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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keluarga dalam Dunia Kesehatan 

2.1.1 Pengertian Keluarga 

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Ini berarti keluarga 

merupakan kelompok yang secara langsung berhadapan dengan anggota keluarga 

selama 24 jam penuh. Menurut Ekasari (2008) peran keluarga adalah mampu 

mengenal masalah kesehatan, mampu membuat keputusan tindakan, mampu 

melakukan perawatan pada anggota keluarga yang sakit, mampu memodifikasi 

lingkungan rumah, dan mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Sesuai 

dengan fungsi pemeliharaan kesehatan, keluarga mempunyai peran dan tugas di 

bidang kesehatan yang perlu dipahami dan dilakukan yang meliputi: 

a. Mengenal Masalah Kesehatan  

Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak boleh diabaikan karena 

tanpa kesehatan segala sesuatu tidak berarti dan karena kesehatanlah seluruh 

kekuatan sumber daya dan dana keluarga habis. Orang tua perlu mengenal keadaan 

sehat dan perubahan-perubahan yang dialami anggita keluarganya. Perubahan sekecil 

apapun yang dialami anggota keluarga secara tidak langsung akan menjadi perhatian 

dari orang tua atau pengambil keputusan dalam keluarga (Ekasari, 2008)). Menurut 

Go Nursing (2008) diartikan sebagai pengingat sesuatu yang sudah dipelajari atau 

diketahui sebelumnya. Sesuatu tersebut adalah sesuatu spesifik dari seluruh bahan 

yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Dalam mengenal masalah 

kesehatan keluarga haruslah mampu mengetahui tentang sakit yang dialami pasien. 
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b. Memutuskan Tindakan Yang Tepat Bagi Keluarga 

Peran ini merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari pertolongan 

yang sesuai dengan keadaan keluarga, dengan pertimbangan siapa diantara keluarga 

yag mempunyai keputusan untuk memutuskan tindakan yang tepat (Ekasari,2008). 

Friedman (2007) menyatakan kontak keluarga dengan system akan melibatkan 

lembaga kesehatan professional ataupun praktisi local (dukun) dan sangat bergantung 

pada : 

1) Apakah masalah dirasakan oleh keluarga? 

2) Apakah kepala keluarga merasa menyerah terhadap masalah yang dihadapi 

salah satu anggota keluarga? 

3) Apakah kepala keluarga takut akibat akibat terapi yang dialakukan terhadap 

salah satu angghota keluargaya? 

4) Apakah kepala keluarga percaya terhadap petugas kesehatan? 

5) Apakah keluarga mempunyai kemampuan untuk mampu menjangkau fasilitas 

kesehatan? 

c. Memberikan Perawatan Terhadap Keluarga Yang Sakit 

Beberapa keluarga akan membebaskan orang yang sakit dari peran atau 

tanggung jawabnya secara penuh. Pemberian perawatan secara fisik merupakan 

beban yang paling berat yang dirasakan keluarga (Friedman 2007). Ekasari (2008) 

menyatakan bahwa keluarga memiliki keterbatasan dalam mengatasi masalah 

perawatan keluarga. Dirumah keluarga memiliki kemampuan dalam melakukan 

pertolongan pertama. Untuk mengetahui dapat dikaji: 

 

 

1) Apakah keluarga aktif dalam ikut merawat pasien? 
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2) Bagaimana keluarga mencari pertolongan dan mengerti tentang perawatan 

yang diperlukan pasien? 

3) Bagaiman sikap keluarga terhadap pasien? (aktif mencari informasi tentang 

perawatan terhadap pasien). 

d. Memodifikasi Lingkungan Keluarga Untuk Menjamin Kesehatan Keluarga 

Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga ini 

meliputi: 

1) Pengetahuan keluarga tentang sumber yang dimiliki sekitar lingkungan 

rumah 

2) Pengetahuan tentang pentingnya sanitasi lingkungan dan manfaatnya 

3) Kebersamaan dalam meningkatkan dan memelihara lingkungan rumah yang 

menunjang kesehatan 

e. Menggunakan Pelayanan Kesehatan 

Menurut Effendy (2002), pada keluarga tertentu bila ada aggota keluarga yang 

sakit jarang dibawa ke puskesmas tapi ke mantra atau dukun. Untuk mengetahui 

kemampuan keluarga dalam menfaatkan sarana kesehatan perludikaji tentang: 

1) Pengetahuan keluarga tentang fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau 

keluarga 

2) Keuntungan dari adanya fasilitas kesehatan 

3) Kepercayaan keluarga terhadap fasilitas kesehatan yang ada 

4) Apakah fasilitas kesehatan dapat terjangkau oleh keluarga 
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Tenaga kesehatan dapat menjadi hambatan dalam usaha keluarga dalam 

memanfaatkan fasilitas kesehatn yang ada. Hambatan yang dapat muncul terutama 

komunikasi (bahasa) yang kurang dimengerti oleh petugas kesehatan. Pengalamn 

yang kurang menyenangkan dari keluarga ketika berhadapan denga petugas kesehatan 

(Effendy, 2002). 

2.1.2 Dukungan Keluarga 

Keluarga sebagai faktor lingkungan yang terdekat dengan remaja, orang tua 

dan saudara merupakan orang yang dapat mempengaruhi mereka. Pada usia remaja, 

faktor teman, guru, dan orang tua cenderung mempunyai pengaruh yang sama 

terhadap konsep diri seseorang (Health Canada, 20066). Ketika remaja sedang 

mengalami kebingungan dalam hidupnya, remaja memerlukan dukungan keluarga 

untuk membantunya mengambil jalan yang terbaik ketika menghadapi berbagai 

perubahan-perubahan baik dalam dirinya ataupun lingkungannya. Memberikan 

bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan 

yang positif, kreatif, produktif dan tidak menjurus pada perilaku-perilaku yang 

negative. Dukungan yang diperlukan remaja terutama berasal dari keluarga (Mutia, 

2012). 

