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PENATALAKSANAAN TERAPI LATIHAN 
PADA POST OPEN REDUCTION INTERNAL FIXATIONPASCA 

FRACTURECRURIS 1/3 DISTAL DEXTRA 
( OliviaDesiHapsari, 2013, 56halaman ) 

Abstrak 
Latar Belakang : Frakturcruris 1/3 distal dextra adalah patah tulang yang 
terjadi pada  tulang tibia dan fibula  bagian kanan yang terletak pada 1/3 bagian 
bawah dari tulang. Fraktur merupakan trauma yang dapat menimbulkan nyeri, 
penurunan kekuatan otot, keterbatasan lingkup gerak sendi, oedema dan 
keterbatasan kemampuan fungsional pada kaki kanan yaitu berjalan.  
Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan Fisioterapi dalam mengurangi nyeri, 
meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak sendi, menurunkan 
oedema, dan mengembalikan fungsional jalan pada kasus frakturcruris 1/3 distal 
dextra dengan menggunakan modalitas Terapi Latihan (TL).  
Hasil : setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapat hasil penilaian nyeri diam 
T1 : 5 menjadi T6 : 3, nyerigerak T1 : 8 menjadi T6 : 6, nyeritekan T1 : 6 
menjadi T6 : 4, peningkatan lingkup gerak sendi lutut S : T1 : 0-0-0 menjadi T6 
: 0-0-10, lingkup gerak sendi pergelangan kaki aktif S T1 : 0-0-0 menjadi T6 : 
0-0-5, pasif T1 : 0-0-5 menjadi T6 : 0-0-10, peningkatan kekuatan fleksor  lutut  
T1: 3+ menjadi T6 : 4-, ekstensorlutut T1 : 3+ menjadi T6 : 4, dorsal fleksor T1 
: 1 menjadi T6 : 2, plantar fleksor T1 : 1 menjadi T6 : 2, penurunan oedema 
untuk lingkar segmen T1 : 28 menjadi T6 : 27, 5cm keproksimal T1 : 23 
menjadi T6 : 21, 10cm keproksima l 27 menjadi T6 : 26, 5cm ke distal T1 : 27 
menjadi T6 : 25, 10cm ke distal T1 : 23 menjadi T6 : 22.  
Kesimpulan :Terapi Latihan (TL) dapat mengurangi nyeri, meningkatkan 
kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak sendi, penurunan oedema serta  
meningkatkan kemampuan fungsional jalan.  
Kata kunci : Fracture Cruris 1/3 Distal Dextra danTerapi Latihan (TL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Menurut gambaran epidemiologinya, fraktur merupakan masalah 

kesehatan yang dapat menimbulkan kecacatan paling tinggi dari semua trauma 

kendaraan bermotor. Data yang tercatat   di RSO Dr. Soeharso Surakarta 

menunjukkan bahwa penderita fraktur pada tahun 2002 sebanyak 863 orang 

dengan penderita fraktur cruris 74 orang, tahun 2003 sebanyak 830 orang dengan 

penderita fraktur cruris 66 orang, tahun 2004 sebanyak 889 orang dengan 

penderita fraktur cruris 54 orang, dan tahun 2005 sebanyak 4549 orang dengan 

penderita fraktur cruris 1613 orang (RSO Dr. Soeharso). 

Fraktur  adalah suatu perpatahan pada kontinuitas struktur struktur tulang. 

Patahan tadi mungkin tidak lebih dari suatu retakan atau perimpilan korteks, 

biasanya patahan tersebut lengkap dan fragmen tulangnya bergeser. Jika kulit 

diatasnya masih utuh, disebut fraktur tertutup sedangkan jika salah satu dari 

rongga tubuh tertembus disebut fraktur  terbuka (Appley, 1995). Selain satu 

penyebab fraktur adalah adanya tekanan atau hantaman yang sangat keras dan 

diterima secara langsung oleh tulang.  

