
 

B AB 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 yan 

sering disebut osteoporosis, biasanya dialami pada usia dewasa dan dapat 

disebabkan karena kecelakaan yang tidak terduga. 

Angka kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat lebih sering 

disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan 

perlengkapan berkendara dan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Selain 

itu jumlah kendaraan yang bertambah banyak memadati jalan sehingga 

bisa memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Salah satu akibat dari 

kecelakaan lalu lintas adalah fraktur. 

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 kurang dari 45 tahun an sering berhubungan 

dengan olahraga, pekerjaan dan kecelakaan. (Mansjoer,2000). 

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

fragmen tulang pada kesejajarannya dan posisi anatomis normal. 

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

harus diimobilisasi, atau dipertahankan dalam posisi yang benar sampai 

terjadi penyebabnya (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 bertahab 

(Mansjoer,2000) 

Problematik fisioterapi pasca operasi fraktur femur dextra 1/3 

tengah dengan plate and screws meliputi impairment, functioal limitation, 

dan disability. Poblematik yang termasuk impairment yaitu : (1) adanya 

nyeri disekitar incise. (2) adanya keterbatasan luas gerak sendi lutut kanan 

kearah fleksi. (3) adanya penurunan kekuatan otot quadriceps dan 

hamstring. Problematik yang termasuk fungtional limitation adalah 

keterbatasan penderita untuk melakukan aktifitas fungsional dengan 

tungkai, misalnya berjalan. Problematik yang termasuk disability adalah 

penderita tidak mampu bersosialisasi dengan optimal di lingkungan 

masyarakat seperti bekerjabakti. 

Fisioterapi dalam mengatasi problematik di atas dapat 

menggunakan salah satu modalitas fisioterapi yaitu terapi latihan. Terapi 

latihan adalah salah satu usaha penyembuhan dalam fisioterapi yang dalam 

pelaksanaannya menggunakan gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif 

. Terapi latihan yang diberikan antara lain: (1) static contraction yaitu 



3 
 

 

untuk mengurangi oedem pada tungkai atas dan lutut yang disebabkan 

proses radang karena luka incisi pada tungkai kanan atas bagian lateral 

pasca operasi sehingga nyeri berkurang, (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 meningkatkan 

kekuatan otot fleksor dan ekstensor, (4) hold relax untuk meningkatlan 

luas gerak sendi lutut ke arah fleksi. Terapi latihan tersebut ditambah 

dengan latihan jalan untuk memperbaiki aktifitas fungsional jalan dengan 

menggunakan walker atau kruk.  

 

B. Rumusan Masalah 

Pada karya tulis ilmiah ini permasalahan yang penulis kemukakan 

antara lain:  

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? 
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C. Tujuan Laporan Kasus 

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini 

sesuai dengan rumusan masalah yaitu : 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan program 

Fisioterapi Diploma III. 

b. Mengetahui proses fisioterapi, menambah 

pengetahuan serta menyebar luaskan informasi 

tambahan tentang fisioterapi pada kondisi fraktur 

pada fisioterapi, medis, dan masyarakat. 

2. Tujuan Khusus 

a. untuk mengetahui manfaat static contraction 

terhadap pengurangan oedem pada tungkai atas dan 

lutut yang disebabkan luka incisi pasca operasi 

sehingga nyeri dapat berkurang. 

b. untuk mengetahui manfaat passive exercise 

terhadap peningkatan luas gerak sendi lutut ke arah 

fleksi. 

c. untuk mengetahui manfaat active exercise terhadap 

peningkatan luas gerak sendi lutut ke arah fleksi dan 

peningkatan kekuatan otot quadriceps dan 

hamstring. 
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d. untuk mengetahui hold relax terhadap peningkatan 

luas gerak sendi lutut ke arah fleksi. 

 

D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Bagi Penulis 

Memberikan wawasan dan pemahaman dalam memberikan 

penatalaksanaan terapi latihan pada kasus fraktur femur 1/3 tengah. 

2. 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. Agi Pendidik 

Dapat bermanfaat bagi pendidik untuk lebih mengembangkan ilmu 

pengetahuan serta menyebar luaskan mengenai kasus fraktur femur 

dextra 1/3 tengah. 

4. Bagi masyarakat 

Diharapkan dengan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan 

informasi bagi masyarakat tentang kasus fraktur femur dextra 1/3 

tengah. Sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan serta 

mengetahui peranan fisioterapi pada kondisi tersebut. 

 

 

 


