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ABSTRAK 

 
Latar belakang : Fraktur cruris adalah terputusnya kontinuitas tulang dan 
ditentukan sesuai jenis dan luasnya, terjadi pada tulang tibia dan fibula. Fractur 
terjadi jika tulang dikena stress yang lebih besar dari yang dapat diabsorbsinya. 
Permasalahan pada post operasi fraktur cruris 1/3 medial dextra dengan 
pemasangan plate and screw dan adanya bengkak ,odem,nyeri dan meningkatkan 
lingkup gerak sendi dan kekuatan otot. 
Tujuan : untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam penguragan rasa nyeri, 
penngkatan lingkup gerak sendi, penurunan bengkak, peningkatan kekuatan otot, 
dengan modalitas Terapi Latihan.  
Hasil : setelah dilakukan terapi selama enam kali didapatkan hasil adanya 
pengurangan nyeri diam dari T1=2 menjadi T 6=0, nyeri gerak dari T1=3 menjadi 
T6=1, nyeri tekan dari T1=3 menjadi T6=1, peningkatan lingkup gerak sendi aktif 
pada pergelangan kaki kiri gerkan dorsal dan plantar fleksi T1 S:10-0-15, R:5-0-
10 menjadi T6 S:15-0-25, R:10-0-15, dan pada gerak pasif gerakan dorsal dan 
plantar fleksi T1 S:12-0-17, R:7-0-13 menjadi T6 S:20-0-27, R:15-0-20. 
Penurunan bengkak pada patokan maleous lateralis T1:26 cm menjadi T6:24 cm, 
5 cm ke distal dari maleolus lateralis T1:25.5 cm menjadi T6:22 cm, 5 cm ke 
proksimal dari maleolus lateralis T1:24 cm menjadi T6:22 cm, 10 cm ke distal 
patokan dari maleolus lateralis T1:24.5 menjadi T6:21 cm,10 cm ke proksimal 
T1:28 cm menjadi 25.5 cm, peningkatan kekuatan otot fleksor knee T1:2 menjadi 
T6:4, exstensor knee T1:2 menjadi T6:3, dorsal fleksi angkle T1:3 menjadi T6:3, 
plantar fleksor T1:1 menjadi T6:3, inversor T1:1 menjadi T6:2, eversor T1:1 
menjadi T6:2. Peningkatan kemampuan fungsional ditempat tidur bergeser  di bad 
T1:2 menjadi T6:4, bangun dan duduk T1:1 menjadi T6:4, berpindah duduk T1:2 
menja di T6:4, berdiri T1:0 menjadi 1, ambulasi berjalan T1:0 menjadi T6:2, 
penggunaan kursi roda T1:0 menjadi T6:3, berpakaian AGA T1:3 menjadi T6:4, 
AGB T1:1 menjadi T6:2, kaki T1:1 menjadi T6:1,berbesih diri(wajah,rambut,dan 
lengan) T1:4 menjadi T6:4, trunk dan perineum T1:2 menjadi T6:3, ekstrimitas 
bawah:1 menjadi T6:1, buang air kecil T1:1 menjadi T6:1 dan makan T1:2 
menjadi T6:3  
Kesimpulan : terapi latihan dapat mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak 
sendi, menurunkan bengkak, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan 
aktifitas fungsional pada kondisi fraktur cruris 1/3 medial dextra post operasi 
pemasangan plat and screw. 
 
Kata kunci : fraktur cruris 1/3 medial dextra, plate and screw, terapi latihan. 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A Latar Belakang Masalah  

Fraktur adalah  patahan  pada kontinuitas struktur tulang. Patahan tadi 

mungkin tak lebih dari suatu retakan, suatu pengisutan atau perimpilan kreteks, 

biasanya fraktur ini lengkap dan fragmen tulang bergeser. Sedangkan fraktur 

cruris adalah terput usnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai jenis ddan 

luasnya, terjadi pada tulang tibia dan fibula. Fraktur terjadi jika tulang dikena 

stress yang lebih besar dari yang dapat diabsorbsinya (Hoppenfeld, 2011). Fraktur 

biasanya terjadi karena adanya trauma mendadak yang disebabkan oleh 

benturan/kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut 

etiologinya fraktur dibedakan menjdi 3 yaitu (1) fraktur yang disebabkan oleh 

trauma, bak secara langsung maupu tak langsung, (2) fraktur yang disebabkan 

oleh kelelahan pada tulang, (3) fraktur karena keadaan patologi (Soelarto. 2010). 