Pada kondisi post operasi fraktur cruris 1/3 distal dextra akan 

menimbulkan problematik seperti (1) oedema , (2) nyeri, (3) keterbatasan lingkup 

gerak sendi ankle, (4) gangguan aktivitas fungsional dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari seperti berjalan.  

Untuk itu dalam kasus ini perlu diberikan terapi latihan untuk 

mengembalikan problematik tersebut. Terapi latihan merupakan salah satu 



modalitas fisioterapi yang pelaksanaannya menggunakan gerak tubuh baik secara 

aktif maupun pasif untuk pemeliharaan dan perbaikan kekuatan, ketahanan dan 

kemampuan kardiovaskuler, mobilitas dan fleksibilitas, stabilitas, rileksasi, 

koordinasi, keseimbangan dan kemampuan fungsional (Kisner, 1996). Adapun 

terapi latihan yang diberikan seperti, static contraction  yang dapat memperlancar 

sirkulasi darah sehingga dapat mengurangi oedema dan nyeri, relaxed passive 

exercise dapat menimbulkan efek rileksasi otot dengan adanya penguluran dan 

pengendoran yang berulang, dan active exercise dapat meningkatkan dan 

memelihara kekuatan otot, mengurangi oedema disekitar fraktur dan 

mengembalikan koordinasi dan ketrampilan motorik untuk aktivitas fungsional 

(Kisner, 1996).  

 

B. Rumusan Masalah  

 (1) apakah static contraction dapat mengurangi nyeri ? (2)  apakah  

positioning dapat mengurangi oedema? (3) apakah relaxed passive dan active 

exercise dapat memelihara dan meningkatkan LGS sendi ankle dan lutut ? (4) 

apakah active exercise dapat memelihara dan meningkatkan kekuatan otot ? (5) 

apakah latihan jalan dapat meningkatkan kemampuan fungsional jalan? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah (1) untuk mengetahui manfaat 

static contraction dan positioning terhadap pengurangan oedema, (2) untuk 

mengetahui manfaat passive dan acktive exercise terhadap pemeliharaan dan 

meningkatkan LGS ankle dan knee, (3) untuk mengetahui manfaat latihan jalan 

terhadap peningkatan kemampuan aktifitas fungsional jalan.  

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Antomi Fungsional Tungkai Bawah 

a. Sistem Tulang 

1) Tulang Tibia 

Tulang tibia  terdiri dari tiga bagian yaitu epyphysis proximalis, 

diaphysis dan epyphysis. Epyphysis proximal terdiri dari dua bulatan 

yaitu condilus medialis dan condilus lateralis. Pada permukaan 

proksimal terdapat permukaan sendi untuk bersendi untuk tulang femur 

disebut facies articularis superior yang ditengahnya terdapat 

peninggian disebut eminentia intercondyloidea . Di ujung proksimal 

terdapat dataran sendi yang menghadap ke lateral disebut facies 

articularis untuk bersendi dengan tulang fibula. 

2) Tulang Fibula  

Tulang fibula  terletak disebalah lateral tibia, mempunyai tiga 

bagian yaitu epiphysis proksimal, diaphysis dan epiphysis distalis. 

Epiphysis proksimalis membulat disebut capitulum fibula  yang kearah 

proksimal meruncing menjadi apex capitulum fibula. Capitulum fibula  

mempunyai dataran sendi yaitu facies artycularis capituli fibula  untuk 

bersendi dengan tulang tibia. 

Epiphysis distalis kebelakang agak membulat dan sedikit 

keluar disebut malleolus lateralis. Disebelah dalam mempunyai 

dataran sendi yang disebut facies artycularis malleolus lateralis. 



Disebelah luar terdapat suatu suleus disebut sulcus tendo musculi 

tendo perineum dan dilalui otot perineus longus dan peroneus brevis. 

b. Sistem Otot dan Sistem Sendi 

1)  Sendi lutut  

Sendi lutut adalah sendi yang komplit yang melibatkan 

empat tulang yaitu os femur, os tibia, os fibula  serta os patella. 