Dukungan keluarga adalah bantuan yang berupa perhatian emosi, informasi, 

bantuan instrumental maupun penilaian yang diberikan oleh sekelompok anggota 

keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan saudara dan terhadap remaja untuk 

meningkatkan kecenderungan berperilaku positif pada remaja (ketika mengalami 

tekanan atau gangguan psikologis). Remaja yang mendapat dukungan dari keluarga 

berkeyakinan bahwa mereka disayangi, diperhatikan, akan mendapat bantuan dari 

orang lain bila mereka membutuhkannya remaja yang mendapat dukungan keluarga 

akan mengalami berkurangnya kelelahan emosi dan stress sehingga remaja menjadi 
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tidak sedih lagi, tidak merasa kecewa dan mendapatkan masukan-masukan untuk 

masalah yang sedang dihadapi, akibatnya remaja akan mampu menyelesaikan masalah 

dengan sikap yang positif (Mutia, 2012). 

 

2.2 Konsep Diri 

Konsep Diri didefenisikan sebagai semua pikiran, keyakinan dan kepercayaan 

yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya dan mempengaruhi hubungan 

dengan orang lain (Stuart & Sundeen 2005).  Konsep diri adalah cara individu 

memandang dirinya secara utuh, fisikal, emosional, intelektual, sosial dan spiritual 

(Keliat, 2005). Konsep diri adalah citra subjektif dari diri dan pencampuran yang 

kompleks dari perasaan, sikap dan persepsi bawah sadar maupun sadar. Konsep diri 

memberi kita kerangka acuan yang mempengaruhi manejemen kita terhadap situasi 

dan hubungan kita dengan orang lain (Potter & Perry, 2005). 

Konsep diri terdiri dari Citra Tubuh (Body Image), Ideal Diri (Self ideal), 

Harga Diri (Self esteem), Peran (Self Rool) dan Identitas(self idencity). Adapun 

penjelasan lebih lanjut terkait komponen konsep diri tersebut dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Citra Tubuh (Body Image)  

Body Image (citra tubuh) adalah sikap individu terhadap dirinya baik disadari 

maupun tidak disadari meliputi persepsi masa lalu atau sekarang mengenai ukuran 

dan dinamis karena secara konstan berubah seiring dengan persepsi dan pengalaman-

pengalaman baru. Body image berkembang secara bertahap selama beberapa tahun 

dimulai sejak anak belajar mengenal tubuh dan struktur, fungsi, kemampuan dan 

keterbatasan mereka. Body image (citra tubuh) dapat berubah dalam beberapa jam, 
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hari, minggu ataupun bulan tergantung pada stimuli eksterna dalam tubuh dan 

perubahan aktual dalam penampilan, stuktur dan fungsi (Potter & Perry, 2005). 

b. Ideal Diri  

Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana dia seharusnya 

bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Standar dapat berhubungan dengan tipe 

orang yang diinginkan/disukainya atau sejumlah aspirasi, tujuan, nilai yang diraih. 

Ideal diri akan mewujudkan cita-cita ataupun penghargaan diri berdasarkan norma-

norma sosial di masyarakat tempat individu tersebut melahirkan penyesuaian diri. 

Ideal diri berperan sebagai pengatur internal dan membantu individu 

mempertahankan kemampuan menghadapi konflik atau kondisi yang membuat 

bingung. Ideal diri penting untuk mempertahankan kesehatan dan keseimbangan 

mental. (Dewi, 2009) 

Pembentukan ideal diri dimulai pada masa anak-anak dipengaruhi oleh orang 

yang dekat dengan dirinya yang memberikan harapan atau tuntunan tertentu. Seiring 

dengan berjalannya waktu individu menginternalisasikan harapan tersebut dan akan 

membentuk dari dasar ideal diri. Pada usia remaja, ideal diri akan terbentuk melalui 

proses identifikasi pada orang tua, guru dan teman. Pada usia yang lebih tua 

dilakukan penyesuaian yang merefleksikan berkurangnya kekuatan fisik dan 

perubahan peran serta tanggung jawab. (Dewi, 2009) 

c. Harga Diri  

Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan 

menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Harga diri 

diperoleh dari diri sendiri dan orang lain yaitu : dicintai, dihormati dan dihargai. 

Mereka yang menilai dirinya positif cenderung bahagia, sehat, berhasil dan dapat 

menyesuaikan diri, sebaliknya individu akan merasa dirinya negative, relatif tidak 
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sehat, cemas, tertekan, pesimis, merasa tidak dicintai atau tidak diterima di 

lingkungannya (Keliat BA, 2005). Harga diri dibentuk sejak kecil dari adanya 

penerimaan dan perhatian. Harga diri akan meningkat sesuai dengan meningkatnya 

usia. Harga diri akan sangat mengancam pada saat pubertas, karena pada saat ini 

harga diri mengalami perubahan, karena banyak keputusan yang harus dibuat 

menyangkut dirinya sendiri. (Dewi, 2009) 

d. Peran  

Peran adalah serangkaian pola sikap perilaku, nilai dan tujuan yang 

diharapkan oleh masyarakat dihubungkan dengan fungsi individu di dalam kelompok 

sosial. Setiap orang disibukkan oleh beberapa peran yang berhubungan dengan posisi 

pada tiap waktu sepanjang daur kehidupannya. Harga diri yang tinggi merupakan hasil 

dari peran yang memenuhi kebutuhan dan cocok dengan ideal diri. (Friedman, 2007) 

e. Identitas Diri  

Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dapat diperoleh 

individu dari observasi dan penilaian dirinya, menyadari bahwa individu dirinya 

berbeda dengan orang lain. Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang 

kuat akan memandang dirinya berbeda dengan orang lain, dan tidak ada duanya. 