Dalam kasus fraktur crurs Dextra 1/3 tengah tindakan yang bisa dapat di lakukan 

untuk reposisi antar fragmen adalah dengan reduksi terbuka atau operasi. Ini 

dilakukan karena pada kasus memerlukan pemasangan internal fiksasi untuk 

mencegah pergeseran antar fragmen pada waktu proses penyambungan tulang 

(Hoppenfeld, 2011).  

Pemasangan internal fixsasi dapat menimbulkan tanda gejala Klinis 

dengan adanya luka pada otot yang menyebabkan terjadinya; (1) oedem, (2) nyeri, 

(3) keterbatasan lingkup gerak sendi, (4) penurunan kekuatan otot, (5) gangguan  

aktifitas fungsional dalam melakukan aktifitas sehari-hari seperti berjalan 

(Hoppenfeld, 2011).  

Pada kasus Post setelah pemasangan internal fixsasi dapat ditangani 

fisioterapi salah satu peran dari fisioterpi, yaitu dengan penerapan teknologi 

fisioterapi dengan menggunakan metode terapi latihan dan infrared. Terapi latihan 

tersebut ditunjukan untuk mengatasi gangguan fungsi dan gerak, serta mencegah 

komplikasi yang mungkin timbul, sehingga pasien akan dapat beraktifitas kembali  

 



Melihat permasalahan yang ada di atas maka saya mengambil judul 

Fraktur Cruris 1/3 Medial Dextra dengan  Terapi Latihan Dan Infrared di RSUD 

Panembahan Senopati Bantul.  

  

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang muncul pada post operasi fraktur cruris 1/3 medial 

dextra dengan terapi latihan dan infrared ditinjaudari fisioterapi sangat kompleks. 

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut rumusan masalah yang yang dapat 

dikemukakan penulis adalah 

1.  Apakah Terapi Latihan dapat mengurang oedem, nyeri, meningkatkan 

lingkup gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan 

fungsional jalan? 

2.  Apakah infrared dapat mengurangi nyeri? 

 

C. Tujuan Laporan Kasus  

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini yang sesuai dengan 

rumusan masalah adalah: 

(1)  Untuk mengetahui manfaat Terapi Latihan dalm pengurangan oedem. 

(2)  Untuk mengetahuai manfaat Terapi Latihan terhadap pengurangan nyer i.  

(3)  Untuk mengetahui manfaat Terapi Latihan terhadap pemeliharaan dan 

pengembalian luas gerak sendi lutut dan ankle. 

(4)  Untuk mengetahui manfaat Terapi Latihan terhadap peningkatan kekuatan 

otot. 

(5)  Untuk mengetahui manfaat terapi Latihan dalam peningkaan kemampuan 

fungsional. 

 

 

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.Diskripsi Kasus 

1. Fraktur Cruris 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai jenis 

dan luasnya, terjadi pada tulang tibia dan fibula. Fraktur terjadi jika tulang dikena 

stres yang lebih besar dari yang dapat diabsorbsinya (Hoppenfeld. 2011). 

