
1 
 

 

NASKAH PUBLIKASI 
PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS FRAKTUR 

OS RADIUS 1/3 DISTAL SINISTRA 
DI PUSKESMAS KARTASURA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 
Danik Kumboro Putri Pribandini 

                                                                      (J100110075) 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
2014 

 

 

 
 



2 
 

 

 



3 
 

 

 
 

 



4 
 

 

PHYSIOTHERAPY IN THE CASE OF FRACTURE MANAGEMENT OS 
RADIUS 1/3 DISTAL IN HEALTH KARTASURA 
(Danik Kumboro Putri Pribandini, 2014, 15 Pages) 

 
Abstract 

 
Background: Fracture is a rupture of continuity of bone or cartilage structures with 
or without subluxation fragments. While the fracture radius bone is broken 
relationship with soft tissue damage (muscle, skin, nerve tissue, blood vessels) so 
that there is a relationship Atar bones of the forearm caused by injury, trauma either 
direct or indirect trauma. 
Objective: To determine the Physiotherapy management in reducing pain, muscle 
spasm, edema, increase LGS, muscle strength and functional ability of the left hand 
activity in conditions of fracture os radius 1/3 distal to the left by using infrared 
modalities, and exercise therapy. 
Results: After treatment for 6 times the results obtained to be impaired either pain or 
pain its motion tenderness as measured by the VAS scale, decrease edema in the left 
hand patients as measured by anthropometry (miteline), an increase in LGS left hand 
was measured with a goniometer, an increase in strength left hand muscle measured 
by MMT and increased functional ability as measured by the left hand Hand and 
wrist dissability indeks 
Conclusion: Infrared modalities and massage can reduce pain, muscle spasm and 
edema. And exercise therapy can improve the LGS, muscle strength and functional 
ability of the left hand on the condition of fracture Os Radius third distal to the left. 
Keywords: Fracture, Infrared, Massage and Exercise Therapy 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

iii 



5 
 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Fraktur adalah  rupturnya kontinuitas struktur dari tulang atau kartilago dengan 

atau tanpa disertai subluksasi fragmen yang terjadi karena trauma atau aktivitas fisik 

dengan tekanan yang berlebihan (Ningsih, 2011). Salah satu jenis patah tulang yang 

sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yakni fraktur tulang radius karena 

termasuk tulang yang mobile karena sering digunakan untuk beraktivitas. Dalam 

Wahyuni (2011) menyebutka bahwa fraktur radius adalah adalah fraktur yang terjadi 

pada tulang radius akibat jatuh dan tangan menyangga dengan siku ekstensi. 

Dalam kasus fraktur os radius 1/3 distal sinistra, Fisioterapi mempunyai peranan 

penting. Dengan menggunakan modalitas terapi latihan bertujuan untuk 

meningkatkan LGS, kekuatan otot dan kemampuan fungsional tangan kiri pasien. 

Selain itu, dengan infra merah dan massage bertujuan untuk mengurangi nyeri, 

mengurangi spasme otot dan oedema pada tangan kiri pasien.  

2. Tujuan 

      Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam naskah publikasi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui manfaat modalitas infra merah untuk mengurangi 

oedema dan spasme otot pada kondisi fraktur os radius 1/3 distal 

sinistra. 

2. Untuk mengetahui manfaat modalitas massage untuk mengurangi nyeri 

pada kondisi fraktur os radius 1/3 distal sinistra. 

3. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan untuk kekuatan otot, LGS dan 

aktifitas fungsional tangan kiri pada kondisi fraktur os radius 1/3 distal 

sinistra. 
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B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Deskripsi Kasus 

a. Anatomi Tulang Radius 

Tulang radius adalah tulang yang terletak di lateral dan merupakan tulang yang 

lebih pendek dari dua tulang di lengan bawah. Dan tulang radius berfungsi untuk 

membentuk persendian pergelangan tangan (Keith, 2013). 

b. Fraktur Tulang Radius 

1) Definisi 

 Fraktur radius adalah terputusnya hubungan tulang disertai kerusakan jaringan 

lunak (otot, kulit, jaringan saraf, pembuluh darah) sehingga terdapat hubungan 

atar tulang dengan udara luar yang disebabkan oleh cedera lengan bawah, baik 

trauma langsung maupun trauma tidak langsung (Muttaqin, 2011). 

2) Etiologi 

Penyebab paling umum fraktur adalah benturan/trauma langsung pada tulang 

antara lain kecelakaan lalu lintas/jatuh dan kelemahan/kerapuhan struktur 

tulang akibat gangguan penyakti seperti osteoporosis, kanker tulang yang 

bermetastase (Helmi, 2012). 

