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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan , jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi (UU 

Kesehatan No 23,1992). Oleh karena itu kesehatan merupakan hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan karena akan mendasari peningkatan kualitas dan 

kuantitas hidup dalam masyarakat.Pembangunan kesehatan, yaitu: menggerakkan 

pembangunan nasional berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat 

untuk hidup sehat,  memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang 

bermutu, merata dan terjangkau, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, 

keluarga dan masyarakat serta lingkunganya (DepKes RI,1999). 

Upaya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan 

di masa sekarang sangatlah penting. Menciptakan masyarakat yang sehat meliputi 

fisik maupun non fisik. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan 

peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan 

pemulihan (rehabilitatif). Pembangunan kesehatan dalam upaya peningkatan 

kesehatan seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. 

Upaya ini akan berjalan sukses apabila terdapat kerjasama yang baik antara 

masyarakat dan pemerintah. 

Dimana pengertian fisioterapi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang 

ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan 

memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan 
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penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan 

mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi (SK Menkes. No 376, 2007). 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan manusia sering ditemukan beragam penyakit yang 

disebabkan oleh traumatik. Trauma merupakan keadaan dimana seseorang 

mengalami cidera oleh salah satu sebab. Penyebab utama trauma adalah kecelakaan 

lalu lintas, industri, olah raga dan rumah tangga. Salah satu penyakit yang dapat 

terjadi karena trauma yaitu fraktur. Fraktur adalah suatu perpatahan pada kontinuitas 

struktur tulang patahan mungkin tak lebih dari suatu retakan, suatu pengisutan atau 

penghimpitan korteks. Biasanya patahan tulang itu lengkap dan fragmen fraktur 

bergeser.  

Menurut letak dan kerusakan jaringan yang berbeda pada masing-masing 

fraktur sehingga menghadirkan suatu bentuk masalah berlainan pula. Seperti pada 

fraktur colles yang dilakukan pemasangan GIPS, fraktur didaerah ini, dapat terjadi 

komplikasi-komplikasi tertentu, seperti kekakuan sendi pergelangan tangan. Disini 

penulis membahas pasca fraktur colles dextra. Tingkat gangguan akibat terjadinya 

kekakuan sendi siku dapat digolongkan ke dalam berbagai tingkat dari impairment 

atau sebatas kelemahan yang dirasakan misalnya adanya nyeri, spasme yang 

menyebabkan keterbatasan Lingkup Gerak Sendi (LGS). Dampak selanjutnya 

functional limitation atau fungsi yang terbatas, misalnya keterbatasan fungsi dari 

pergelangan tangan untuk menekuk, berpakaian dan makan serta aktifitas sehari-hari 

seperti aktifitas  perawatan diri yang meliputi memakai baju, mandi, ke toilet dan 

sebagainya. 
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Fisioterapi berperan penting dalam penanganan kondisi kekakuan sendi 

tersebut. Ada bermacam-macam modalitas fisioterapi yang dapat diberikan pada 

permasalahan kekakuan post fraktur colles dextra seperti sinar Infra Merah, 

Massage,dan Terapi Latihan. Dengan pemberian modalitas tersebut, tujuan 

fisioterapi yang ingin dicapai adalah (1) mengurangi nyeri, (2) meningkatkan luas 

gerak sendi, dan (3) menurunkan kekakuan sendi serta spasme otot. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada kasus post fraktur collesdextra dalam dengan 

gangguan nyeri, gerak dan fungsi dengan modalitas sinar infra merah, massage, dan 

terapi latihan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah sinar Infra Merah dan Massage dapat mengurangi nyeri tekan dan 

gerak pergelangan tangan pada kasus post fraktur colles dextra? 

2. Apakah Terapi Latihan dapat meningkatkan kekuatan otot-otot fleksor dan 

ekstensor wrist pada kasus post fraktur colles dextra?  

3. Apakah Terapi Latihan dapat meningkatkan Luas Gerak Sendi (LGS) wrist 

pada kasus post fraktur colles dextra? 
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C. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah 

ini adalah : 

a. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui pengaruh infra red (IR), Massage, dan terapi 

latihan dapat menurunkan keluhan - keluhan pada kasus post fraktur colles 

dextra. 

b. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui manfaat Sinar Infra Merah, Massage, dan Terapi 

Latihan terhadap penurunan nyeri, peningkatan LGS, dan peningkatan 

kekuatan otot pada pergelangan tangan kanan seoptimal mungkin. 

 

D. Manfaat Penulisan  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis  

Memperdalam ilmu pengetahuan dan penatalaksanaan fisioterapi 

pada kasus post fraktur colles dextra dengan modalitas IR, massage, dan 

Terapi Latihan. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat umum, serta mengetahui 

tentang peran fisioterapis pada kondisi post fraktur colles dextra. 
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3. Bagi Institusi 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang fisioterapi bagi 

institusi pendidikan fisioterapi. 

4. Bagi Pendidikan 

Memberikan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pemahaman fisioterapi 

bagi dunia pendidikan mengenai kasus post fraktur colles dexra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