2. Anatomi Fungsional 
a. Sistem tulang 

b. System sendi 

c.Sistem otot 

3. Definisi 

a. Fraktur cruris medial dextra 

Fraktur cruris adalah terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai 

jenis dan luasnya, terjadi pada tulang tibia dan fibula. Fraktur terjadi jika 

tulang dikena stress yang lebih besar dari yang dapat diabsorbsinya 

(Hoppenfeld.2011). 

b.  Open reduction internal fixatie  (ORIF) 

Open reduction internal fixatie (ORIF) adalah suatu jenis operasi untuk 

jenis operasi untuk pemasangan internal fixasi yang dilakukan ketika fraktur 

tersebut tidak dapat direduksi secara cukup dengan close reduction, untuk 

mempertahankan posisi yang tepat pada fragmen fraktur (Hoppenfeld.2011).  

c. Terapi latihan 

Jenis terapi latihan yang digunakan dalam kasus ini antara lain (1) static 

contraction, (2) passive exercise, (3) active exercise , (4) active exercise , (4) 

resisted active exercise.  

4 Etiologi  

Fraktur biasanya terjadi karena adanya trauma mendadak yang 

disebabkan oleh benturan/kekerasan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Menurut etiologinya fraktur dibedakan menjadi 3 yaitu (1) fraktur 

yang disebabkan oleh trauma, baik langsung maupun tidak langsung, (2) 

fraktur yang disebabkan oleh kelelahan pada tulang, (3) fraktur karena 

keadaan patologi (Soelarto, 2010). 



5. Patologi  

  Waktu penyembuhan fraktur sangat bervariasi antara individu satu 

dengan individu lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan 

fraktur antara lain: usia pasien, jenis fraktur, banyaknya displacement fraktur, 

lokasi fraktur, pasokan darah pada fraktur, dan kondisi medis yang menyertai. 

B. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

Modalitas fisioterapi yang digunakan untuk mengatasi problematik dalam 

kasus post operasi fraktur cruris 1/3 medial dextra adalah dengan terapi 

latihan. Terapi latihan meruakan 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, rleksasi, koordinasi, 

keseimbangan dan kemampuan fungsional (Kishner dan Colby; 2007) 

Terapi latihan yang dilakukan adalah : 

1. Static contraction  

2. Passive movement exercise  

3. Active movement exercise 

4. Latihan gerak aktif melawan tahanan (resisted active movement) 

 

1. Edukasi 
Edukasi yang diberikan pada pasien seperti (1)Terapi latihan dapat 

mengurangi nyeri, (2) Mengurangi Oedem(3) Meningkatkan lingkup gerak 

sendi,(4) meningkatkan kekuatan otot (5) Dan kemampuan fungsional jalan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Pasien bernama TN balada H. iskia , Umur : 22 tahun, Jenis Kelamin : perempuan, 

Agama : Islam, Pekerjaan : montir di AHSAS, Alamat : watu alang 4/5, 

Jogjakarta . , Nomor Registrasi : 12417516 dengan diagnosis medis : Close fraktur  

cruris 1/3 medial dextra. Pasien mengeluh yaitu  pasien terserempet sepda 

motor,sehingga tungkai pasien terbntur sepeda motor dari jarak yang 

berlawanan.pasien masih sadar tetapi tidak dapat berdiri, tungkai tengah kanan 

terasa nyeri saat digerakkan dan terdapat bengkak. Dari pemeriksaan palpasi dapat 

diketahui pada musculokeletal diperoleh bengkak pada tungkai bawah kaki kanan, 

keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS) pada pergelangan kaki kanan, penurunan 

kekuaan otot penggerak pergelanagan kaki kanan, pada pernafasan diperoleh nyeri 

pada tungkai kaki sebelah kanan. Edukasi yang diberikan (1) melakukan aktivitas 

sendiri atau dengan bantuan orang lain untuk berlatih seperti yang telah diajarkan, 

(2) untuk mengurangi bengkak pasien dianjurkan mengganjal tungkai yang sakit 

dengan guling saat pasien tidur terlentang, (3) kurang lebih selama 3 minggu atau 

lebih setelah post operasi  pasien dianjurkan untuk tidak menumpu dengan kaki 

yang sakit. Parameter pengukuran meliputi: pemeriksaan derajat nyeri dengan 

skala VAS, LGS dengan alat ukur goneometer, dan kekuatan Otot dengan MMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