Identitas berkembang sejak masa kanak-kanak, bersamaan dengan berkembangnya 

konsep diri. Dalam identitas diri ada otonomi yaitu mengerti dan percaya diri, respek 

terhadap diri, mampu menguasai diri, mengatur diri dan menerima diri. (Dewi, 2009) 

 

2.3 Pembentukan Citra Tubuh 

2.3.1 Pengertian Citra Tubuh 

Citra tubuh adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik secara sadar 

maupun tidak sadar, meliputi performance, potensi tubuh, fungsi tubuh serta 
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persepsi dan perasaan tentang ukuran tubuh dan bentuk tubuh (Sunaryo, 2004). Sejak 

lahir individu mengeksplorasikan bagian tubuhnya, menerima reaksi tubuhnya dan 

menerima stimulus orang lain. Pandangan realistis terhadap diri, menerima dan 

menyukai bagian tubuh akan memberi rasa aman, terhindar dari rasa cemas dan 

menigkatkan harga diri. Persepsi dan pengalaman individu terhadap tubuhnya dapat 

mengubah citra tubuh secara dinamis. Persepsi orang lain dilingkungan pasien 

terhadap tubuh pasien turut mempengaruhi penerimaan pasien pada dirinya (Keliat, 

2005). 

Menurut Honigman dan Castle, citra tubuh (body image) adalah gambaran 

mental seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya, bagaimana seseorang 

mempersepsikan dan memberikan penilaian atas apa yang dia pikirkan dan rasakan 

terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya, dan bagaimana kira-kira penilaian orang lain 

terhadap dirinya. Sebenarnya, apa yang dia pikirkan dan rasakan, belum tentu benar-

benar merepresentasikan keadaan yang aktual, namun lebih merupakan hasil 

penilaian diri yang subyektif (Dewi, 2009).  

Citra tubuh membentuk persepsi seseorang tentang tubuh, baik secara 

internal maupun eksternal. Persepsi ini mencakup perasaan dan sikap yang ditujukan 

pada tubuh. Citra tubuh dipengaruhi oleh pandangan pribadi tentang karakteristik 

dan kemampuan fisik dan oleh persepsi dari pandangan orang lain (Potter & Perry, 

2005). Citra tubuh adalah bagaimana cara individu mempersepsikan tubuhnya, baik 

secara sadar maupun tidak sadar yang meliputi ukuran, fungsi, penampilan, dan 

potensi tubuh berikut bagian-bagiannya. Dengan kata lain, citra tubuh adalah 

kumpulan sikap individu, baik yang disadari ataupun tidak yang ditujukan terhadap 

dirinya. 
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Citra tubuh dipengaruhi oleh pertumbuhan kognitif dan perkembangan fisik. 

Perubahan perkembangan yang normal seperti pertumbuhan dan penuaan 

mempunyai efek penampakan yang lebih besar pada tubuh dibandingkan dengan 

aspek lainnya dari konsep diri. Selain itu, sikap dan nilai kultural dan sosial juga 

mempengaruhi citra tubuh. Pandangan pribadi tentang karakteristik dan kemampuan 

fisik dan oleh persepsi dan pandangan orang lain. Cara individu memandang dirinya 

mempunyai dampak yang penting pada aspek psikologinya. Pandangan yang realistik 

terhadap dirinya, menerima dan mengukur bagian tubuhnya akan membuatnya lebih 

merasa aman sehingga terhindar dari rasa cemas dan meningkatkan harga diri. Proses 

tumbuh kembang fisik dan kognitif perubahan perkembangan yang normal seperti 

pertumbuhan dan penuaan mempunyai efek penampakan yang lebih besar pada 

tubuh bila dibandingkan dengan aspek lain dari konsep diri (Potter, 2005). Dengan 

kata lain, dapat disimpulkan bahwa citra tubuh sangat dipengaruhi oleh psikologi 

pasien. 

2.3.2 Perubahan Citra Tubuh 

Perubahan merupakan suatu proses dimana terjadinya peralihan atau 

perpindahan dari status tetap (statis) menjadi status yang bersifat dinamis artinya 

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Perubahan dapat mencakup 

keseimbangan personal, sosial maupun organisasi untuk dapat menjadikan perbaikan 

atau penyempurnaan serta dapat menerapkan ide atau konsep terbaru dalam 

mencapai tujuan tertentu (Hidayat, 2007). 

Pada pasien yang dirawat di rumah sakit umum, perubahan citra tubuh sangat 

mungkin terjadi. Stresor pada tiap perubahan adalah perubahan ukuran tubuh, berat 

badan yang turun akibat penyakit, perubahan bentuk tubuh, tindakan invasif, seperti 

operasi dan suntikan daerah pemasangan infus. Perubahan struktur, sama dengan 
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perubahan bentuk tubuh disertai dengan pemasangan alat di dalam tubuh. perubahan 

fungsi berbagai penyakit yang dapat merubah sistem tubuh, keterbatasan gerak, 

makan, kegiatan, penampilan dan cara merias diri berubah, pemasangan alat pada 

tubuh pasien (infus, traksi, respirator, suntik, pemeriksaan tanda vital, dan lain-lain) 

(Harnawatiaj, 2008). 

Adapun beberapa hal yang berpengaruh terhadap citra tubuh antara lain 

sebagai berikut. 

1. Fokus individu terhadap bentuk fisiknya. Fokus individu terhadap bentuk 

fisiknya akan memberikan dorongan tertentu untuk melakukan sesuatu terhadap 

bentuk fisiknya. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi seseorang untuk mengubah 

gaya hidup dan pola konsumsinya demi mencapai bentuk fisik ideal yang dapat 

meningkatkan penilaian positif seseorang terhadap citra tubuhnya. 