3) Klasifikasi Fraktur 

Greene (2006) membagi fraktur dibagi menjadi beberapa jenis yakni fraktur 

tertutup, fraktur terbuka, fraktur komplit, fraktur inkomplit, fraktur 

comminuted , fraktur patologik, fraktur longitudinal, fraktur transversal dan 

fraktur spiral.  
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4) Tanda dan Gejala Fraktur 

Menurut Ningsih (2011),  tanda dan gejalanya seperti adanya yeri hebat, tidak 

mampu menggerakkan lengan/tangan, adanya spasme otot, perubahan 

bentuk/posisi berlebihan, kehilangan sensasi pada daerah distal karena terjadi 

jepitan syarat oleh fragmen tulang, krepitasi jika digerakkan, perdarahan. dan 

hematoma, keterbatasan mobilisasi. 

5) Proses Penyembuhan Pada Fraktur 

 Kneale (2011) mengklasifikasikan tahapan yang terjadi dalam pemulihan 

fraktur yaitu tahap 1 (fase inflamasi), tahap 2 (fase perbaikan), tahap 3 (fase 

remodeling). Beberapa jenis penyembuhan abnormal pada patah tulang adalah 

malunion, delayed union dan non union (Ebnezar, 2005). 

B. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

1. Infra Merah 

Menurut Usman (2012), sinar infra merah adalah pancaran gelombang 

elektromagnetik dengan panjang gelombang 7.700– 4 juta Amstrong. 

2.  Massage 

Massage merupakan teknik manipulasi jaringan lunak melalui tekanan dan 

gerakan. Beberapa teknik massage yang digunakan meliputi efflurage, stroking 

(Intan, 2011). 

3. Terapi Latihan 

Menurut Intan (2010) terapi latihan adalah suatu usaha pengobatan dalam 

Fisioterapi yang dalam pelaksanaanya mengunakan latihan–latihan gerakan tubuh 

baik secara aktif maupun pasif.  
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C. PROSES FISIOTERAPI 

1. Anamnesis 

      Dalam kasus fraktur os radius 1/3 distal sinistra ini terapis menggunakan 

metode auto-anamnesis dan dapat dipeoleh data sebagai berikut: 

a. Data yang diperoleh berupa identitas pasien yaitu nama Ny. Ngatini, usia 

72 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan sebagai ibu 

rumah tangga, alamat Panasan Baru, Mangurejo dan No. RM 13-18-28. 

b. Keluhan utama yaitu tangan kiri pasien kaku, tidak bisa menggenggam, 

pasien mengeluhkan nyeri pada tangan kirinya, keterbatasan gerak tangan 

kiri untuk gerakan menekuk, keatas kebawah, kesamping kanan dan kiri, 

menekuk dan meluruskan jari-jari tangan kiri serta menengadah dan 

menelungkupkan tangan kirinya, pasien mengeluhkan juga adanya bengkak 

pada tangan kirinya. 

c. Riwayat penyakit sekarang yaitu kurang lebih 4 bulan yang lalu, pasien 

jatuh dengan posisi lengan bawah yang terpuntir kedalam dan terbentur 

aspal jalan. karena tidak merasakan keluhan nyeri yang berarti, sehingga 

tidak menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pasien sudah menjalani beberapa 

kali terapi pijat setelah terjadi kecelakaan. Hingga 2 bulan terakhir ini, 

pasien merasakan nyeri yang sangat hebat dan bengkak pada tangan 

kirinya. Lalu pasien melakukan pemeriksaan rontgen di RS Orthopedi, 

hasilnya tulang radiusnya retak (fraktur green stick ) dan termasuk jenis 

fraktur tertutup. Pada tanggal 14 Oktober 2013, pasien menjalani operasi 

pemasangan plate and screw dan baru tanggal 11 Januari 2014 pasien 

menjalani terapi di Puskesmas Kartasura. 
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d. Riwayat penyakit dahulu diperoleh data ini kali pertamanya pasien 

mengalami fraktur os radius 1/3 distal sinistra. 

e. Riwayat penyakit penyerta (Tidak ada). 

f. Riwayat pribadi pasien adalah seorang ibu dengan delapan orang anak yang 

kesemuanya sudah menikah. Keseharian pasien adalah sebagai ibu rumah 

tangga, yang rutinitas sehari-harinya seperti memasak, mencuci baju, 

membersihkan rumah dan kadang-kadang pergi kepasar.  