Lutut terdiri dari dua persendian yang berada dalam satu kapsul 

yaitu sendi tibiofemoral dan sendi patellofemoral (Norkin, 1995).  

Pada sendi lutut terdapat meniscus yang berbentuk bulan 

sabit, yang berfungsi sebagai penyebar pembebanan, ada dua yaitu 

meniscus lateralis dan meniscus medialis (Kapandji, 1987). Sendi 

Ankle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Pasien bernama Ny. S, umur 35 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama 

Islam, pekerjaan : wiraswasta, dan alamat : Tegal RT 02/14 Sumbersari Moyudan, 

Sleman Yogyakarta  dengan diagnosis fraktur cruris 1/3 distal dextra. Pasien 

mengeluhkan pasien merasa nyeri pada saat pergelangan kaki kananya saat 

digerakkan. Dari pemeriksaan palpasi dapat diketahui bahwa adanya nyeri tekan 

pada tungkai bawah, adanya pitting oedema diarea tungkai bawah, adanya spasm 

di otot Gastrocnemius, tibialis anterior, peroneus, dan soleuss. Edukasi yang 

diberikan berupa (1) Untuk mengurangi bengkak, pasien diminta untuk 

memberikan massage atau pijatan pada kaki kanan. Yaitu dengan memberiakan 

tekanan yang tidak terlalu keras dari ujung jari menuju ke proximal atau ke atas, 

(2) Pasien diminta untuk melakukan latihan-latihan sesuai yang diajarkan terapis 

terutama gerakan pada pergelangan kaki dan jari-jari kaki kanan dan (3) kontrol 

ke dokter secara rutin. Parameter pengukuran meliputi: evaluasi nyeri dengan 

menggunakan Visual Analog Scale (VAS), Evaluasi kekuatan otot dengan Manual 

Muscle Test (MMT),  Valuasi Lingkup Gerak Sendi (LGS) menggunakan 

Goneometer ,  Evaluasi Oedema dengan menggunakan midline, dan Evaluasi 

kemampuan fungsional jalan dengan Skala Jette  

 

 
 
 
 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1.  Penurunan Nyeri 

Tabel 4.1 

Daftar Evaluasi Nyeri 

DATA 

NYERI 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Diam  5 5 4 3 3 3 

Tekan  6 6 5 5 5 4 

Gerak  8 8 8 7 6 6 

 

2.  Peningkatan Lingkup Gerak Sendi 

Tabel 4.2 

Daftar Evaluai Lingkup Gerak Sendi 

Sendi T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Lutut 

Aktif  

S 0-0-0 

Pasif  

S 0-0-130 

Aktif  

S 0-0-0 

Pasif  

S 0-0-130 

Aktif 

S 0-0-0 

Pasif 

S 0-0-130 

Aktif  

S 0-0-5 

Pasif 

S 0-0-130 

Aktif  

S 0-0-10 

Pasif  

S 0-0-130 

Aktif 

S 0-0-10 

Pasif 

S 0-0-130 

Pergelangan 

Kaki 

Aktif  

S 0-0-0 

Pasif  

S 0-0-5 

Aktif  

S 0-0-0 

Pasif  

S 0-0-5 

Aktif 

S 0-0-0 

Pasif 

S 0-0-5 

Aktif  

S 0-0-5 

Pasif 

S 0-0-10 

Aktif  

S 0-0-5 

Pasif  

S 0-0-10 

Aktif 

S 0-0-5 

Pasif 

S 0-0-10 

 
 

 



3.  Penurunan Oedema 

Tabel 4.3 

Daftar Evaluasi Oedema 

Data T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Lingkar 
segmen 28 28 28 27 27 27 

