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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA POST OPERASI  

FRAKTUR FEMUR DEXTRA 1/3 TENGAH DENGAN PEMASANGAN 

PLATE AND SCREW  

DI RS ORTHOPEDI PRPF DR SOEHARSO SURAKARTA 

(AHMAD YASIR ROMADLONI,J100100047,2013) 

ABSTRAK 

Latar Belakang : 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. 

Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam mengurangi nyeri, 
meningkatkan lingkup gerak sendi dan meningkatkan kekuatan otot pada kasus 
fraktur femur dextra 1/3 tengah dengan modalitas Terapi Latihan (static 
contraction, hold relax, gerak aktif, gerak pasif). 

Hasil : Setelah dilakukan terapi selama enam kali didapatkan hasil adanya 
penurunan nyeri diam, tekan dan gerak, peningkatan kekuatan otot paha dan 
peningkatan lingkup gerak sendi pada lutut. 

Kesimpulan : Static contraction dapat mengurangi nyeri dan terapi latihan (hold 
relax, gerak aktif dan gerak pasif) meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan 
lingkup gerak sendi pada kasus fraktur femur dextra 1/3 tengah. 

 

Kata kunci : fraktur femur dextra 1/3 tengah, terapi latihan (hold relax, static 
contraction, gerak aktif dan gerak pasif) 
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PHYSIOTHERAPEUTIC ADMINISTRATION OF POST-1/3 MIDLE 
FEMUR DEXTRA FRACTURE BY USING PLATE AND SCREW  

IN RS ORTHOPEDI PROF DR SOEHARSO SURAKARTA  

(AHMAD YASIR ROMADLONI, J100100047, 2013) 

ABSTRACT 

Background: A fracture of frequently, called as a broken bone is a discontinuity 
of bone tissue and/or cartilage. Causes of it are, among the other, bone fragility 
because of osteoporosis disease and it is, usually, experienced in adulthood and 
also, it is caused by an unsuspected incident. Femur fracture is more likely 
occurred in male than female under 45 years old and frequently, it has correlation 
with sport, occupation or incident. 

Purpose: To know physiotherapeutic administration in attempts of relieving pain, 
improving range of joint movement, and enhancing muscle strength in case of 1/3 
midle femur dextra fracture by using modalities of exercising therapy (static 
contraction, hold relax passive and active movements). 

Result: After six times of the therapies, relieving of stationary pain, pressure pain, 
and movement pain, and enhancement of muscle strength and improvement of 
range of joint movement were found. 

Conclusion: Infrared and static contraction can relieve pain and exercise therapy 
(hold relax, active and passive movement) can enhance muscle strength, improve 
range of joint movement in case of 1/3 midle femur dextra fracture. 

 

Key word: Fracture of 1/3 midle femur dextra, exercise therapy (hold relax, static 
contraction, passive movement and active movement) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fraktur atau sering disebut patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang 

dan atau tulang rawan yang penyebabnya dapat dikarenakan penyakit pengeroposan tulang 

diantaranya penyakit yan sering disebut osteoporosis, biasanya dialami pada usia dewasa dan 

dapat disebabkan karena kecelakaan yang tidak terduga. 

 

B. Rumusan Masalah 

(1) Apakah static contraction dapat mengurangi oedem dan nyeri pada tungkai atas dan lutut 

yang disebabkan proses radang karena luka incisi post operasi? (2) Apakah  passive exercise 

dapat memelihara luas gerak sendi lutut ke arah fleksi? (3) Apakah active exercise dapat 

memelihara luas gerak sendi lutut ke arah fleksi dan meningkatkan kekuatan otot fleksor dan 

ekstensor knee? (4) Apakah hold relax dapat meningkatkan luas gerak sendi lutut ke arah 

fleksi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui manfaat terapi latihan terhadap masalah-

masalah yang muncul seperti (1) untuk mengetahui manfaat static contraction terhadap 

pengurangan oedem pada tungkai atas dan lutut yang disebabkan luka incisi pasca operasi 

sehingga nyeri dapat berkurang. (2) untuk mengetahui manfaat passive exercise terhadap 

peningkatan luas gerak sendi lutut ke arah fleksi. (3) untuk mengetahui manfaat active 

exercise terhadap peningkatan luas gerak sendi lutut ke arah fleksi dan peningkatan kekuatan 

otot quadriceps dan hamstring. (4) untuk mengetahui hold relax terhadap peningkatan luas 

gerak sendi lutut ke arah fleksi. 

