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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fraktur adalah suatu patahan pada kontinuitas struktur tulang berupa 

retakan, pengkisutan ataupun patah lengkap dengan fragmen tulang dan 

biasanya isertai rusaknya jaringan sekitarnya. Fraktur pada umumnya 

disebabkan oleh cidera, baik cidera baik secara langsung maupun tidak 

langsung (Corwin, 2009). Berdasarkan data yang diperoleh dari RSUD 

kebumen bahwa insiden fraktur clavicula sebanyak 25%, fraktur yang terjadi 

pada tangan sebanyak 50%, fraktur yang terjadi pada kaki sebanyak 20%, 

lainya sebanyak 5%, dan penyebab terbesar  insiden fraktur adalah 

kecelakaan lalu lintas (Riana, 2009). Presentasi patah tulang berdasarkan 

umur, pada anak-anak umur 0-16 tahun yang mengalami fraktur sekitar 45 %  

dengan presentasi anak laki-laki 45% dan perempuan 27%. Meningkatnya 

fraktur selama masa prapubertas terjadi  karena ketidak sesuaian antara tinggi 

badan dan mineralisasi tulang.  

Fraktur biasanya ditandai dengan adanya nyeri hebat pada lokasi fraktur, 

bengkak, krepitasi, deformitas, peningkatan temperatur lokal, pergerakan 

abnormal serta kehilngan fungsi tulang tersebut. Tanda dan gejala tersebut 

dapat ditanggulangi dengan modalitas fisioterapi. 

Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan individu atau 

kelompok dalam  upaya mengembangkan,memelihara dan memulihkan gerak 
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dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan modalitas fisik, mekanis, gerak 

dan komunikasi (permenkes RI No.80 tahun 2013). Modalitas dari fisioterapi 

yang digunakan dalam mengurangi bahkan mengatasi gangguan terutama 

yang berhubungan dengan gerak dan fungsi pada kasus fraktur adalah sinar 

infra red dan terapi latihan. 

sinar infra red dapat meningkatkan vasodilatasi jaringan superfisial 

sehingga dapat memperlancar metabolism dan menyebabkan efek relaksasi 

pada ujung saraf sensorik, efek terapeutiknya adalah mengurangi nyeri dan 

spasme, terapi latihan pada kondisi post fraktur adalah penguatan otot, 

pengerak sendi lutut karena pada latihan ini terjadi kontraksi secara statis dan 

dinamis dengan tahanan dari luar yang dapat mempengaruhi jaringan non 

kontraktil seperti tulang,tendon dan ligament sehingga meningkatkan 

kekuatan otot. 

Melihat latar belakang masalah diatas maka judul yang saya ambil untuk 

karya tulis ilmiah ini adalah “penatalaksanaan fisioterapi pasca operasi 

pemasangan plate and screws fraktur Clavicula dextra sepertiga distal”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari masalah yang muncul diatas dapat dirumuskan: 

a. Apakah manfaat sinar Infra red dan Terapi latihan dapat meningkatkan 

Lingkup Gerak Sendi ? 

b. Apakah manfaat sinar Infra red dan terapi latihan dapat mengurangi 

nyeri tekan, diam serta gerak pada pasien ? 
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C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pendekatan fisioterapi pada problem kapasitas 

fisik dan kemampuan fungsional pada kondisi fraktur clavicula. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui pengaruh modalitas Infra red dan latihan dalam 

mengurangi nyeri. 

b. Untuk mengetahui pengaruh modalitas Infra red dan Terapi Latihan 

dalam meningkatkan Lingkup Gerak Sendi. 

 

D. Manfaat penulisan 

1. Menambah hasanah keilmuan Fisioterapi. 

2. Bagi penulis :  

a. Untuk mengetahui maanfaat terapi Infra red dan latihan dapat 

mengurangi nyeri. 

b. Untuk mengetahui manfaat terapi Infra Red dan Terapi Latihan dapat 

meningkatkan Lingkup gerak sendi. 

3. Bagi pembaca: 

       Diharapkan karya tulis ilmiah yang dibuat ini dapat menambah 

wawasan bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai referensi serta 

bermanfaat bagi hal layak umum. 