2. Cara individu memandang dirinya berdampak penting terhadap aspek psikologis 

individu tersebut. Cara pandang berhubungan dengan bagaimana individu 

menilai dirinya sendiri. Cara individu memandang dirinya berpengaruh terhadap 

kepuasan seseorang terhadap citra tubuhnya. 

3. Citra tubuh seseorang sebagian dipengaruhi oleh sikap dan respon orang lain 

terhadap dirinya, dan sebagian lagi oleh eksplorasi individu terhadap dirinya. 

Kepuasan citra tubuh individu seringkali dipengaruhi oleh bagaimana orang lain 

memandangnya. Sikap dan respon negative orang lain terhadap individu akan 

memberikan efek minder dan tidak percaya diri pada individu tersebut.  

4. Gambaran yang realistis tentang menerima dan menyukai bagian tubuh akan 

memberi rasa aman serta mencegah kecemasan dan meningkatkan harga diri. 

Gambaran diri yang realistis memberikan efek psikologis berupa kepuasan akan 

bentuk fisik individu tersebut. Hal ini memberikan efek positif bagi setiap 
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individu untuk terhindar dari kecemasan dan ketidakpuasan atas konsisi fisiknya. 

Hal ini juga memberikan dampak positif berupa peningkatan harga diri. 

5. Individu yang stabil, realistis dan konsisten terhadap citra tubuhnya dapat 

mencapai kesuksesan dalam hidup. Psikologi individu yang stabil akan membuat 

seseorang tidak mudah terpengaruh oleh pendapat dan respon olang lain 

terhadap dirinya. Hal ini juga berpengaruh terhadap kepuasan seseorang 

terhadap bentuk fisiknya. (Mubarak, dkk, 2008). 

2.3.3 Gangguan Citra Tubuh 

Citra tubuh membangun sebuah kompleks yang didefenisikan oleh persepsi, 

pikiran, dan perasaan mengenai pengalaman tubuh individu yang tertanam dan 

dibentuk dalam konteks sosial budaya kita tidak hanya menyediakan rasa diri. Citra 

tubuh juga mempengaruhi bagaimana pola berpikir, bertindak dan berhubungan 

dengan orang lain, yang muncul secara tiba-tiba sebagai respon atas perubahan dalam 

penampilan fisik individu sebagai efek amputasi yang hadir secara signifikan dan 

kompleks sebagai tantangan psikologis (Wald & Alvaro, 2004). 

 

Gangguan citra tubuh adalah perubahan persepsi tentang tubuh yang 

diakibatkan oleh perubahan ukuran bentuk, struktur, fungsi, keterbatasan, makna dan 

objek yang berhubungan dengan tubuh. Gangguan citra tubuh biasanya melibatkan 

distorsi dan persepsi negatif tentang penampilan fisik mereka. Perasaan malu yang 

kuat, kesadaran diri dan ketidaknyamanan sosial sering menyertai penafsiran ini. 

Sejumlah perilaku menghindar sering digunakan untuk menekan emosi dan pikiran 

negatif, seperti visual menghindari kontak dengan bagian tubuh yang berubah dan 

mengabaikan kebutuhan perawatan diri. Pada akhirnya reaksi negatif ini dapat 
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mengganggu proses perawatan dan penyembuhan serta rehabilitasi dan berkontribusi 

untuk meningkatkan isolasi sosial (Wald & Alvaro, 2004). 

Gangguan citra tubuh biasanya melibatkan distorsi dan persepsi negatif 

tentang penampilan fisik mereka. Perasaan malu yang kuat, kesadaran diri dan 

ketidaknyamanan sosial sering menyertai penafsiran ini. Sejumlah perilaku 

menghindar sering digunakan untuk menekan emosi dan pikiran negatif, seperti 

visual menghindari kontak dengan sisa ekstremitas, mengabaikan kebutuhan 

perawatan diri dari sisa ekstremitas dan menyembunyikan sisa ekstremitas lain. Pada 

akhirnya reaksi negatif ini dapat mengganggu proses rehabilitasi dan berkontribusi 

untuk meningkatkan isolasi sosial (Wald & Alvaro, 2004). 

Individu yang mempunyai gangguan citra tubuh seringkali mengisolasi diri 

atau cenderung tidak menunjukkan bagian tubuh yang berubah secara signifikan 

disebabkan oleh rasa trauma atau penyakit. Beberapa individu juga menyatakan 

perasaan ketidakberdayaan, keputusasaan, dan kelemahan bahkan menunjukkan 

perilaku yang bersifat merusak terhadap dirinya sendiri, seperti penurunan pola 

makan atau usaha bunuh diri (Kozier, 2004). Suatu gangguan citra tubuh dapat 

diketahui secara medis dengan mewawancarai dan mengamati pasien secara hati-hati 

untuk mengidentifikasi bentuk ancaman dalam citra tubuhnya. Dalam hal ini 

kedekatan pasien terhadap anggota keluarga dan anggota penting lainnya dapat 

membantu pasien. 

 

2.4 Fraktur 

Banyak pakar mengidentifikasikan definisi dari fraktur. Menurut Smeltzer 

(2002), Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai jenis dan 

luasnya. Sementara itu menurut Apley (1995), fraktur adalah suatu patahan 
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kontinuitas struktur tulang, patahan tersebut mungkin lebih dari satu retakan. Fraktur 

adalah hilangnya kontinuitas tulang, tulang rawan, baik yang bersifat total maupun 

sebagian. Lebih lanjut, Sjamsuhidayat (2005) menyatakan bahwa fraktur atau patah 

tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang dan/atau tulang rawan yang 

umumnya disebabkan oleh rudapaksa.  

