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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelayanan kesehatan yang semula hanya mengutamakan aspek 

pengobatan saja berangsur -angsur berkembang dan mencakup upaya 

peningkatan (promotive), upaya pencegahan (preventive), upaya penyembuhan 

(kurative) dan upaya pemulihan (rehabilitative). Salah satu tenaga kesehatan 

yang bertanggung jawab atas upaya pelayanan kesehatan yaitu fisioterapi. 

Fisioterapi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang di tujukan 

kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan 

memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi (SK Menkes. 

No. 376 tahun 2007). 

Fisioterapi merupakan salah satu tenaga kesehatan yang menangani 

cedera, salah satunya yaitu fraktur. Sedangkan fraktur adalah diskontinuitas 

pada tulang (Appley, 1995). Fraktur disebabkan oleh trauma atau aktifitas fisik 

dimana terdapat tekanan yang berlebihan pada tulang. Fraktur lebih sering 

terjadi pada laki-laki dari pada perempuan dengan umur di bawah 45 tahun dan 

sering berhubungan dengan olah raga, pekerjaan atau luka yang disebabkan 

oleh kecelakaan kendaraan bermotor (Lukman dan Ningsih, 2011). 
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Prinsip penangan fraktur meliputi reduksi, imobilisasi dan 

pengembalian fungsi serta kekuatan normal dengan rehabilitasi (Smeltzer dan 

Bare, 2002). Reduksi fraktur berarti mengembalikan fragmen tulang pada 

kesejajarannya dan rotasi anatomis. Dalam penanganan fraktur harus disertai 

dengan pemantauan neurovaskuler, latihan isometrik dan memotivasi klien 

untuk berpartisipasi dalam memperbaiki kemandirian fungsi dan harga diri 

(Lukman dan N ingsih, 2011).  

Salah satu penanganan fraktur calavicula 1/3 medial adala h dengan 

operasi, baik operasi pemasangan maupun pelepasan ORIF ataupun OREF. 

Tingkat gangguan yang disebabkan dilakukan operasi fraktur clavicula 1/3 

medial di golongkan menjadi beberapa tingkat dimulai dari impairment atau 

kelemahan yang dirasakan pada tingkat organ, misalnya adanya nyeri yang 

mengakibatkan terjadinya keterbatasan Lingkup Gerak Sendi (LGS) dan 

terjadinya kelemahan otot. Gangguan berikutnya adalah timbul permasalahan 

functional limitation atau adanya kelainan pada organ di atas mengakibatkan 

terganggunya aktifitas fungsional, misalnya fungsi dari anggota gerak atas 

untuk angkat-angkat barang mengalami keterbatasan dalam beberapa waktu 

tertentu. Dan juga akan timbul disability atau terganggunya dalam melakukan 

aktifitas sosial, sehingga tidak bisa melakukan aktifitas mandiri seperti 

berangkat kerja sendiri. 

Modalitas yang digunakan oleh fisioterapi untuk penanganan kasus 

paska operasi pada fraktu r clavicula 1/3 distal adalah infra red  dan terapi 

latihan. IR berfungsi untuk rileksasi otot, yang di awali dengan menaikkan 
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suhu jaringan sehingga spasme dan nyeri dapat berkurang. Sedangkan terapi 

latihan berfungsi untuk meningkatkan kekuatan otot da n menambah LGS. 

B . Rumusan Masalah 

1. Apakah infra red  dapat mengurangi nyeri dan spasme?  

2. Apakah force passive exercise dapat mengurangi nyeri?  

3. Apakah active exercise dapat memelihara lingkup gerak sendi (LGS)?  

4. Apakah resisted active movement dapat meningkatkan kekuatan otot?  

C. Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui manfaat infra red  untuk mengurangi nyeri dan spasme. 

2. Mengetahui manfaat force passive exercise untuk mengurangi nyeri.  

3. Mengetahui manfaat active exercise untuk memelihara lingkup gerak sendi 

(LGS). 

4. Mengetahui resisted active movement untuk meningkatan kekuatan otot.  

D. Manfaat  

1. Memberi tambahan informasi/ pengetahuan tentang anatomi, fisiologi,  

patofisiologis dan etiologi pada kasus fraktur  clavicula 1/3 medial 

sininstra . 

2. Mengetahui modalitas fisioterapi pada kasus fraktur clavicula 1/3 medial 

sinistra. 

3. Membantu memberi masukan informasi/ pengetahuan tentang fraktur 

clavicula  1/3 medial sinistra. 

4. Mengetahui peran fisioterapi dalam menangani kasus post fraktur clavicula 

1/3 medial sinistra. 


