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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI 

TRIGGER FINGER DI RSUD SRAGEN 

 

MIFTAH HARYANYO 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III FISIOTERAPI 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang: jajaran Trigger finger keempat di antara sepuluh penyakit 

tertinggi yang sering dikeluhkan, Trigger finger biasanya terjadi pada ibu jari, dan 

jari telunjuk 

Tujuan: Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam mengurangi rasa sakit, 

meningkatkan kekuatan kegiatan fungsional dalam kondisi Trigger finger. 

Terapi: Modalitas yang digunakan dalam kasus Trigger finger adalah Infra Red 

(IR), dan Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS). 

Hasil: Hasil yang diperoleh setelah pengobatan dilakukan 6 kali modalitas IR, dan 

TENS adalah sebagai berikut: nyeri di jari telunjuk kanan T1 = 20 mm untuk T6 = 

0 mm, nyeri jari telunjuk kanan T1 = T6 = 70 mm sampai 10 mm, nyeri pada 

gerakan jari telunjuk kanan T1 = 50 mm untuk T6 = 0 mm dan LGS jari telunjuk 

kanan pasif T1 = S: 0-0-90 untuk T6 = S: 0-0-90, peningkatan kemampuan 

fungsional. 

Kesimpulan: IR dan TENS dapat mengurangi nyeri dan gerak, dan meningkatkan 

kegiatan fungsional dalam kondisi triger fingger. 

 

Kata kunci: triger fingger, IR dan TENS. 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Trigger finger adalah suatu tipe dari stenosing tenosynovitis yang mana 

sarung pelindung di sekitar tendon jari menjadi bengkak, atau benjolan (nodule) 

yang terbentuk pada tendon (Smith, 2007). Nama trigger finger berasal dari gejala 

yaitu perasaan hentakan tiba-tiba (snapping) dan pencetusan pada jari (triggering) 

(Cluett, 2007).  Trigger finger pada umumnya banyak terjadi pada wanita dari 

pada pria dan cenderung kebanyakan terjadi pada orang yang berusia antara 40 

sampai 60 tahun (Smith, 2007).  

Penanganan trigger finger meliputi selain terapi farmakologis juga terapi  

non farmakologis, yaitu terapi fisik dan rehabilitasi serta terapi bedah. Terapi fisik 

dan rehabilitasi terdiri dari antara lain latihan dan pemakaian ortosis, disamping 

terapi modalitas (Tulaar, 2006). Dalam hal ini fisioterapis berperan dalam 

memelihara, memperbaiki dan mengembalikan kemampuan fungsional penderita 

seperti semula.    

B. Tujuan Laporan Kasus 

Untuk mengetahui proses asuhan pelayanan fisioterapi, menambah wawasan dan 

pengetahuan serta menyebarluaskan informasi tambahan tentang peranan 

fisioterapi pada kasus trigger finger, untuk mengetahui pengaruh terapi latihan 

dalam keterbatasan gerak pada kasus trigger finger dan untuk mengetahui 

pengaruh Infra red dan transcutaneous electrical nerve stimulation  dalam 

mengurangi nyeri pada kasus trigger finger di telunjuk. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi kasus 

1. Definisi 

Trigger finger adalah penyakit yang terjadi pada jari penguncian dari 

tendon fleksor jari yang terlibat, berhubungan dengan disfungsi dan nyeri. Terjadi 

karena penggunaan berlebihan dan cedera langsung, penyakit ini merupakam 

bentuk lain dari begitu banyak cedera regangan berulang seperti carpal tunnel 

syndrome, tenis elbow dan  pegolf elbow. 

2. Anatomi fungsional 

Tangan mempunyai beragam fungsi, dengan berbagai gerakan mulai dari 

gerakan halus sampai gerakan kasar. Supaya tangan mampu melakukan gerakan-

gerakan seperti meraih, menjimpit, mengambil, menjepit, menjinjing, mengangkat 

dan melepas tangan harus terbebas dari gangguan. Berikut anatomi pada tangan: 

a. Tulang-tulang tangan  

b. Otot  

c. Pembuluh darah pada tangan 

d. Persarafan pada tangan  

3. Etiologi 

Penyebab potensial trigger finger / thumb telah dapat dijelaskan, tetapi 

etiologi tetap idiopatik, artinya penyebabnya tidak diketahui. Kemungkinan 

disebabkan oleh trauma lokal dengan stres dan gaya degeneratif. Ada yang 

menghubungkan penyebab trigger finger karena penggunaan fleksi tangan yang 

 



terus-menerus dan pada tiap individu sering dengan penyebab multifaktor. Oleh 

karena itu sering disebut dengan tenosinovitis stenosing (stenosans tenovaginitis 

khusus pada jari). Stenosing berarti penyempitan terowongan atau tabung-seperti 

struktur (selubung tendon). 