2. Pemeriksaan Umum 

a.Inspeksi. Dari inspeksi statis didapatkan hasil tampak tangan kiri pasien 

bengkak dan berwarna lebih hitam kecoklatan (tropic change) dibandingkan 

tangan kanannya, tampak adanya deformitas pada tangan kirinya. Sedangkan 

secara dinamis didapatkan hasil tampak gerak fungsional tangan kiri pasien 

terbatas untuk menggenggam, palmar dorsi fleksi, radial ulnar deviasi, fleksi 

ekstensi jari-jari tangan, pronasi dan supinasi, tampak juga postur pasien 

membungkuk kedepan. 

b. Palpasi. Didapatkan hasil teraba spasme otot, teraba nyeri tekan pada tangan 

kirinya, tidak teraba adanya piting oedema pada tangan kirinya, suhu lokal 

sama antara tangan kanan dan kiri. 

c. Perkusi dan auskultasi (Tidak dilakukan). 

3. Pemeriksaan Spesifik 

Pemeriksaan Nyeri Menggunakan Skala VAS (Visual Analog Scale), 

pemeriksaan Lingkup Gerak Sendi Tangan Kiri menggunakan Goniometer, 

pemeriksaan Kekuatan Otot Menggunakan Skala MMT, pemeriksaan Oedema 

Dengan Mengguanakan Antropometri (Metline), pemeriksaan Spasme Otot 
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dengan Palpasi, pemeriksaan Aktifitas Fungsional dengan Wrist and Hand 

Dissability Indeks (WDHI) 

4. Problematika Fisioterapi 

a. Impairment. Adanya nyeri tekan dan gerak pada tangan kiri pasien, 

oedema pada tangan kirinya, penurunan LGS tangan kiri pasien yakni 

untuk gerakan palmar dorsi fleksi, radial ulnar deviasi, fleksi dan ekstensi 

jari-jari tangan, pronasi dan supinasi, penurunan kekuatan otot tangan 

kirinya, adanya spasme otot disekitar tangan kirinya dan kecenderungan 

terjadinya kontraktur. 

b. Functional Limitations. Keterbatasan tangan kiri pasien untuk 

menggenggam, memegang, mengangkat benda/barang, keterbatasan gerak 

fungsional tangan kiri pasien yakni untuk gerakan palmar dorsi fleksi, 

radial ulnar deviasi, fleksi ekstensi jari-jari tangan, pronasi dan supinasi, 

keterbatasan pasien untuk perawatan diri dan hygiene personal terutama 

untuk BAB (Buang Air Besar) dan cenderung hanya mengunakan tangan 

kanan untuk melakukan pekerjaan ataupun  aktifitas fungsional sehari-

hari. 

c. Disability. Karena  yang cidera tangan kiri, pasien masih mampu 

melakukan pekerjaan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga seperti 

memasak, mencuci baju, membersihkan rumah bahkan mengasuh cucunya 

walaupun tidak dilakukan secara maksimal. Selain itu, pasien sudah 

mengurangi aktivitasnya untuk pergi kepasar. Pasien masih bisa 

bersosialisasi dengan lingkungannya.   
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5. Pemilihan Modalitas. Adapun modalitas yang bisa digunakan seperti infra 

merah, massage dan terapi latihan. 

6. Bentuk Intervensi  

a. Infra merah 

     Pasien tidur terlentang dengan lengan bawah posisi supinasi. Area yang 

mau diterapi bebas dari pakaian. Nyalakan IR, atur jarak kurang lebih 45-60 

cm (non luminus) dengan waktu terapi selama 15 menit. Apabila terlalu 

panas, maka jaraknya bisa ditambah. Selama terapi, Tx mengkontrol kondisi 

pasien. 

b. Massage 

      Pasien tidur terlentang dengan lengan bawah posisi supinasi. Area yang 

mau diterapi bebas dari pakaian. Terapis meletakkan minyak baby oil 

secukupnya ditelapak tangan lalu gosok secara merata pada telapak dan 

punggung serta jari-jari tangan kiri pasien. Mulai massage secara gantle. 

Pertama massage dengan teknik efflurage sekaligus meratakan baby oilnya 

baru dilanjutkan dengan teknik stroking pada telapak dan punggung tangan 

kiri pasien secara merata. 

c. Terapi latihan 

      Pasien tidur terlentang dengan lengan bawah posisi supinasi. Lengan 

bawah bisa diberikan support. Pertama latihan pasif dimana terapis 

memberikan handling pada tempat frakturnya menjaga supaya tidak terjadi 

fraktur tulang. Lalu secara pasif digerakkan pronasi dan supinasi. 

Dilanjutkan dengan gerak palmar dorsal fleksi, radial ulnar deviasi, fleksi 

dan ekstensi jari-jari tangan kiri pasien. Latihannya  bisa dilakukan 6-8 kali. 
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Dilanjutkan latihan aktif dan aktif resisted gerakannya sama dengan latihan 

pasif, bedanya untk latihan aktif digerakkan oleh pasien sendiri sedangakan 

aktif resisted dimana terapis memberikan tahanan yang berlawanan arah 

dengan gerakan pasien. 

