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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fraktur adalah terputusnya keutuhan tulang, umumnya akibat trauma. 

Fraktur digolongkan sesuai jenis dan arah garis fraktur. Klasifikasi fraktur 

antara lain fraktur sederhana (simple) tidak merusak kulit diatasnya. Fraktur 

kompleks merusak kulit di atasnya. Fraktur ada yang komplit, artinya 

keutuhan tulangnya terputus, dan fraktur tidak komplit. Bila trauma itu sampai 

menghancurkan tulang menjadi tiga fragmen/keping atau lebih maka disebut 

fraktur kominut. Apabila ada fragmen yang terpendam dalam substansi yang 

lain disebut fraktur impak. Fraktur kompresi, yaitu di mana tulang tersebut 

hancur, umumnya mengenai tulang vertebra. Jika fraktur depresi umumnya 

terjadi pada tulang tengkorak, yang mana tulang tengkorak tersebut masuk ke 

dalam (Tambayong, 2000). 

Fraktur dapat terjadi di ujung tulang dan sendi yang sekaligus dapat 

menimbulkan dislokasi sendi. Fraktur juga dapat terjadi di semua bagian 

tulang, tidak hilang kemungkinan dapat terjadi di patella yang merupakan 

tulang sesamoid (tulang kecil, yang terletak di sekitar tulang yang berdekatan 

dengan persendian dan didukung oleh tendon dan jaringan fasial) yang 

melekat kuat pada perpanjangan otot quadrisep. Sedangkan menurut 

anatominya, patella adalah tempurung lutut. Sehingga dapat disimpulkan dari 

pengertian di atas bahwa fraktur patella adalah suatu gangguan integritas 
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tulang yang ditandai dengan rusak atau terputusnya kontinuitas jaringan tulang 

karena adanya tekanan yang berlebihan di tempurung lutut (Stanley, 2011). 

Fraktur merupakan ancaman yang actual terhadap seseorang akan 

mengalami gangguan fisiologis maupun psikologis, dan tentunya akan 

berpengaruh terhadap aktifitas harian. Sehingga harus mendapatkan 

penanganan yang tepat. Menurut KMK No. 778 tahun 2008 tentang pedoman 

pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan dalam hal ini perlu didukung 

komitmen dan semangat yang tinggi dengan prioritas terhadap upaya 

kesehatan dengan pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan 

(preventif), penyembuhan (kuratif) serta pemulihan (rehabilitatif). 

Fisioterapi sebagai salah satu tenaga medis, disini berperan penting 

terutama pada tahap rehabilitasi yaitu mengembalikan kemampuan anggota 

gerakan yang terganggu agar dapat berfungsi kembali. Dengan adanya fraktur 

tersebut, timbul beberapa gangguan yaitu adanya nyeri, bengkak (oedema), 

keterbatasan lingkup gerak sendi lutut dan penurunan kekuatan grup otot 

tungkai kiri. Untuk mengatasi hal tersebut banyak teknologi fisioterapi yang 

dapat dilakukan antara lain: hidroterapi, aktino terapi, elektroterapi, terapi 

latihan dan lain-lain. Berdasarkan indikasi pada kasus tersebut dan efektifitas 

manfaat penulis memilih penggunaan modalitas fisioterapi berupa latihan 

untuk mencegah adanya komplikasi lanjut. 

Manfaat terapi latihan yang berupa breathing exercise, free active 

movement, resisted active movement, hold relax, passive movement, static 
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contraction, bridging exercise, latihan duduk, berdiri dan berjalan dengan 

kruk pada kasus fraktur patella adalah dapat mengurangi nyeri, menguarangi 

oedema, meningkatkan lingkup gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot serta 

meningkatkan ADL (Activity of Day Living). 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berminat untuk memahami dan 

mendalami peran fisioterapi pada kasus post operatif fracture patella sinistra 

dalam mengatasi permasalahan yang timbul seperti mengurangi nyeri, 

mengurangi bengkak (oedema), meningkatkan lingkup gerak sendi, 

meningkatkan kekuatan otot serta meningkatkan ADL, sehingga penulis 

memilih judul karya tulis ilmiah (KTI) “PENATALAKSANAAN TERAPI 

LATIHAN PADA KONDISI POST OPERATIF FRACTURE PATELLA 

SINISTRA DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada kasus post operatif fracture 

patella sinistra dalam kaitannya dengan adanya nyeri, oedema, gangguan 

gerak dan fungsi dengan modalitas terapi latihan, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah static contraction dapat mengurangi nyeri akibat luka incisi di 

sekitar lutut kiri? 

2. Apakah free active movement dapat mengurangi oedema di sekitar 

lutut kiri? 
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3. Apakah forced passive movement dan hold relax dapat menambah 

lingkup gerak sendi lutut kiri? 

4. Apakah resisted active movement dan bridging exercise dapat 

meningkatkan kekuatan grup otot fleksor ekstensor hip dan knee? 

5. Apakah latihan duduk, berdiri dan berjalan dengan kruk dapat 

meningkatkan aktifitas fungsional? 

C. Tujuan 

Dalam rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

adalah: 

1. Untuk mengetahui manfaat static contraction terhadap pengurangan 

nyeri akibat luka incisi di sekitar lutut kiri. 

2. Untuk mengetahui pengaruh free active movement terhadap 

pengurangan oedema di sekitar lutut kiri. 

3. Untuk mengetahui manfaat forced passive movement dan hold relax 

terhadap peningkatan lingkup gerak sendi lutut kiri. 

4. Untuk mengetahui pengaruh resisted active movement dan bridging 

exercise terhadap peningkatan kekuatan grup otot fleksor dan 

ekstensor hip dan knee? 

5. Untuk mengetahui manfaat latihan duduk, berdiri dan berjalan dengan 

kruk terhadap peningkatan aktifitas fungsional.  
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D. Manfaat 

1. Bagi Fisioterapi 

Menambah pemahaman dalam pelaksanaan proses fisioterapi, dapat 

menambah kemampuan fisioterapi untuk meningkatkan profesionalisme 

dalam penerapan modalitas fisioterapi sehingga dapat membantu pasien 

dalam mengurangi keluhan pada kasus post operatif fracture patella. 

2. Bagi  Masyarakat 

Sebagai pertimbangan bagi masyarakat mengenai peran fisioterapi 

pada kasus post operatif fracture patella. Sehingga dapat mencegah 

masalah atau keluhan lebih lanjut akibat kurangnya pengetahuan 

masyarakat pada kasus tersebut. 

3. Bagi Pendidikan 

Memberi informasi ilmiah bagi penelitian dan dapat digunakan sebagai 

sarana pembelajaran dalm institusi pendidikan kesehatan mengenai kasus 

post operatif fracture patella. 