4. Patologi 

Tendon adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang. Setiap 

otot memiliki dua tendon, yang masing-masing melekat pada tulang. Pertemuan 

tulang bersama dengan otot membentuk sendi. Ketika otot berkontraksi, tendon 

akan menarik tulang, sehingga terjadi gerakan sendi. Tendon pada jari-jari 

melewati ligamen, yang bertindak sebagai katrol. 

Pada trigger finger / thumb terjadi peradangan dan hipertrofi dari selubung 

tendon yang semakin membatasi gerak fleksi dari tendon. Selubung ini biasanya 

membentuk sistem katrol yang terdiri dari serangkaian sistem yang berfungsi 

untuk memaksimalkan kekuatan fleksi dari tendon dan efisiensi gerak di 

metakarpal. Nodul mungkin saja dapat membesar pada tendon, yang 

menyebabkan tendon terjebak di tepi proksimal katrol ketika pasien mencoba 

untuk meluruskan jari, sehingga menyebabkan kesulitan untuk bergerak. Ketika 

upaya lebih kuat dibuat untuk meluruskan jari, dengan menggunakan kekuatan 

lebih dari ekstensor jari atau dengan menggunakan kekuatan eksternal (dengan 

mengerahkan kekuatan pada jari dengan tangan lain), jari macet yang terkunci tadi 

terbuka dengan menimbulkan rasa sakit yang signifikan pada telapak distal hingga 

ke dalam aspek proksimal digit. Hal yang kurang umum terjadi antara lain nodul 

tadi bergerak pada distal katrol, mengakibatkan kesulitan pasien meregangkan 

jari. 

5. Komplikasi 

Apabila tenosynovitis tidak diobati secara teratur mengakibatkan tendon 

bisa menjadi terbatas atau bisa rupture (cidera). Infeksi pada tendon bisa 

menyebar ke berbagai tempat di seluruh tubuh  (Joseph, 2006).  

6. Prognosis 

Sedikitnya separuh kasus dapat diobati dengan cara tidak melakukan 

pembedahan. Kunci suksesnya perawatan adalah awal intervensi (Brodsky,2006). 

Beberapa penderita umumnya memerlukan pembedahan dan menunjukan hasil 

yang umumnya baik, apabila terapi konservatif gagal (Ovedoff,  2002). Pada 

kondisi kronis, tendon keungkinan rusak dan kesembuhan kemungkinan tidak 

sempurna (Joseph, 2006).  

7. Diagnosis Banding 

Trigger finger harus dibedakan dengan penyakit lain yang dapat 

menyebabkan jari macet pada posisi fleksi. Suatu keadaan pada jari yang dapat 

menjadi diagnosis banding trigger finger antara lain yaitu:  

a. Deformitas boutonniere 

b. Kontraktur dupuytren 

B Teknologi Intervensi Fisoterapi 

Pada kondisi trigger finger bilateral dapat digunakan beberapa teknologi 

fisioterapi alternatif seperti Infra Red (IR), Electrical Stimulation dan terapi 

latihan. 

 



1. Infra Red (IR)  

Radiasi inframerah memiliki jangkauan tiga “order” dan memiliki panjang 

gelombang antara 700 nm dan 1 mm. 

Terapi Infrared Fisioterapi adalah suatu cara atau bentuk pengobatan untuk 

mengembalikan fungsi suatu organ pergerakan manusia dengan menerapkan ilmu 

fisik terapan seperti.sinar laser,Infrared. 

2. TENS 

TENS singkatan dari Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, 

merupakan suatu cara penggunaan energi listrik untuk merangsang sistem saraf 

melalui permukaan kulit (Parjoto, 2006).  

a. Mekanisme TENS 

1) Mekanisme periferal 

2) Mekanisme segmental  

3) Mekanisme Ekstrasegmental  

4) Mekanisme endorfin 

b. Indikasi dan kontraindikasi 

Indikasi stimulasi elektris (Rennie, 1991, dikutip oleh Slamet Parjoto, 

2006) antara lain: 

1) Trauma muskuloskeletal baik akut maupun kronik. 