7.   Evaluasi Hasil Terapi 

       Setelah diberikan tindakan 6x terapi, hasil evaluasinya adalah terjadi 

penurunan rasa nyeri baik nyeri tekan ataupun nyeri geraknya dengan VAS, 

peningkatan LGS dengan Goniometer, kekuatan otot tangan kiri pasien dengan 

MMT, penurunan spasme otot dengan cara palpasi dan oedema dengan 

Antropometri serta peningkatan kemampuan fungsional tangan kiri pasien 

dalam melakukan aktifitas sehari-harinya dengan Wrist and Hand Dissability 

Indeks. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

      Pasien bernama Ny. Ngatini ini berusia 72 tahun dengan diagnosa fraktur radius 

1/3 distal sinistranya dengan jenis patah tulang green stick. Setelah mendapatkan 

tindakan Fisioterapi dengan menggunakan modalitas infra merah, massage dan 

Terapi Latihan sebanyak enam kali terapi didapatkan hasil yakni penurunan rasa 

nyeri tekan (pada bekas incisi operasinya) dan nyeri gerak pada tangan kiri pasien, 

peningkatan LGS untuk semua gerakan pada tangan kiri pasien, peningkatan 

kekuatan otot-otot  tangan kiri pasien, penurunan oedema  pada  tangan kirinya, 

penurunan spasme otot pada group m. fleksor wrist, m. ekstensor wrist, m. pronator, 

m.supinator, m. fleksor dan m. ekstensor jari-jari tangan kiri dan peningkatan 

8 



13 
 

 

kemampuan fungsinal tangan kiri pasien terutama untuk perawatan diri, kekuatan, 

bekerja melakukan pekerjaan rumah, olahraga/ rekreasi. 

 

2. Pembahasan 

a. Penurunan spasme otot dan oedema pada kondisi fraktur os radius 1/3 

distal sinistra dengan modalitas Infra Merah 

    Dengan efek thermal yang dihasilkan dari sinar infra merah menyebabkan 

terjadinya proses vasodilatasi pembuluh darah yang mengakibatkan  peredaran 

darah menjadi lancar dan pemberian nutrisi dan oksigen ke jaringan akan 

meningkat, sehingga oedema pada tangan kiri pasien menjadi berkurang. Selain 

itu, dapat rileksasi pada otot-otot yang tegang/ spasme (Purnama (2011). 

b. Penurunan rasa nyeri pada kondisi fraktur os radius 1/3 distal sinistra 

dengan modalitas massage 

     Teknik massage yang digunakan pada kasus ini adalah teknik stroking dan 

efflurage. Dengan adanya kontak tangan dengan kulit dan gosokan secara pelan 

dan ritmis akan menekan ujung saraf sensoris dan menghasilkan efek sedatif 

sehingga rasa nyeri akan berkurang (Intan, 2011) 

c. Peningkatan kekuatan otot dan LGS tangan kiri pada kondisi fraktur os 

radius 1/3 distal sinistra dengan modalitas Terapi latihan 

     Latihan  pasif yang diberikan bertujuan untuk mereleksasikan otot, rileks, 

menjaga elasitas otot, menurunkan rasa nyeri, mencegah terjadinya keterbatasan 

gerak, mencegah pemendekan otot dan rileksasi. Latihan aktif bertujuannya untuk 

menjaga serta menambah lingkup gerak sendi (LGS). Dan latihan aktif dengan 

diberikan tahanan oleh terapis adalah suatu latihan yang bertujuan untuk  
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meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas dan lingkup gerak sendinya. Dengan 

meningkatnya LGS dan kekuatan otot tangan kiri maka secara otomatis pasien 

akan menggunakan tangan kirinya untuk melakukan aktifitas, sehingga pasien 

mampu melakukan pekerjaa sehari-harinya dengan tangan kiri secara mandiri 

(Intan, 2011).  

.  

E. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

a. Modalitas infra merah mampu mengurangi oedema dan spasme otot pada 

kondisi fraktur os radius 1/3 distal sinistra. 

b. Modalitas massage mampu mengurangi nyeri pada kondisi fraktur os radius 

1/3 distal sinistra. 

c. Terapi latihan mampu meningkatkan LGS, kekuatan otot dan kemampuan 

fungsional pada kondisi fraktur os radius 1/3 distal sinistra. 

2. Saran 

a. Pasien diharapkan mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk 

menjalani terapi.  

b. Pasien juga disarankan untuk melakukan latihan-latihan yang sudah diajarkan 

oleh terapis dirumah. 

c. Sebagai salah satu tenaga kesehatan Fisioterapi memberikan pelayanan harus 

profesional, dimana harus melakukan pemeriksaan secara tepat dan sistematis 

agar diagnosa Fisioterapi dapat ditegakkankan. 
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