5cm prox 23 23 23 22 22 21 
10cm 
prox 27 27 26 26 26 26 

5cm distal 27 27 26 26 26 25 
10cm 
distal 

23 23 23 23 23 22 

 
4.  Peningkatan Nilai Kekuatan Otot 

Tabel 4.4 
Daftar Evaluasi Kekuatan Otot 

Sendi  T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Lutut  Fleksor  

3+ 
Ekstensor  

3+ 

Fleksor  
3+ 

Ekstensor  
3+ 

Fleksor  
3+ 

Ekstensor  
3+ 

Fleksor  
3+ 

Ekstensor  
4- 

Fleksor  
4- 

Ekstensor  
4 

Fleksor  
4- 

Ekstensor  
4 

Pergelangan 
kaki 

Dorsal 
fleksor  

1 
Plantar 
fleksor  

1 

Dorsal 
fleksor  

1 
Plantar 
fleksor  

1 

Dorsal 
fleksor 

1 
Plantar 
fleksor 

1 

Dorsal 
fleksor 

1 
Plantar 
fleksor 

1 

Dorsal 
fleksor 

2 
Plantar 
fleksor 

2 

Dorsal 
fleksor  

2 
Plantar 
fleksor  

2 
 

5.  Peningkatan Aktivitas Fungsional 

Tabel 4.5 

Daftar Evaluasi Kemampuan Fungsional 

No  Bentuk 
Aktivitas 

Kemampuan 
beraktivitas 

Terapi  
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 Berdiri 
dari posisi 

duduk 

Nyeri  
Kesulitan  
ketergantungan 

4 
5 
5 

4 
5 
5 

4 
5 
5 

4 
5 
5 

4 
5 
5 

4 
5 
5 

2 Berjalan 
15 meter 

Nyeri  
Kesulitan  
Ketergantungan  

4 
5 
5 

4 
5 
5 

4 
5 
5 

4 
5 
5 

4 
5 
5 

4 
5 
5 

3 Naik turun 
tangga  

Nyeri  
Kesulitan  
Ketergantungan  

4 
5 
5 

4 
5 
5 

4 
5 
5 

4 
5 
5 

4 
5 
5 

4 
5 
5 



B. Pembahasan 

1.  Penurunan Nyeri 

Berkurangnya nyeri dapat diperoleh dari berkurangnya proses inflamasi 

ataupun akibat dari stimulasi propioseptor untuk memblokir nyeri 

ditingkat spinal. Dengan gerakan yang ringan dan perlahan akan 

merangsang propioseptor yang merupakan aktfitas dari serabut afferent 

berdiameter besar. Hal ini mengakibatkan menutupnya spinal gate. Terapi 

latihan dalam bentuk relaksasi dapat memberikan efek pengurangan nyeri 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan dibantu oleh 

penanganan dokter yang telah memberikan medica metosa pengurang rasa 

nyeri itu sendiri. 

2.  Peningkatan Lingkup Gerak Sendi lutut dan pergelangan kaki kanan 

Terjadi peningkatan lingkup gerak sendi pada tungkai kanan didapatkan 

hasil pada fleksi lutut terjadi penambahan LGS 10 derajat. Untuk LGS 

pergelangan kaki kanan pada dorsal fleksi terjadi penambahan 5 derajat  

untuk gerak aktif dan  5 derajat untuk gerak pasif. Sedangkan untuk gerak 

plantar fleksi tidak ada penambahan saat aktif maupun pasif. Sesuai 

dengan salah satu tujuannya dari active exercise dan relaxed passive 

exercise , pasien diminta untuk aktif menggerakkan ekstremitasnya untuk 

memelihara LGS dan pasien digerakkan passive oleh terapis untuk 

meningkatkan LGSnya  

3.  Terjadi Penurunan Oedema 

Terjadi penurunan oedem pada pergelangan kaki kanan. Pada pergelangan 

kaki dengan titik bantu pemeriksaan maleolus lateralis yang semula 28 cm 

menjadi 27 cm, pada 5cm diatas maleolus dari 23 cm menjadi 21 cm, 10 

cm diatas maleolus dari 27 cm menjadi 26 cm sedangkan 5 cm di bawah 

maleolus dari 27 cm menjadi 25 cm dan 10 cm di bawah maleolus dari 23 



cm menjadi 22 cm. bengkak akan menekan serabut saraf sensoris sehingga 

akan merangsang timbulnya nyeri. Dengan pemberian terapi latihan 

berupa static contraction  akan terjadi pumping action dan kontraksi otot 

yang dapat menekan pembuluh darah vena sehingga vena akan akan 

mengalirkan darah ke jantung yang kemudian akan dipompa oleh jantung. 