 

 



 
 

6 
 

BAB II 

A. Deskripsi Kasus 

1. Definisi Fraktur 

Fraktur atau sering disebut patah tulang adalah terputusnya kontinuitas 

jaringan tulang dan atau tulang rawan yang penyebabnya dapat dikarenakan penaykit 

pengeroposan tulang diantaranya penyakit yang sering disebut osteoporosis, biasanya 

dialami pada usia dewasa. 

 

2. Etilogi 

Fraktur dapat terjadi akibat: (1) peristiwa trauma tunggal, (2) tekanan yang 

berulang-ulang, (3) kelemahan abnormal pada tulang. Kekuatan tersebut dapat berupa 

pemuntiran, penekukan, penekanan atau penarikan. Apley dan Solomon (1995), 

 

3. Patologi 

Tindakan bedah yang menyebabkan terdapat luka incisi. Akan terjadi 

kerusakan jaringan lunak di bawah kulit maupun pembuluh darah yang akan diikuti 

keluarnya cairan limphe dan darah kemudian akan terjadi reaksi radang sehingga 

menimbulkan oedem (bengkak). Bengkak akan menekan nociceptor sehingga 

merangsang timbulnya nyeri. Nyeri akan menyebabkan pasien enggan bergerak yang 

akan mengakibatkan luas gerak sendi menurun kemudian akan diikuti penurunan 

kekuatan otot karena otot tidak digunakan dalam waktu yang lama dan akhirnya 

menyebabkan penurunan aktifitas fungsional. 
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BAB III 

A. PROSES FISIOTERAPI 

Pasien merupakan seorang berjenis kelamin laki-laki  bernama S, berumur 49 

tahun, beralamat di Jl.Kapten Arya 66.31. No.60 Rt.012 Rw.004 Karang Malang, 

Indramayu,Jawa Barat, beragama Islam, dengan diagnosa Post Operasi Fraktur Femur 

Dextra 1/3 Tengah. Telah dilakukan pemeriksaan nyeri,  kekuatan otot, dan lingkup 

gerak sendi pada tungkai kanannya. 

1. Impairment 

Impairment adalah (1) nyeri karena luka incisi pada tungkai kanan atas bagian 

lateral pasca operasi yang menyebabkan radang sehingga timbul oedem pada tungkai 

atas dan lutut, (2) keterbatasan gerak ke arah fleksi lutut knan, (3) penurunan 

kekuatan otot fleksor dan ekstensor.  

2. Functional Limitation 

functional limitation adalah : keterbatasan pasien untuk melakukan aktifitas 

fungsional dengan tungkai seperti berjalan 

3. Retriction of Participation 

Retriction of participation adalah pasien tidak dapat bersosialisasi dengan 

masyarakat seperti bekerja sebagai pedagang sayur, membantu orang yang punya 

kerja. 

 

 

B. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

 

Disini teknik atau terapi latihan yang dilakukan adalah : 

a. Terapi Latihan 

Terapi latihan ini merupakan salah satu tindakan yang dalam 

pelaksanaannya menggunakan gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif. 

(Kisner, 2007).Terdiri dari : 

a) Passive Exercise 
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Passive exercise adalah suatu latihan yang dilakukan dengan gerakan 

yang  dihasilkan dengan tenaga atau kekuatan dari luar tanpa adanya kontraksi 

otot (Kisner, 2007).Gerakan yang termasuk dalam latihan passive exercise 

yaitu : 

1. Static contraction merupakan kontraksi otot tanpa perubahan panjang otot 

atau tanpa gerakan sendi yang nyata.. 

2. Passive exercise merupakan gerak yang dihasilkan oleh kekuatan dari luar 

tanpa disertai kontraksi otot.  