Secara lebih rinci, didefinisikan bahwa Fraktur merupakan terputusnya 

kontinuitas tulang yang dapat disebabkan oleh dorongan langsung pada tulang, 

kondisi patologik, kontraksi otot yang sangat kuat dan secara tiba-tiba atau dorongan 

yang tidak langsung yang terjadi ketika tulang tidak mampu lagi menahan tekanan 

yang diberikan kepadanya (Wong, 2003). Fraktur tulang terjadi apabila resistensi 

tulang terhadap tekanan menghasilkan daya untuk menekan. Fraktur merupakan 

cedera yang umum terjadi pada semua usia tetapi cenderung terjadi pada anak-anak 

dan orang tua. Karena karakteristik rangka anak, pola fraktur, masalah diagnosis, dan 

metode penatalaksanaan berbeda pada anak dan oran dewasa (Wong, 2008). 

Fraktur atau lebih dikenal dengan istilah patah tulang, biasanya disebabkan 

oleh trauma atau tenaga fisik. Kekuatan, sudut, tenaga, keadaan tulang, dan jaringan 

lunak di sekitar tulang akan menentukan apakah fraktur yang terjadi disebut lengkap 

atau tidak lengkap. Fraktur lengkap terjadi apabila seluruh tulang patah, sedangkan 

fraktur tidak lengkap tidak melibatkan seluruh ketebalan tulang (Sylvia A. price, 

1999). Pada beberapa keadaan trauma muskuloskeletal, sering fraktur dan dislokasi 

terjadi bersamaan. Dislokasi atau luksasio adalah kehilangan hubungan yang normal 

antara kedua permukaan sendi secara komplet/lengkap . Fraktur dislokasi diartikan 

dengan kehilangan hubungan yang normal antara kedua permukaan sendi disertai 

fraktur tulang persendian tersebut (Spivak, 1999). 
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Fraktur dapat terjadi akibat adanya tekanan yang melebihi kemampuan tulang 

dalam menahan tekanan. Tekanan pada tulang dapat berupa tekanan berputar yang 

menyebabkan fraktur bersifat spiral atau oblik, tekanan membengkok yang 

menyabkan fraktur transversal, tekanan sepanjang aksis tulang yang menyebabkan 

fraktur impaksi, dislokasi, atau fraktur dislokasi, kompresi vertical dapat 

menyebabkan fraktur kominutif atau memecah, misalnya pada badan vertebra, talus, 

atau fraktur buckle pada anak-anak (Muttaqin, 2008).  

 Fraktur disebabkan oleh pukulan langsung, gaya meremuk, gerakan puntir 

mendadak, dan bahkan kontraksi otot ekstrem (Smeltzer, 2002). Umumnya fraktur 

disebabkan oleh trauma di mana terdapat tekanan yang berlebihan pada tulang. 

Fraktur cenderung terjadi pada laki-laki, biasanya fraktur terjadi pada umur di bawah 

45 tahun dan sering berhubungan dengan olahraga, pekerjaan, atau luka yang 

disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor. Sementara itu, pada orang tua, 

perempuan lebih sering mengalami fraktur daripada laki-laki yang berhubungan 

dengan meningkatnya insiden osteoporosis yang terkait dengan perubahan hormone 

pada menopause (Reeves, 2001). 

 

2.5 Fraktur Ekstremitas Bawah 

Fraktur ekstremitas bawah adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang atau 

tulang rawan yang terjadi pada ekstremitas bawah yang umumnya disebabkan oleh 

ruda paksa. Trauma yang menyebabkan fraktur dapat berupa trauma langsung, 

misalnya yang sering terjadi benturan pada ekstremitas bawah yang menyebabkan 

fraktur pada tibia dan fibula dan juga dapat berupa trauma tidak langsung misalnya 

jatuh bertumpu pada tangan yang menyebabkan tulang klavikula atau radius distal 

patah (Sjamsuhidajat & Jong, 2005). 
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Menurut Lewis (2000), jenis-jenis fraktur pada bagian ekstremitas bawah, 

antara lain :  

1. Fraktur collum femur (fraktur hip)  

Mekanisme fraktur dapat disebabkan oleh trauma langsung (direct) dan 

trauma tidak langsung (indirect).Trauma langsung (direct) biasanya penderita jatuh 

dengan posisi miring dimana daerah trochanter mayor langsung terbentur dengan 

benda keras. Trauma tidak langsung (indirect) disebabkan gerakan exorotasi yang 

mendadak dari tungkai bawah. Karena kepala femur terikat kuat dengan ligamen 

didalam acetabulum oleh ligamen iliofemoral dan kapsul sendi, mengakibatkan 

fraktur didaerah collum femur. fraktur leher femur kebanyakan terjadi pada wanita 

tua (60 tahun keatas) dimana tulang sudah mengalami osteoporosis. 

 

2. Fraktur subtrochanter  

Femur Fraktur subtrochanter femur ialah dimana garis patah berada 5 cm 

distal dari trochanter minor. Mekanisme fraktur biasanya trauma langsung dapat 

terjadi pada orang tua biasanya disebabkan oleh trauma yang ringan seperti jatuh dan 

terpeleset dan pada orang muda biasanya karena trauma dengan kecepatan tinggi.  

3. Fraktur batang femur  

Mekanisme trauma biasanya terjadi karena trauma langsung akibat kecelakaan 

lalu lintas dikota-kota besar atau jatuh dari ketinggian. Patah pada daerah ini dapat 

menimbulkan perdarahan yang cukup banyak sehingga menimbulkan shock pada 

penderita. Secara klinis penderita tidak dapat bangun, bukan saja karena nyeri tetapi 

juga karena ketidakstabilan fraktur. Biasanya seluruh tungkai bawah terotasi keluar, 

terlihat lebih pendek dan bengkak pada bagian proximal akibat perdarahan kedalam 

jaringan lunak.  
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4. Fraktur patella  

Mekanisme Fraktur dapat disebabkan karena trauma langsung atau tidak 

langsung. Trauma tidak langsung disebabkan karena tarikan yang sangat kuat dari 

otot kuadrisep yang membentuk muskulotendineus melekat pada patella. Hal ini 

sering disertai pada penderita yang jatuh dimana tungkai bawah menyentuh tanah 

terlebih dahulu dan otot kuadrisep kontraksi secara keras, untuk 

mempertahankankestabilan lutut. Fraktur langsung dapat disebabkan penderita jatuh 

dalam posisi lutut fleksi, dimana patella terbentur dengan lantai.  