A.Hasil pengukuran Oedem 

 
Grafik 4.1 Pengukuran Anthoprometri dengan pita ukur/midline  

 
B. Hasil pengukuran nyeri 

 
Grafik 4.2 Evaluasi pemeriksaan derajat nyeri dengan VAS 
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C. Hasil evaluasi lingkup gerak sendi 

             Grafik 3. 3 Evaluasi Pemeriksaan LGS lutut kanan aktif dan pasif 

 
Grafik 3.3 Evaluasi Pemeriksaan LGS dengan alat ukur goniometer. 
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D.  Hasil pengukuran Kekuatan Otot 

 
Grafik 4. 4 Hasil Pemeriksaan  kekuatan otot dengan MMT 

E. Kemampuan Fungsional Jalan  

 
                      Grafik 5.1 Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jarak tempuh berjalan. 
 

F. PEMBAHASAN 

Setelah dilaksanakan tentukan fisioterapi di dapat bahwa terapi latihan 

dapat mengurangi oedem, nyeri dan meningkatkan lingkup gerak sendi, 

meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan fungsional jalan dan infrared dapat 

mengurangi nyeri. Oedem dapat berkurang setelah dilakukan terapi 1-6 didapat 

nilai sebelumterapi 60 cm  dan setelah terapi mulai 50 cm  berarti nilainya 

berkurang 10 cm.  

 Berkurangnya  oedem  tersebut dipengaruhi oleh pemberian elevasi pada 

tungkai yang cidera, sehingga dengan posisi tungkai yang lebih tinggi dari jantung 

mengakibatkan oedem dapat berkurang karena pengaruh gravitasi (Kishner dan 

Colby 2007). Juga dengan gerakan static contraction  dapat meningkatan tonus otot, 

membantu mengurangi oedem dan memperlancar aliran darah dengan adanya 

mekanisme pumping action  (Kishner dan Colby, 2007) 

Sesuai dengan pendapat (Kishner dan Colby, 2007), bahwa dengan latian 

Static contraction yaitu dengan cara mengontrasikan otot tanpa disertai perubahan 
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panjang otot maupun pergerakan sendi dapat meninggalkan tonus otot dan dapat 

mengurangi oedem sehingga nyeri berkurang dan dapat memperlancar aliran 

darah.  

Terapi latihan isometrik berpengaruh dalam penurunan nyeri, Nyeri dapat 

terjadi karena adanya rangsangan nocipektor akibat incisi dan adanya oedema 
pada sekitar fraktur. Dengan demikian berkurangnya bengkak dan berangsur 

sembuhnya luka incisi akibat operasi, maka rasa nyeri akan semakin berkurang 

dan juga untuk pengurangan rasa nyeri maka dilakukan terapi latihan yaitu statik 

kontrasi.  

Terapi latihan dengan latihan isometrik quadriceps. Kontraksi isometrik 

pada otot akan diikuti oleh relaksasi akibat dari teraktivasinya organ golgi. Isyarat 
dari orang golgi yang beraktivasi diantarkan dalam mendulla spinalis sehingga 

mengkibatkan efek refleks pada otot. Refleksi ini bersifat menghambat otot dan 

bukan merangsang. Bila ketegangan otot meningkat, maka efek inbihisi dari organ 

dapat menjadi sedemikian besar sehinggga inhibisi ini akan menyebabkan 

terjadinya relaksasi pada otot yang pada akhirnya akan dapat menurunkan adanya 

nyeri (Hoppenfeld,  Stanley,  2011)  

Terapi latihan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi di dapatkan hasil 

sebelumnya mulai  40 derajat setelah diterapi mulai 60 derajat berarti nilainya 

naik 20 derajat. Hal tersebut dapat terjadi karena berkurangnya nyeri dan oedema, 

sehingga pasien lebih mudah meggerakan sendi ankle kanan yang semula terbatas 

oleh nyeri dan oedema. Terapi latihan yang digunakan untuk meninggkatkan LGS  

berupa gerak relaxed passive exercise dan resisted active exercise yang 

dimodifikasi.  