3. Active exercise merupakan gerak yang dihasilkan oleh kontraksi otot itu 

sendiri Gerakan yang termasuk dalam latihan ini yaitu : 

a.  Assistive active exercise yaitu gerakan yang terjadi oleh karena adanya 

kerja dari otot yang bersangkutan, melawan pengaruh gravitasi dan dalam 

melakukan kerja dibantu oleh kekuatan dari luar. 

b. Free active exercise yaitu gerakan yang dilakukan sendiri oleh pasien tanpa 

adanya bantuan dimana gerak yang dihasilkan adalah kontraksi otot dengan 

melawan gaya gravitasi. 

c. Resisted active exercise yaitu gerak aktif dengan tahanan dari luar terhadap 

gerakan yang dilakukan oleh pasien. 

4. Hold Relax merupakan metode untuk memajukan atau mempercepat respon 

dari mekanisme neuromuscular melalui rangsangan pada propioseptor.. 

 

b. Edukasi 

Untuk home program antara lain: (1) pasien dianjurkan untuk memposisikan 

tungkai kanan lebih tinggi dengan mengganjal tungkai dengan bantal untuk 

mengurangi oedem, (2) pasien dianjurkan untuk melakukan latihan-latihan secara 

mandiri seperti yang pernah diberikan oleh terapis, (3) pasien dianjurkan untuk 

menggunakan WC duduk atau apabila apabila di rumah tidak ada WC duduk pasien 

dapat menggunakan kursi kayu yang telah dilubangi pada bagian tengahnya. 
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Hasil Evaluasi 

a. Evaluasi nyeri dengan VDS  (Verbal Descriptive Scale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hasil evaluasi oedema dengan pemeriksaan antropometri  

 T1 T6 

Tuberositas tibia + 10 cm ke 

proksimal (bandage) 

47 43 

Tuberositas tibia + 20 cm ke 

proksimal (bandage) 

49 43 

Tuberositas tibia + 10 cm ke 

distal (bandage) 

36 34 

Tuberositas tibia + 20 cm ke 

distal (bandage) 

38 35 

Tuberositas tibia + 30 cm ke 

distal (bandage) 

28 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data T1 T6 

Nyeri diam 4 2 

Nyeri tekan 5 3 

Nyeri gerak 6 4 
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c. Evaluasi Lingkup Gerak Sendi dengan goneometer 

 
Sendi T1 T2 

 

 

Lutut 

Aktif 

S 0-0-35 

Pasif 

S 5-0-35 

Aktif 

S 0-0-110 

Pasif 

S 5-0-115 

 

 

 

 

Hip 

Aktif 

S 0-0-40 

R 10-0-15 

F 5-0-0 

Pasif 

S 0-045 

R 15-0-20 

F 10-0-0 

Aktif 

S 20-0-45 

R 15-0-15 

 

Pasif 

S 0-0-50 

R 20-0-30 

 

d. Evaluasi kekuatan otot dengan pengukuran MMT 

 
Grup Otot T1 T6 

Fleksor Hip 3 4 

Ekstensor Hip 3 4 

Abduktor Hip 3 3 

Adductor Hip 3 3 

Fleksor Knee 3 4 

Ekstensor Knee 3 4 
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BAB IV 

Pembahasan 

1. Nyeri 

Dengan latihan static contraction dapat meningkatkan rileksasi otot dan 

sirkulasi darah dimana zat-zat yang menyebabkan radang dapat terangkut sirkulasi 

darah tersebut sehingga nyeri berkurang (Kisner dan Colby, 2007). 

2. Oedem 

Pada kasus ini, terapi latihan yang digunakan untuk mengurangi oedem yaitu 

static contraction. Proses pengurangan oedem dengan menggunakan gerak aktif pada 

prinsipnya adalah memanfaatkan sifat vena yang dipengaruhi oleh pumping action 

otot sehingga dengan kontraksi yang kuat maka otot akan menekan vena dan cairan 

oedem dapat dibawa vena menuju proksimal dan ikut dalam peredaran darah 

sehingga nyeri akan berkurang.(Kisner dan Colby, 2007). 

3. LGS 

Penurunan LGS pada kasus ini dapat terjadi karena adanya luka incisi yang 

menyebabkan oedem sehingga timbul nyeri yang menyebabkan pasien enggan 

bergerak. Jika kondisi ini dibiarkan dapat menimbulkan spasme yang akan 

menyebabkan gerak sendi menjadi terbatas. Dari data diatas, dapat dikatakan bahwa 

telah terjadi peningkatan LGS. Hal ini dapat terjadi karena seiring dengan 

menurunnya oedem dan nyeri serta spasme otot, maka pasien lebih mudah untuk 

menggerakkan sendi yang semula terbatas.Terapi latihan yang digunakan untuk 

meningkatkan LGS yaitu berupa passive exercise, active exercise, dan hold relaxed. 