2) Nyeri kepala. 

3) Nyeri pasca operasi.  

4) Nyeri pasca melahirkan. 

5) Nyeri miofasial  

6) Nyeri visceral 

7) Nyeri yang dihubungkan dengan sindroma deprivasi sensorik 

seperti neuralgia, kausalgia dan nyeri phantom 

8) Sindroma kompresi neurovaskuler 

c. Spesifikasi TENS 

Peralatan yang umum digunakan untuk memberi stimulasi elektris dalam 

hubungannya dalam pengurangan nyeri: 

1) TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)   

2) AL-TENS (Acupunture-like TENS) 

 

BAB III 

PROSES FISIOTERAPI 

SEGI FISIOTERAPI 

A. ANAMNESIS 

Anamnesis umum. 

Pada anamnesis umum didapatkan data berupa (1) nama: Ny. Siti Fadilah 

(2) umur: 35 tahun (3) jenis kelamin: perempuan (4) agama: Islam (5) pekerjaan: 

pembuat kue (6) alamat: Sambirejo, Sukowati, Sragen. 



 

Anamnesis khusus. 

Di dalam anamnesis khusus ini, hal-hal atau keterangan yang di dapat 

digali dari pasien meliputi : 

1) Keluhan utama 

Keluhan utama pasien adalah pasien merasa nyeri pada pergelangan tangan 

kanan dari ujung telunjuk menjalar ke ibu jari.   

2) Riwayat penyakit sekarang 

Riwayat penyakit sekarang pasien ini diketahui pada bulan Januari 2012 

pasien mengeluhkan nyeri pada pergelangan tangan kanan dari jari telunjuk 

menjalar ke ibu jari. 3 hari kemudian pasien merasakan cenut-cenut saat 

menggerakan jari telunjuk dan ibu jari secara lambat. Pasien berobat ke poli saraf 

RSUD Sragen oleh dokter pasien di diagnosis Trigger finger kemudian dirujuk ke 

Fisioterapi pada tanggal 12 Maret 2012. 

3) Riwayat penyakit dahulu 

Pada riwayat penyakit dahulu pasien diketahui belum pernah merasakan 

sakit yang sama. 

4) Riwayat penyakit penyerta 

Tidak ditemukan penyakit yang menyertai trigger finger ini. 

5) Riwayat pribadi 

Pasien adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai hobi mengetik 

atau membuat novel dan cerpen, selain itu pasien juga membuat kue. Pasien 

sewaktu menjadi mahasiswa mempunyai hobi mendaki gunung dan jarang 

menggunakan sarung tangan. 

6) Riwayat keluarga 

Riwayat keluarga diketahui hanya pasien yang menderita penyakit tersebut 

dan tidak ada anggota keluarga pasien yang menderita penyakit herediter dan 

menular. Trigger finger bukan merupakan penyakit menular. 

7) Anamnesis sistem 

Pada anamnesis system iformasi yang diperoleh: (a) kepala dan leher: 

pasien tidak mengeluh pusing dan tidak mengeluh kaku kuduk pada leher (b) 



sistem kardiovaskuler: pasien tidak mengeluh nyeri dada maupun jantung 

berdebar–debar (c) sistem respirasi pasien tidak mengeluh adanya sesak napas dan 

batuk-batuk. (d) sistem gastrointestinalis: pasien tidak mempunyai keluhan mual 

dan muntah, serta BAB lancar dan terkontrol (e) sistem urogenitalis:pasien tidak 

mengeluh adanya gangguan BAK (f) sistem musculoskeletal: terdapat nyeri tekan, 

terdapat nyeri gerak, terdapat nyeri dram, terdapat spasme, lingkup gerak sendi 

full ROM namun terdapat nyeri, kelemahan otot-otot fleksor dan ekstensor jari 

telunjuk dan ibu jari (g) sistem nervorum: pasien mengeluh adanya nyeri dari jari 

telunjuk menjalar sampai ke lengan, pasien tidak mengeluh rasa kesemutan, 

pasien tidak mengeluh adanya ba’al pada jari telunjuk dan ibu jari. 