Penggunakan exercise yang dimodifikasi. Dengan gerakan pasif maka 

pelengketan jaringan akibat immobilisasi dapat dikurangi sehingga pasien akan 

lebih mudah. menggerakan sendi tanpa ada gangguan.  Disamping itu penggunaan 

teknik resisted active exercise dapat meningkatkan LGS (Kishner dan Colby, 2007). 

Dengan mekanisme kontraksi isometrik dengan disertai rileksasi dan penguluran 

maka fungsi otot dapat kembali normal.  Pada kasus ini teknik resisted active 

exercise yang dimodifikasi yang diterapkan pada sendi ankle kanan  khususnya 

untuk gerakan dorsi fleksi. Dengan pemberian terapi latihan scara teratur dengan 

dosis yang sesuai dengan fiksasi secara benar, maka otot yang mengalami 

keterbatasan akan terulur sehingga lingkup gerak sendi meningkat (Rasajad, 2009)  



 Terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot didapatkan hasil 10 cm 

sebelumnya mulai 60 cm menurun dari 60-50 nilai turun 10 cm.  kekuatan otot 

yang dipeoleh selama T1-T6,  penelitian yang membuktikan bahwa terapi latian 

yang cocok dan baik untuk pengurangan nyeri pada lutut antara lain  fisher pada 

tahun 1991 melakukan penelitian dengan menggunakan teknik la tihan penguatan 

otot quadriceps  baik secara isometrik maupun isotonik. Fisher memeriksa hasil 

program latihannya dan dari hasil tersebut menunjukan kenaikan signifikan pada 

kekuatan otot Quadriceps dan pengurangan rasa nyeri. (Sebastian, Depakk,2005), 

dan akibat rasa nyeri pasien membatasi gerakan – gerakan sehingga LGS otomatis 

akan terbatas. Dalam jangka waktu yang lama hal ini berpengaruh pada kekuatan 

otot, sehingga terjadi pada penurunan kekuatan otot pengaruh terapi latihan 

terhadap kekuatan otot berdasarkan data diatas , bahwa terapi latihan secara aktif 

exercise, dan hold  relax dapat meningkatkan kekuatan otot, kontraksi otot 

tergantung banyaknya motor unit yang terangsang , maka daya dari kekuatan otot 

dapat meningkat karena adanya gaya penekanan dan peregangan pada otot maka 

merangsang otot akan berkontraksi dan meningkatkan kekuatan otot. Terapi 

latihan dapat meningkatkan aktifitas fungsional jalan didapatkan hasil mulai dari 5 

meter  T4-T6 setelah diterapi latihan dapat  meningkatkan aktifitas fungsional 

jalannya bertambah  menjadi 15 meter. 

 Pada kasus ini kemampuan fungsional jalan  dievaluasi dengan mengukur 

jarak yang bisa ditempuh pasien dengan menggunakan kruk. Dari data yang 

diperoleh dari T4-T6 bahwa terjadi peningkatan jarak yang bias ditempuh pasien. 

Pada T4 pasien dapat ditempuh 5 meter sedangkan pada T6 pasien dapat 

menempuh 15 meter. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Grafik 5. Hasil 

Pemeriksaan Kemampuan Jarak tempuh berjalan. 