5. Fraktur proximal tibia  

Mekanisme trauma biasanya terjadi trauma langsung dari arah samping lutut, 

dimana kakinya masih terfiksir ditanah. Gaya dari samping ini menyebabkan 

permukaan sendi bagian lateral tibia akan menerima beban yang sangat besar yang 

akhirnya akan menyebabkan fraktur intraartikuler atau terjadi patahnya permukaan 

sendi bagian lateral tibia, dan kemungkinan yang lain penderita jatuh dari ketinggian 

yang akan menyebabkan penekanan vertikal pada permukaan sendi. Hal ini akan 

menyebabkan patah intra artikular berbentuk T atau Y.  

6. Fraktur tulang tibia dan fibula  

Mekanisme trauma biasanya dapat terjadi secara langsung maupun tidak 

langsung. Secara langsung akibat kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian 

lebih dari 4 cm, fraktur yang terjadi biasanya fraktur terbuka. Sedangkan yang tidak 

langsung diakibatkan oleh gaya gerak tubuh sendiri. Biasanya fraktur tibia fibula 

dengan garis patah spiral dan tidak sama tinggi pada tibia pada bagian distal sedang 

fibula pada bagian proksimal. Trauma tidak langsung dapat disebabkan oleh cedera 

pada waktu olah raga dan biasanya fraktur yang terjadi yaitu tertutup. Gambaran 

klinisnya berupa pembengkakan dan karena kompartemen otot merupakan sistem 
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yang tertutup, dapat terjadi sindrom kompartemen dengan gangguan vaskularisasi 

kaki. 

Proses penyembuhan fraktur ekstermitas bawah bervariasi sesuai dengan 

ukuran tulang dan umur pasien. Faktor lainnya adalah tingkat kesehatan pasien secara 

keseluruhan, atau kebutuhan nutrisi yang cukup. Berdasarkan proses penyembuhan 

fraktur, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

1. Proses hematom  

Merupakan proses terjadinya pengeluaran darah hingga terbentuk hematom 

(bekuan darah) pada daerah terjadinya fraktur tersebut, dan yang mengelilingi bagian 

dasar fragmen. Hematom merupakan bekuan darah kemudian berubah menjadi 

bekuan cairan semi padat (Dicson & Wright, 1992). 

2. Proses proliferasi  

Pada proses ini, terjadi perubahan pertumbuhan pembuluh darah menjadi 

memadat, dan terjadi perbaikan aliran pembuluh darah (Pakpahan, 1996).  

3. Proses pembentukan callus  

Pada orang dewasa antara 6-8 minggu, sedangkan pada anak-anak 2 minggu. 

Callus merupakan proses pembentukan tulang baru, dimana callus dapat terbentuk 

diluar tulang (subperiosteal callus) dan didalam tulang (endosteal callus). Proses 

perbaikan tulang terjadi sedemikian rupa, sehingga trabekula yang dibentuk dengan 

tidak teratur oleh tulang imatur untuk sementara bersatu dengan ujung-ujung tulang 

yang patah sehingga membentuk suatu callus tulang (Pakpahan, 1996).  

4. Proses konsolidasi (penggabungan)  

Perkembangan callus secara terus-menerus, dan terjadi pemadatan tulang 

seperti sebelum terjadi fraktur, konsolidasi terbentuk antara 6-12 minggu (ossificasi) 
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dan antara 12-26 minggu (matur). Tahap ini disebut dengan penggabungan atau 

penggabungan secara terus-menerus (Pakpahan, 1996).  

5. Proses remodeling  

Proses remodeling merupakan tahapan terakhir dalam penyembuhan tulang, 

dan proses pengembalian bentuk seperti semula. Proses terjadinya remodeling antara 

1-2 tahun setelah terjadinya callus dan konsolidasi (Smeltzer & Bare, 2002). 

2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyambungan Fraktur  

Fraktur atau patah tulang merupakan keadaan dimana hubungan atau 

kesatuan jaringan tulang putus. Dalam proses penyembuhan fraktur ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan pada fraktur. Menurut Kozier & 

Erb (1987) faktor yang mempengaruhi ambulasi antara lain kondisi kesehatan pasien, 

nutrisi, emosi, situasi dan kebiasaan, keyakinan dan nilai, gaya hidup dan 

pengetahuan. Secara medis, faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan fraktur 

ekstremitas bawah dijelaskan sebagai berikut. 

1. Usia 

Lamanya proses penyembuhan fraktur sehubungan dengan umur lebih bervariasi 

pada tulang dibandingkan dengan jaringan-jaringan lain pada tubuh. Cepatnya 

proses penyembuhan ini sangat berhubungan erat dengan aktifitas osteogenesis 

dari periosteum dan endosteum. Sebagai contoh adalah fraktur diafisis femur 

yang akan bersatu (konsolidasi sempurna) sesudah 12 (dua belas) minggu pada 

usia 12 tahun, 20 (dua puluh) minggu pada usia 20 tahun sampai dengan usia 

lansia 

2. Tempat (lokasi) fraktur  

Fraktur pada tulang yang dikelilingi otot akan sembuh lebih cepat dari pada 

tulang yang berada di subkutan atau didaerah persendian. Fraktur pada tulang 
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berongga (cancellous bone) sembuh lebih cepat dari pada tulang kompakta. 

Fraktur dengan garis fraktur yang oblik dan spiral sembuh lebih cepat dari pada 

garis fraktur yang transversal.  