B. PEMERIKSAAN 

Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi: 

1. Tanda –tanda Vital 

Vital sign meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernapasan, 

temperatur, tinggi badan dan berat badan. Pada kasus ini diperoleh hasil : (a) 

Tekanan darah : 100/70 mmHg, (b) Nadi : 63 x /menit, (c) Pernapasan : 28 x 

/menit, (d) Temperatur : 36˚C, (e) Tinggi badan : 154 cm, (f) Berat badan : 47 kg 

2. Inspeksi 

Inspeksi adalah suatu pemeriksaan dengan cara melihat dan mengamati 

keadaan pasien secara langsung. Inspeksi dibagi menjadi 2, yaitu inspeksi statis 

(inspeksi pada saat diam atau tidak bergerak) dan inspeksi dinamis (inspeksi pada 

saat bergerak). Dari pemeriksaan inspeksi statis terlihat keadaan umum pasien 

baik, ekspresi wajah pasien tampak menahan rasa sakit. Pada pemeriksaan 

dinamis pasien mampu menggerakan jari-jarinya kesegala bidang gerak, tetapi 

tidak sempurna karena adanya rasa nyeri. 

3. Palpasi 

Palpasi adalah suatu cara memeriksa keadaan pasien dengan cara 

memegang, menekan atau meraba pada bagian tubuh yang akan diperiksa untuk 

mengetahui adanya spasme otot, nyeri tekan, suhu, oedem, dll.  Dari palpasi 

didapat adanya spasme, suhu lokal pada jari telunjuk terasa dingin dan suhu lokal 



pada ibu jari normal. Tonus otot dalam keadaan normal, tidak ada kelemahan. 

Terdapat nyeri tekan pada jari telunjuk dan ibu jari. 

4. Gerakan Dasar 

a. Gerak aktif 

b. Gerak pasif 

c. Gerak Isometrik melawan tahanan  

e. Pemeriksaan Kognitif, Intrapersonal dan Interpersonal 

f. Kemampuan fungsional dan lingkungan aktivitas 

g. Pemeriksaan spesifik 

h. Diagnosis Fisioterapi 

C. PROGRAM / RENCANA FISIOTERAPI 

1. Tujuan 

Maksud dari tujuan fisioterapi ini adalah dalam melakukan terapi atau 

pelayanan fisioterapi mempunyai target, sehingga tujuan dari program ini dapat 

tercapai . Tujuan fisioterapi dirumuskan berdasarkan problematika fisioterapi.  

2. Tindakan Fisioterapi 

Tindakan fisioterapi dilakukan  sebanyak enam kali pada tanggal 3, 6, 8, 

10, 13, 15 Februari 2012. Berikut pelaksanaan yang dilakukan secara berurutan. 

3. TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) 

a. Persiapan alat  

b. Persiapan pasien  

c. Pelaksanaan terapi 

D. -----------------------------------tidak tercantum dlm SK------------------------ 

E. PROGNOSIS 

1. Quo Ad Vitam   : Bonam 

2. Quo Ad Sanam   : Bonam 

3. Quo Ad Fungsionam : Bonam 

4. Quo Ad Cosmeticam  : Bonam 

F. PELAKSANAAN FISIOTERAPI 

1. Pelaksanaan fisioterapi pada hari Senin tanggal 12 maret 2012.: 

2. Pelaksanaan fisioterapi pada hari Senin tanggal 15 maret 2012. 



3. Pelaksanaan fisioterapi pada hari Senin tanggal 17 maret 2012. 

4. Pelaksanaan fisioterapi pada hari Senin tanggal 19 maret 2012. 

5. Pelaksanaan fisioterapi pada hari Senin tanggal 21 maret 2012. 

6. Pelaksanaan fisioterapi pada hari Senin tanggal 24 maret 2012. 

G. EVALUASI 

---------------------tabel--------------------------- 

H. HASIL EVALUASI TERAKHIR 

I. EDUKASI PASIEN / KELUARGA 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil pemeriksaan sebagai 

berikut: 