Pada kemampuan aktivitas fungsional jalan dapat meningkat se iring 

dengan berkurangnya nyeri dan oedema. Dengan menurunnya nyeri dan oedema 

maka pasien dapat bergerak lebih bebas tanpa hambatan. Selain pasien juga 

mempunyai motivasi yang tinggi sehingga proses terapi untuk mengembalikan 

kemampuan fungsional menjadi lebih mudah. Keluarga pasien juga  dapat 

membantu dalam proses rehabilitasi pasien. Demikian juga dengan peran terapis 

yang sangat besar dalam memberikan latihan-latihan termasuk juga memberikan 

penjelasan tentang manfaat dari latihan yang dilakukan.  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dengan permasalahan pada pasien yaitu Fraktur cruris 1/3 medial dextra 

setelah dilakukan tindakan fisioterapi didapatkan: 

(1)  Terapi latihan dapat mengurangi oedem, nyeri, meningkatkan lingkup 

gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan fungsional 

jalan 

(2)  Terapi latihan dapat mengurangi nyeri dan infrared dapat mengurangi 

nyeri. 

 Dengan pelaksanaan terapi dengan mengunakan modalitas tersebut hasil 

yang dioeroleh menunjukan perkembangan yang positif yaitu dibuktikan dengan 

adanya penurunsn nyeri (Nyeri tekan,nyeri gerak dan nyeri diam), penurunan 

oedema, peningkatan LGS penigkatankekuatan otot, dan peningkatan aktifitas 

fungsional. 

B. Saran  

Kepada pasien disarankan apabila disela-sela istirahat supaya 

menggerakkan pergelangan kaki kananya ke atas dan ke bawah serta ke dalam dan 

ke luar dengan 5-10 kali pengulangan. Hal ini dimaksudkan agar pergelangan kaki 

kanan tidak kaku dan lingkup gerak sendi pada pergelangan kaki kanan 

bertambah. Kepada keluarga pasien disarankan agar selalu memberi motivasi, 

memberikan dorongan kepada pasien agar pasien rajin melakukan latihan-latihan 

yang telah diajarkan terapis sehingga pasien mampu kembali beraktifitas seperti 

semula. Kepada masyarakat disarankan apabila menjumpai penderita dengan 

kondisi patah tulang diharapkan segera membawa ke instansi medis untuk 

memperoleh penanganan yang cepat dan tepat, sehingga memperkecil faktor 

resiko yang akan ditimbulkan.   

Untuk fisioterapi agar pelaksanaan terapi pada problematik post operasi 

pada fraktur cruris 1/3 medial dextra hasilnya lebih baik maka disarankan yaitu : 



(1) Sebelum penguluran disarankan diberikan IR terlebih dahulu kepada jaringan 

dan otot, hal ini dimaksudkan agar sebelum dilakukan penguluran jaringan dan 

otot tersebut menjadi rileks sehingga mudah untuk dilakukan penguluran pada 

sendi ankle. 

(2) Seorang fisioterapi latihan disarankan memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya serta harus menggunakan proses fisioterapi secara tepat dan sesuai 

dengan kondisi pasien.  

 Untuk pelayanan kesehatan yaitu pihak rumah sakit sebaiknya lebih 

tanggap dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya untuk pasien dengan 

fraktur cruris 1/3 medial dextra dengan IR untuk mengurangi tingkat nyeri yang 

dialami oleh pasien, merelaksasikan otot, dan mencegah spasme otot. Dan ketika 

terapi IR tidak diberikan akan mengakibatkan beberpa komplikasi pada pasien 

diantaranya adalah: 

1. Oedema yang terjadi  karena adanya kerusakan pada pembuluh darah akibat 

dari incisi, sehingga cairan yang melewati membran tidak lancar dan tidak 

dapat tersaring lalu terjadi akumulasi cairan sehingga timbul bengak. 

2. Nyeri dapat terjadi karena adanya rangsangan nociceptor akibat incisi dan 

adanya oedema pada sekitar fraktur. 

3. Keterbatsan LGS, karena adanya rasa yeri, oedema, kelemahan pada otot 

sehngga pasien tidak ingin bergerak dan beraktivitas. Keadaan ini dapat 

menyebabkan pelengletan jaringan dan keterbatsan gerak sendi. 

4. Penurunan kekuatan otot, karena adanya nyeri dan oedema sehingga pasien 

enggan menggerakan dengan kuat, jika berkepanjangan akan terjadi penurunan 

kekuatan otot. 
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