 

3. Dislokasi fraktur 

Fraktur tanpa dislokasi, periosteumnya intake, maka lama penyembuhannya dua 

kali lebih cepat daripada yang mengalami dislokasi. Makin besar dislokasi maka 

semakin lama penyembuhannya.  

4. Aliran darah ke fragmen tulang  

Bila fragmen tulang mendapatkan aliran darah yang baik, maka penyembuhan 

lebih cepat dan tanpa komplikasi. Bila terjadi gangguan berkurangnya aliran 

darah atau kerusakan jaringan lunak yang berat, maka proses penyembuhan 

menjadi lama atau terhenti. 

Selain yang dijelaskan di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyembuhan fraktur ekstremitas bawah adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi kesehatan pasien  

Perubahan status kesehatan dapat mempengaruhi sistem muskuloskeletal dan 

sistem saraf berupa penurunan koordinasi. Perubahan tersebut dapat disebabkan 

oleh penyakit, berkurangnya kemampuan untuk melakukan aktivitas (Kozier & 

Erb, 1987). Perubahan status kesehatan ini dapat berupa (1) nyeri paska bedah 

(yang bukan disebabkan karena luka bekas operasi tetapi kemungkinan sebab 

lain), (2) efek immobilisasi pada sistem kardiovaskular, (3) kelelahan dan 

kerusakan otot dan neuromuskular, (4) demam paska bedah (dapat disebabkan 

oleh gangguan dan kelainan), (5) hipotermia, dan (6) Anemia. 

2. Emosi  
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Kondisi psikologis seseorang dapat memudahkan perubahan perilaku yang dapat 

menurunkan kemampuan ambulasi yang baik. Seseorang yang mengalami 

perasaan tidak aman, tidak termotivasi dan harga diri yang rendah akan mudah 

mengalami perubahan dalam ambulasi (Kozier & Erb, 1987). Orang yang 

depresi, khawatir atau cemas sering tidak tahan melakukan aktivitas sehingga 

lebih mudah lelah karena mengeluarkan energi cukup besar dalam ketakutan dan 

kecemasannya jadi pasien mengalami keletihan secara fisik dan emosi (Potter & 

Perry, 1999). Hubungan antara nyeri dan takut bersifat kompleks. Perasaan takut 

seringkali meningkatkan persepsi nyeri tetapi nyeri juga dapat menimbulkan 

perasaan takut.  

Menurut Paice (1991) dalam Potter & Perry (1999) melaporkan suatu bukti 

bahwa stimulus nyeri mengaktifkan bagian sistem limbik yang diyakini 

mengendalikan emosi seseorang khususnya rasa takut. Setelah paska operasi 

fraktur nyeri mungkin sangat berat khususnya selama beberapa hari pertama 

paska operasi. Area insisi mungkin menjadi satu-satunya sumber nyeri, iritasi 

akibat selang drainase, balutan atau gips yang ketat menyebabkan pasien merasa 

tidak nyaman. Secara signifikan nyeri dapat memperlambat pemulihan. Pasien 

menjadi ragu-ragu untuk melakukan batuk, nafas dalam, mengganti posisi, 

ambulasi atau melakukan latihan yang diperlukan. Setelah pembedahan analgetik 

sebaiknya diberikan sebelum nyeri timbul dengan dosis yang memadai. Jenis 

obat dan pemberian bergantung pada penyebab, letak nyeri dan keadaan pasien 

(Sjamsuhidajat & Jong, 2005).  

Orang yang depresi, khawatir atau cemas sering tidak tahan melakukan aktivitas. 

Pasien depresi biasa tidak termotivasi untuk berpartisipasi. Pasien khawatir atau 

cemas lebih mudah lelah karena mereka mengeluarkan energi cukup besar dalam 
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ketakutan dan kecemasannya jadi mereka mengalami keletihan secara fisik dan 

emosional (Potter & Perry, 1999).  

Tidak bersemangat karena kurangnya motivasi dalam melaksanakan ambulasi. 

Penampilan luka, balutan yang tebal drain serta selang yang menonjol keluar 

akan mengancam konsep diri pasien. Efek pembedahan, seperti jaringan parut 

yang tidak beraturan dapat menimbulkan perubahan citra diri pasien secara 

permanen, menimbulkan perasaan klien kurang sempurna, sehingga klien merasa 

cemas dengan keadaannya dan tidak termotivasi untuk melakukan aktivitas. 

Pasien dapat menunjukkan rasa tidak senang pada penampilannya yang 

ditunjukkan dengan cara menolak melihat insisi, menutupi balutannya dengan 

baju, atau menolak bangun dari tempat tidur karena adanya selang atau alat 

tertentu (Perry & Potter, 1999). 

3. Gaya hidup  

Status kesehatan, nilai, kepercayaan, motivasi dan faktor lainnya mempengaruhi 

gaya hidup. Gaya hidup mempengaruhi mobilitas. Tingkat kesehatan seseorang 

dapat dilihat dari gaya hidupnya dalam melakukan aktivitas dan dia 

mendefinisikan aktivitas sebagai suatu yang mencakup kerja, permainan yang 

berarti, dan pola hidup yang positif seperti makan yang teratur, latihan yang 

teratur, istirahat yang cukup dan penanganan stres Pender (1990 dalam berger & 

Williams, 1992). Menurut Oldmeadow et al (2006) tahapan pegerakan dan 

aktivitas pasien sebelum operasi di masyarakat atau dirumah dapat 

mempengaruhi pelaksanaan ambulasi.  