1. Evaluasi nyeri menggunakan VAS 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri tekan 7 6 5 4 3 2 1 

Nyeri diam 2 1 0 0 0 0 0 

Nyeri gerak fleksi 

phalang I 

5 4 3 2 1 0 0 

Nyeri gerak ekstensi 

phalang I 

5 4 3 2 1 0 0 

Nyeri gerak fleksi 

phalang II 

5 4 3 2 1 0 0 

Nyeri gerak ekstensi 

phalang II 

5 4 3 2 1 0 0 

Nyeri gerak ABD 

phalang I 

5 4 3 2 1 0 0 

Nyeri gerak ADD 

phalang I 

5 4 3 2 1 0 0 

Nyeri gerak ABD 

phalang II 

5 4 3 2 1 0 0 

 



 

Pemberian modalitas terapi TENS yang bertujuan mengurangi nyeri 

melalui mekanisme segmental, TENS akan menghasilkan efek analgesia dengan 

jalan mengaktifasi serabut A beta yang akan menginhibisi neuron nosiseptif di 

kornu dorsalis medula spinalis, yang mengacu pada teori gerbang control bahwa 

gerbang terdiri dari sel internunsia yang bersifat inhibisi yang dikenal sebagai 

substansia gelatinosa dan yang terletak  di kornu posterior dan sel T yang merelai 

informasi dari pusat yang lebih tinggi. Tingkat aktivitas Sel T ditentukan oleh 

keseimbangan asupan dari serabut berdiameter besar A beta dan A alfa serta 

serabut berdiameter kecil A delta dan serabut C. Asupan dari saraf berdiameter 

kecil akan mengaktifasi sel T yang kemudian dirasakan sebagai keluhan nyeri. 

Namun pada saat yang bersamaan impuls juga dapat memicu sel substansia 

gelatinosa yang berdampak pada penurunan asupan terhadap sel T baik yang 

berasal dari serabut berdiameter besar maupun kecil dengan kata lain asupan 

impuls dari serabut aferen berdiameter besar akan menutup gerbang dan 

membloking transmisi impuls dari serabut aferen nosiseptor sehingga nyeri 

berkurang.  

Setelah dilakukan evaluasi dengan skala VAS maka dapat dilihat bahwa 

adanya penurunan derajat nyeri seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas. 

Dapat dilihat hasil dari pemeriksaan menggunakan skala VAS terutama pada nyeri 

gerak yang dirasakan pasien saat pertama kali terapi sampai dengan terapi ke 

enam mengalami kemajuan. 

1. Evaluasi gerak 

T0-T1-T2-T3-T4-T5-T6 

Ibu jari   S : 0 – 0 – 60 disertai nyeri 

Jari telunjuk S : 0 – 0 – 90  disertai nyeri 

 

Dari data di atas menunjukkan belum terjadi peningkatan ROM. Dalam hal 

ini penulis menggunakan modalitas terapi manipulasi dan terapi latihan, terapi 

tersebut merupakan modalitas yang bertujuan untuk meningkatkan ROM. Pada 

pemeriksaan ROM sendi ibu jari dan jari telunjuk ditemukan dari enam kali terapi 



belum mengalami kenaikan. Disini bisa dipengaruhi beberapa faktor diantaranya 

faktor masih terdapatnya nodule pada tendon fleksor dan penanganan awal yang 

kurang tepat. 

 Pemberian terapi manipulasi yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi 

sendi yang normal tanpa nyeri dengan adanya peregangan jaringan lunak sekitar 

persendian yang memendek. Terapi latihan yang dilakukan secara bertahap akan 

menyebabkan penguluran struktur jaringan lunak seperti otot dan tendon yang 

nantinya akan memelihara fleksibilitas dari jaringan tersebut sehingga 

mempengaruhi peningkatan lingkup gerak sendi. 

1. Evaluasi MMT 

Sendi  T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Fleksor phalang I 4 4 4+ 4+ 5- 5- 5 

Ekstensor phalang I 4 4 4+ 4+ 5- 5- 5 

Fleksor phalang II 4 4 4+ 4+ 5- 5- 5 

Ekstensor phalang II 4 4 4+ 4+ 5- 5- 5 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan kekuatan otot mulai dari awal terapi 

sampai terapi ke 6 terdapat penambahan kekuatan otot , hal ini dipengaruhi oleh 

penggunaan hold relax. 

Keberhasilan dari suatu tindakan terapi tidak bisa lepas dari beberapa 

faktor diantaranya, medika mentosa berupa obat-obatan yang diberikan yang 

diberikan pada pasien dari dokter. Faktor lain yang juga sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan suatu terapi adalah rutinitas terapi yang dilakukan dan 

juga latihan yang dilakukan pasien di rumah seperti yang telah di anjurkan oleh 

terapis. 

