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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang digemari 

masyarakat dunia tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Sepak bola telah 

berkembang dimasyarakt Indonesia baik masyarakat perkotaan maupun 

pedesaan. Olahraga sepak bola ini dapat dimainkan dari kalangan anak-anak 

sampai kalangan dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Olahraga ini 

hampir seluruhnya dimainkan dengan menggunakan tungkai kecuali  penjaga 

gawang yang di perbolehkan menggunakan lengannya di daerah kotak pinalti 

(Sucipto, 2007) 

 Dalam olah raga ini anggota tubuh yang lebih dominan dimainkan 

pemain adalah tungkai, maka anggota tubuh yang lebih besar beresiko terjadi 

cidera adalah tungkai. Bagian tubuh yang rentan cidera adalah kaki persentase 

mencapai 77% dibandingkan lutut 21% dan ankle sebesar 18%. 

 Tak jarang pemain sepak bola mengalami cidera bahkan juga dapat 

mengalami trauma hebat yang berakibat terjadi fraktur. Berdasarkan data dari 

Departemen Kesehatan RI ( 2007 ) didapatkan sekitar delapan juta orang 

mengalami kejadian fraktur dengan jenis fraktur yang berbeda dan penyebab 

yang berbeda, dari hasil survei tim depkes RI didapatkan 25% penderita 

fraktur yang mengalami kematian, 45% mengalami cacat fisik, 15% 
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mengalami stress psikologis karena cemas dan bahkan depresi, dan 10% 

mengalami kesembuhan dengan baik. 

 

B. Rumusan Masalah  

 Permasalahan yang muncul pada kondisi pasca operasi fraktur cruris 

1/3 distal dengan pemasangan ORIF ( plate and screw ). Permasalahan yang 

di tinjau dari segi fisioterapi antara lain odema, nyeri, penurunan LGS 

pergelangan kaki, penurunan kekuatan otot penggerak sendi ankle serta 

gangguan fungsi jalan. Dari uraian di atas maka rumusan masalah kasus ini 

adalah : (1) apakah terapi latihan jenis statik kontraksi dan free active 

movement dapat mengurangi odema dan nyeri pada tungkai bawah. (2) 

Apakah passive movement  dapat meningkatkan lingkup gerak sendi. (3) 

Apakah  active movement dapat meningkatkan kekuatan otot. (4) Apakah 

latihan jalan dapat meningkatkan kemampuan fungsional jalan.  

 

C. Tujuan Penulisan 

 Karya tulis ilmiah dengan judul “ Penatalaksanaan Terapi Latihan 

Pada Kasus Open Reduction Internal Fixation Fraktur Cruris 1/3 Distal 

Dengan Pemasangan Plate And Screw Di Rso.  Prof. Dr. Soeharso Surakarta ” 

disusun untuk tujuan (1) untuk mengetahui manfaat terapi latihan jenis statis 

kontraksi dan free active movement terhadap pengurangan odema dan nyeri 

pada tungkai bawah dan tungkai atas. (2) untuk mengetahui manfaat passive 

terhadap peningkatan lingkup gerak sendi. (3) Untuk mengetahui manfaat 
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terapi latihan jenis active movement terhadap peningkatan kekuatan otot. (4) 

Untuk mengetahui manfaat latihan jalan dengan kruk terhadap kemampuan 

aktifitas fungsional jalan.  

 

D. Manfaat Penulisan 

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan bermanfaat : 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan tentang manfaat pemberian terapi 

latihan terhadap permasalahan post operasi fraktur cruris 1/3 distal 

sinistra dengan pemasangan fiksasi internal plate and screw 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan informasi yang benar mengenai pelaksanaan  

fisioterapi post fraktur cruris 1/3 distal. 

3. Bagi Pendidikan 

Agar dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan untuk lebih 

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang post operasi  fraktur cruris 

1/3 distal pemasangan fiksasi internal plate and screw 

 

 


