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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan 

nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajad kesehatan 

yang optimal. Untuk itu diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan 

pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), 

penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang 

dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. 

Saat ini pembangunan berkembang dengan pesat, salah satunya 

pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memberikan banyak 

kemudahan bagi masyarakat. Namun disisi lain keadaan itu menyebabkan angka 

kecelakaan lalu lintas semakin bertambah. Seseorang akan mengalami gangguan 

gerak dan fungsi apabila kecelakaan lalu lintas menyebabkan fraktur. Selain itu 

juga dapat menyebabkan kematian. 

Dalam rangka ikut berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, 

fisioterapi memberikan layanan kepada individu atau kelompok individu untuk 

memperbaiki, mengembangkan, dan memelihara gerak dan kemampuan fungsi 

yang maksimal selama perjalanan kehidupan individu atau kelompok individu 

(Depkes RI, 1992). 

 

 



 

A. Latar Belakang Masalah 

Angka kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat lebih sering 

disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan 

perlengkapan berkendara dan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu 

jumlah kendaraan yang bertambah banyak memadati jalan sehingga bisa 

memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Salah satu akibat dari kecelakaan 

lalu lintas adalah fraktur. 

Fraktur adalah suatu patahan pada hubungan kontinuitas struktur 

tulang (Apley dan Solomon, 1995). Fraktur dapat terjadi pada semua bagian 

tubuh salah satunya adalah fraktur femur 1/3 tengah yaitu suatu patahan yang 

mengenai 1/3 bagian tengah tulang paha. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

RSO. Dr. Soeharso pada tahun 2009 didapatkan data bahwa angka kejadian 

fraktur femur mencapai 3215 kasus. 

Klasifikasi fraktur ada dua jenis yaitu fraktur tertutup dan fraktur 

terbuka. Fraktur tertutup adalah apabila kulit di atasnya masih utuh. Fraktur 

terbuka adalah fraktur kalau kulit atau salah satu dari rongga tubuh tertembus 

yang cenderung akan mengalami kontaminasi dan infeksi (Apley dan 

Solomon, 1995). 

Prinsip menangani fraktur meliputi:  

1. Reduksi yaitu memperbaiki posisi fragmen yang terdiri dari reduksi 

tertutup (tanpa operasi) dan reduksi terbuka (dengan operasi) 

2. Mempertahankan reduksi (immobilisasi) yaitu tindakan untuk mencegah 

pergeseran dengan traksi terus-menerus, pembebatan dengan gips, 

pemakaian penahan fungsional, fiksasi internal dan fiksasi eksternal. 



 

3. Memulihkan fungsi yang tujuannya adalah mengurangi oedem, 

mempertahankan gerakan sendi, memulihkan kekuatan otot dan memandu 

pasien kembali ke aktifitas normal (Apley dan Solomon, 1995). 

Problematik fisioterapi pasca operasi open fraktur femur dextra 1/3 

tengah dengan plate and screws meliputi impairment, functional limitation 

participation restriction.  

Problematik yang termasuk impairment yaitu:  

1. Adanya nyeri tekan daerah incisi  

2. Adanya  oedema sepanjang knee ke ankle bagian kanan 

3. Adanya penurunan kekuatan otot quadriceps dan hamstring 

4. Adanya keterbatasan LGS 

Problematik yang termasuk functional limitation adalah keterbatasan 

penderita untuk melakukan aktifitas fungsional dengan tungkai, misalnya 

berjalan.  

Problematik yang termasuk participation restriction adalah penderita 

tidak dapat bersosialisasi dengan optimal di lingkungan masyarakat seperti 

bekerja sebagai petani, membantu orang yang punya kerja. 

Fisioterapi dalam mengatasi problematik di atas dapat menggunakan 

salah satu modalitas fisioterapi yaitu terapi latihan. Terapi latihan adalah salah 

satu usaha penyembuhan dalam fisioterapi yang dalam pelaksanaannya 

menggunakan gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif (Priatna, 1985).  

 

 



 

B. Rumusan Masalah 

Pada karya tulis ilmiah ini permasalahan yang penulis kemukakan 

antara lain:  

1. Apakah static contraction dapat mengurangi oedem pada tungkai atas dan 

lutut yang disebabkan proses radang karena luka incisi pasca operasi ? 

2. Apakah Static contration  dapat mengurangi nyeri ? 

3. Apakah  passive exercise untuk memelihara dan meningkatkan luas gerak 

sendi? 

4.  Apakah active exercise meningkatkan kekuatan otot quadriceps dan 

hamstring ? 

5. Apakah latihan jalan dengan menggunakan walker dapat memperbaiki 

aktifitas fungsional jalan ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah dengan judul “Penatalaksanaan  

Terapi Latihan pada Pasca Operasi Fraktur Femur 1/3 tengah dextra dengan 

Plate and Screws” adalah:  

1. Tujuan Umum 

Menyebarluaskan pengetahuan tentang peranan fisioterapi pada 

pasca operasi fraktur femur 1/3 tengah dextra dengan pemasangan Plate 

and Screws kepada pembaca. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui manfaat static contraction terhadap pengurangan 

oedem pada tungkai atas dan lutut yang disebabkan luka incisi pasca 

operasi . 



 

b. Static contration  yaitu untuk mengurangi nyeri. 

c. Untuk mengetahui manfaat passive exercise terhadap peningkatan luas 

gerak sendi lutut ke arah fleksi 

d. Untuk mengetahui manfaat active exercise terhadap peningkatan luas 

gerak sendi lutut ke arah fleksi dan peningkatan kekuatan otot 

quadriceps dan hamstring 

e. Untuk mengetahui manfaat latihan jalan dengan walker terhadap 

perbaikan aktifitas fungsional jalan.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dengan kondisi  post 

operasi fraktur femur 1/3 tengah dextra  dengan pemasangan plate and screw 

adalah sebagai berikut: 

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

Hasil penelitian untuk pengembangan IPTEK diharapkan dapat 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan. Yang 

memberikan gambaran bahwa terapi latihan sebagai salah satu modalitas 

dari fisioterapi dapat digunakan sebagai alternatif untuk diterapkan pada 

pasien dengan kondisi post operasi close fraktur femur 1/3 tengah dextra 

untuk menyelesaikan problem pada kapasitas fisik dan kemampuan 

fungsional pasien, dimana pelaksanaannya dengan tidak mengindahkan 

atau tetap mengacu pada ketrampilan dasar dari praktek klinik dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 



 

2. Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk institusi 

pendidikan sebagai sarana pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik 

di lingkungan pendidikan fisioterapi untuk memahami serta melaksanakan 

proses fisioterapi dengan modalitas yang ada khususnya terapi latihan. 

3. Bagi Penulis 

Manfaat hasil penelitian ini bagi penulis sendiri diharapkan dapat 

menambah dan memperluas wawasan, serta pengetahuan penulis tentang 

close fraktur  femur 1/3 tengah dextra dengan modalitas terapi latihan. 

4. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberitahukan serta 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang close fraktur femur 1/3 

tengah dextra  dan permasalahannya serta mengetahui program fisioterapi 

pada kondisi ini. 

 
 


