 1/3 distal. Sehingga 

masyarakat dapat melakukan pencegahan serta mengetahui peranan 

fisioterapi pada kondisi tersebut. 