Dengan demikian aliran darah akan lancer dan eksudat akan dapat 

dialirkan ke bagian yang lebih proksimal (Kisner, 1996). 

4.  Peningkatan nilai kekuatan otot  

Terjadi peningkatan kekuatan otot tungkai kanan dimana pada fleksor lutut 

dari 3+ menjadi 4- dan untuk ekstensor lutut dari 3+ menjadi 4. Sedangkan 

untuk dorsal fleksor dari 1 menjadi 2 dan untuk plantar fleksor dari 1 

menjadi 2. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan dari nyeri dan 

oedema pada pergelangan kaki kanannya serta adanya keberanian dari 

pasien untuk menggerakkan atau mengkontraksikan anggota tubuh yang 

cidera. Dengan berkurangnya nyeri maka kemampuan pasien untuk 

menggerakkan anggota yang sakit akan meningkat. Dengan motor unit 

yang banyak terangsang maka semakin banyak serabut-serabut otot yang 

ikut berkontraksi sehingga kekuatan otot meningkat.  

5.  Peningkatan Aktivitas Fungsional  

Terapi yang diberikan dapat membantu proses penyembuhan pasien. 

Selain dengan modalitas trapi latihan dapa dikombinasikan dengan 

modalitas yang lain, misalnya infra red, karena infra red mempunyai efek 

terapeutik antara lain : mengurangi nyeri, releksasi otot. Dengan 

pemberian infra red sebelum pemberian terapi latihan akan berguna sekali 

dalam mempersiapkan otot otot untuk diulur karena dengan infra red dapat 

juga meningkatkan elastisitas jaringan otot sehingga akn menamabah 

lngkup gerak sendi dan meningkatkan kekuatan otot. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Pada pasien nama Ny. S umur 35 tahun, dengan diagnosa Fracture Cruris1/3 

distal dextra setelah diberikan terapi dengan terapi laihan selama 6 kali didapatkan 

hasil sebagai berikut :  

1. Adanya penurunan nyeri diam, tekan dan gerak 

2. Adanya peningkatan lingkup gerak sendi lutut dan pergelangan kaki 

3. Adanya penurunan oedema  

4. Adanya peningkatan kekuatan otot fleksor dan ekstensor ankle  

5. Adanya peningkaan kemampuan fungsional jalan 

 

B. Saran  

1. Saran bagi terapis 

Untuk memberikan pelayannan sebaik-baiknya serta harus menggunakan 

proses fisioterapi secara tepat dan sesuai kondisi pasien. Fisioterapi harus 

selalu meningkatkan mutu pelayanan dengan cara belajar dan terus belajar 

mengenai ilmu fisioterapi yang berkembang cepat. 

2. Bagi pasien 

Untuk melakukan untuk melakukan latihan seperti yang telah diajarkan 

walaupun sudah pulang ke rumah agar tidak takut menggerakkan tungkainya. 

Maka dari itu dengan adanya gerakan pada tungkai bawah kanan akan 



mempercepat proses penyelesaian masalah yaitu mengurangi nyeri, 

menambah gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot, mengurangi 

pembengkakan dan dapat kembali melakukan berjalan seperti sedia kala. 

3. Bagi Masyarakat 

Bila menjumpai penderita dengan kondisi fraktur diharapkan secara mencari 

pengobatan ke dokter atau tim medis guna memperoleh pertolongan yang 

adekuat, semakin dini mendapatkan terapi maka akan semakin baik hasilnya.  
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