 

 

 

 

 

 



BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Pasien dengan nama Ny. Siti Fadilah dengan diagnose trigger finger 

dekstra dengan keluhan utama nyeri pada pergelangan tangan kanan dari jari 

telunjuk menjalar ke ibu jari. Dengan keadaan seperti ini pasien merasa sangat 

mengganggu aktivitas kesehariannya terutama yang melibatkan tangan yang 

notabene sangat bermanfaat karena segala sesuatua ktivitas fungsional pasien ini 

banyak dilakukan dengan tangan. 

Dengan melihat permasalahan tersebut penulis mencoba memberikan 

program fisioterapi dengan modalitas infra red, TENS, massage friction ditambah 

terapi latihan menggunakan passive exercise dengan tujuan untuk mengatasi 

problematik yang muncul pada pasien ini dengan program enam kali terapi. 

Setelah diberikan program fisioterapi selama enam kali pertemuan 

diperoleh hasil1)Adanya pengurangan nyeri diam, gerak, dan nyeri tekan hal ini 

disebabkan dengan adanya pemberian modalitas fisioterapi Infra IR dan TENS, 2) 

adanya peningkatan lingkup gerak sendi pada jari telunjuk kanan. 3) Adanya 

peningkatan kekuatan otot, hal ini didapat dengan pelaksanaan terapi latihan. 

Terapi yang diberikan sudah tampak hasilnya walaupun hanya sedikit 

karena waktu terapi hanya 6 kali terapi, sedangkan keberhasilan terapi pada pasien 

trigger finger dalam pemulihan membutuhkan waktu yang lama. Adanya 

kemajuan pada pasien trigger finger tidak lepas dari kerjasama antara pasien 

dengan tim medis lainnya. 

 

B. Saran 

Pada kasus Trigger finger bilateral ini dalampelaksanaan yasangat 

dibutuhkan kerjasama antara terapis dengan penderita dengan bekerja sama 

dengan tim medis lainnya, agar tercapai hasil pengobatan yang maksimal. Selain 

itu hal-hal lain yang harus diperhatikan antara lain : 

1. Bagi penderita disarankan untuk melakukan terapi secara rutin, serta 

melakukan  edukasi yang diberikan terapis seperti: (1) jangan melakukan 

 



aktivitas yang berlebihan yang menggunakan tangan, (2) untuk 

mengistirahatkan jarinya pasien dianjurkan menggunakan static splint, (3) 

kompres hangat pada daerah sendi metacarpophalangeal III diharapkan dapat 

mengurangi radang, (4) menggerakan jarinya secara pasif di rumah yang 

diharapkan dapat membantu meningkatkan lingkup gerak sendi jari tengah 

pasien, (5) apabila terapi dianggap gagal pasien dianjurkan melakukan 

operasi. 

2. Bagi fisioterapis hendaknya benar-benar melakukan tugasnya secara 

professional, yaaitu melakukan pemeriksaan dengan teliti sehingga dapat 

menegakkan diagnosa, menentukan problematik, menentukan tujuan terapi 

yang tepat, untuk menentukan jenis modalitas fisioterapi yang tepat dan 

efektif buat penderita, selain itu fisioterapis hendaknya meningkatkan ilmu 

pengetahuan serta pemahaman terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 

studi kasus karena tidak menutup kemungkinan adanya terobosan baru dalam 

suatu pengobatan yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut. 

3. Bagi Dokter / Tim Medis disarankan, jika ada pasien dengan kondisi trigger 

finger hendaknya segera dirujuk ke Fisioterapi untuk sesegera mungkin 

mendapatkan penanganan dan saling bekerjasama demi kesembuhan pasien. 

4. Bagi masyarakat disarankan jika tiba-tiba merasakan nyeri pada pangkal jari 

dan jari sulit diluruskan setelah menggenggam segera memeriksakan diri ke 

dokter karena ditakutkan timbulnya masalah baru dan dapat memperlama 

proses penyembuhan itu sendiri. 

 Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka diharapkan nantinya 

memberikan hasil yang lebih baik bagi penyembuhan penderita trigger finger 

bilateral. 
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