Dengan gerak aktif maka perlengketan jaringan akibat immobilisasi dapat dikurangi 

(Apley dan Solomon, 1995), sehingga pasien akan lebih mudah untuk menggerakkan 

sendi tanpa ada hambatan yang berefek pada peningkatan LGS. Selain itu, 

penggunaan teknik hold relaxed juga dapat meningkatkan LGS (Kisner dan Colby, 

2007) dengan mekanisme yang telah dijelaskan di atas bahwa dengan kontraksi 

isometrik yang kuat dan disertai dengan rileksasi maka  ketegangan otot dan spasme 

dapat berkurang. Hal tersebut ditambah dengan mekanisme penguluran otot sehingga 

sarcomer otot yang semula memendek akan dapat memanjang kembali dan berakibat 

pada kembalinya fungsi otot secara normal.  
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4. Kekuatan otot 

Kekuatan otot tungkai kanan pasien akan meningkat seiring dengan 

berkurangnya nyeri. Tetapi bila pasien tidak dilatih maka dikhawatirkan setelah nyeri 

menghilang maka akan terjadi penurunan kekuatan otot karena tidak pernah 

digunakan. Pada kasus ini, setelah dilakukan free active exercise dan resisted active 

exercise telah terjadi peningkatan kekuatan otot. Menurut Kisner dan Colby (2007) 

jika suatu tahanan diberikan pada otot yang berkontraksi maka otot tersebut akan 

beradaptasi dan menjadi lebih kuat. 

 

 

 



 
 

13 
 

BAB V 

A. Kesimpulan 

Dari hasil yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa dengan penggunaan modalitas fisioterapi berupanterapi latihan itu static 

contraction, passive exercise, active exercise, dan hold relaxed dapat membantu 

mengurangi permasalahan yang timbul akibat post operasi fraktur femur dextra 1/3 

tengah. Pada kasus ini, setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali didapatkan hasil berupa 

penurunan nyeri, penambahan lingkup gerak sendi, dan penambahan kekuatan otot. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan proses fisioterapi yaitu dengan terapi latihan pada pasien 

pasca operasi fraktur femur dextra 1/3 medial dengan plate and screw, maka penulis 

akan memberikan saran kepada : 

 

1. Kepada pasien 

Kesungguhan pasien dalam melakukan latihan harus ada karena tanpa adanya 

kesungguhan dan semangat untuk melakukan latihan secara rutin maka keberhasilan sulit 

dicapai. Pasien disarankan untuk melakukan latihan – latihan yang diajarkan terapis 

seperti menekuk dan meluruskan lututnya serta mengelevasikan tungkai kanannya agar 

lebih tinggi dari posisi jantung dengan cara mengganjal bantal saat tidur. Selain itu 

pasien dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas yang membebani sendi lutut kanan 

secara berlebihan, seperti tidak menapakkan kaki kanannya saat berjalan sampai 

beberapa bulan atau sampai tulang benar-benar menyambung dengan kuat. 

 

2. Kepada fisioterapis 

Dalam melakukan pelayanan hendaknya sesuai prosedur yang ada oleh karena itu 

perlu suatu pemeriksaan yang teliti, sistematik dan terarah sehingga permasalahan yang 

ditemui dapat ditangani dengan tepat agar diperoleh hasil yang memuaskan. Selain itu 

hendaknya selalu meningkatkan kemampuan diri baik secara teori maupun praktek untuk 

menghadapi perkembangan IPTEK yang semakin maju.  

 

3. Kepada masyarakat 

Bagi masyarakat umum untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas kerja yang 

mempunyai resiko untuk terjadinya trauma atau cidera. Disamping itu, jika telah terjadi 
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cidera yang dicurigai terjadi patah tulang maka tindakan yang harus dilakukan adalah 

segera membawa pasien ke rumah sakit bukan ke alternatif karena dapat terjadi resiko 

kesalahan bentuk postur dan komplikasi yang lebih berat. 
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