4. Dukungan Sosial  

Sjamsuhidajat & Jong (2005) mendefenisikan dukungan sosial sebagai info verbal 

atau non verbal, saran, bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh 
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orang-orang yang akrab dalam subjek didalam lingkungan soisialnya atau yang 

berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional 

atau berpengaruh pada tingkah laku penerimanya. Menurut Sjamsuhidajat & 

Jong (2005), keterlibatan anggota keluarga dalam rencana asuhan keperawatan 

pasien dapat memfasilitasi proses pemulihan. Membantu pasien mengganti 

balutan, membantu pelaksanaan latihan ambulasi atau memberi obat-obatan. 

Menurut penelitian yang dilakukan Oldmeadow et al (2006) dukungan sosial 

yaitu keluarga, orang terdekat dan perawat sangat mempengaruhi untuk 

membantu pasien melaksanakan latihan ambulasi. Menurut Olson (1996 dalam 

Hoeman, 2001) ambulasi dapat terlaksana tergantung dari kesiapan pasien dan 

keluarga untuk belajar dan berpatisipasi dalam latihan (Olson, 1996 dalam 

Hoeman, 2001). 

5. Pengetahuan  

Pasien yang sudah diajarkan mengenai gangguan muskuloskeletal akan 

mengalami peningkatan alternatif penanganan. Informasi mengenai apa yang 

diharapkan termasuk sensasi selama dan setelah penanganan dapat 

memberanikan pasien untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan dan 

penerapan penanganan. Informasi khusus mengenai antisipasi peralatan misalnya 

pemasangan alat fiksasi eksternal, alat bantu ambulasi (trapeze, walker, tongkat), 

latihan, dan medikasi harus didiskusikan dengan pasien (Brunner & Suddarth, 

2002). Informasi yang diberikan tentang prosedur perawatan dapat mengurangi 

ketakutan pasien. 

 

2.7 Dukungan Keluarga dalam Pembentukan Citra Tubuh Pasien Remaja 

Penderita Fraktur Ekstermitas Bawah 
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Masa remaja merupakan merupakan masa transisi dari masa anak-anak 

menuju masa dewasa. Dalam tahap ini, individu cenderung memperhatikan 

penampilan fisiknya. Cara individu memandang dirinya mempunyai dampak yang 

penting pada aspek psikologinya. Pandangan yang realistik terhadap dirinya, 

menerima dan mengukur bagian tubuhnya akan membuatnya lebih merasa aman 

sehingga terhindar dari rasa cemas dan meningkatkan harga diri (Potter, 2005). 

Pada remaja penderita fraktur ekstermitas bawah, cara pandang remaja dalam 

menilai dirinya sendiri secara fisik menjadi terganggu karena perubahan yang terjadi 

akibat fraktur yang dialami. Hal ini menimbulkan berbagai gangguan psikologis pada 

remaja tersebut. Gangguan psikologi muncul dikarenakan perubahan kondisi 

lingkungan pada masa remaja, kondisi lingkungan sosial yang menjadikan 

permasalahan salah satunya yaitu terganggunya ruang publik remaja kota. Dalam 

kasus pembentukan citra tubuh remaja penderita fraktur ekstermitas bawah, 

kebanyakan remaja mengalami tekanan psikologis. Dengan adanya tekanan tersebut, 

tak jarang remaja mengalami perasaan ketidakberdayaan, keputusasaan, dan 

kelemahan bahkan menunjukkan perilaku yang bersifat merusak terhadap dirinya 

sendiri, seperti penurunan pola makan atau usaha bunuh diri (Kozier, 2004). 

Saat mengalami fraktur ekstermitas bawah sendiri, remaja selain dihadapkan 

pada gangguan psikologis dalam dirinya sendiri tapi juga dihadapkan pada upaya 

penyembuhan fraktur itu sendiri. Perlakuan pada penderita fraktur ekstermitas bawah 

memiliki perbedaan dengan perlakuan pada penderita fraktur ekstermitas atas. Dalam 

masa penyembuhan penderita fraktur ekstermitas bawah diperlukan adanya perlakuan 

lebih, selain istirahat dan upaya penyembuhan, dibutuhkan pula upaya terapi dan 

pembiasaan agar bagian tubuh yang mengalami fraktur bisa kembali normal. 

Sementara itu, adanya gangguan psikologis selainn mengganggu penilaian diri remaja 
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penderita fraktur ekstermitas bawah tapi juga dapat mempengaruhi penyembuhan 

fraktur itu sendiri. 

Dalam hal ini, peneliti mengindikasikan bahwa keluarga memiliki peran besar 

dalam pembentukan citra tubuh remaja penderita fraktur ekstermitas bawah. Oleh 

karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting bagi remaja. Keluarga yang baik 

akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, karena keluarga dapat memberi 

arahan-arahan dan masukan-masukan yang bersifat membangun, sedang keluarga 

yang tidak peduli akan berpengaruh negatif karena tidak memberikan dukungan 

moral kepada remaja (Mutia, 2012:9). 

Peran keluarga ini memberikan dampak positif dalam pembentukan citra 

tubuh dapat dilakukan dengan menstabilkan emosi pasien, menjaga gaya hidup pasien 

selama penyembuhan, memberikan dukungan sosial, dan membantu pemahaman 

pengetahuan terkait penyembuhan fraktur. Dengan intensitas perawatan di rumah, 

maka pengaruh keluarga sangat besar. Peran keluarga ini sendiri dapat dilakukan 

dengan cara memberikan motivasi dan dukungan sosial kepada remaja penderita 

fraktur. Dengan kestabilan emosi remaja penderita fraktur, maka proses 

penyembuhan dapat berjalan dengan lebih baik. Hal ini karena psikologi pasien 

remaja penderita fraktur yang stabil dan tenang akan mempengaruhi citra tubuh 

remaja penderita fraktur ekstremitas bawah. Peran keluarga juga dapat berupa kontrol 

gaya hidup remaja penderita fraktur agar remaja tersebut tidak memiliki 

kecenderungan untuk merusak dirinya sendiri. 

 

 


