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BAB III 

PELAKSANAAN STUDI KASUS 

 

Proses pemecahan masalah yang harus dihadapi oleh fisioterapi pada kasus 

De Quervain Syndrome Dextra, meliputi: (1) pengkajian data, (2) pelaksanaan 

terapi, (3) evaluasi hasil terapi. 

A. Pengkajian Fisioterapi 

1. Anamnesis 

Anamnesis merupakan usaha pengumpulan data subyektif untuk 

menjaring semua informasi yang penting sebagai bahan untuk menetapkan 

diagnosis. Anamnesis langsung (auto anamnesis) merupakan cara yang 

lazim digunakan mengingat pasien biasanya tidak mempunyai gangguan 

kognitif. Bila pemahaman kita tentang anatomi, fisiologi atau kinestologi, 

maupun patologi sudah cukup mendalam, tak jarang kita dapat 

menentukan diagnosis global dan menentukan problematik hanya dengan 

melakukan anamnesis. 

Dalam pemeriksaan ini dikelompokkan menjadi anamnesis umum 

dan anamnesis khusus. 

a. Anamnesis Umum 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan menanyai identitas 

penderita, dan didapatkan data nama Ny. Widayani, usia 53 tahun, 

jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, 

alamat Boyolali. 
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b. Anamnesis Khusus 

Anamnesis khusus ini dilakukan untuk mengetahui gambaran 

penyakit beserta riwayat-riwayatnya secara subyektif. Data yang 

diperoleh dari pemeriksaan anamnesis khusus adalah keluhan utama: 

nyeri pada pergelangan tangan kanannya pada saat mengangkat ibu jari 

ke atas dan menekukan ibu jari ke bawah, riwayat penyakit sekarang. 

Pasien mulai merasakan nyeri pada pergelangan tangannya ± 6 bulan 

yang lalu saat mengangkat ibu jari ke atas dan menekukan ibu jari ke 

bawah. Pada awalnya pasien mencoba menggaruk punggungnya 

dengan telapak tangan kanan tetapi tidak sampai dan terlalu dipaksa. 

Pada saat merasakan keluhan tersebut, pasien memijatkannya di tukang 

urut tetapi tidak ada perubahan. Dengan inisiatif sendiri, pasien berobat 

dan melakukan terapi di Puskesmas Kartasura. Riwayat penyakit 

dahulu: Pasein tidak pernah mengalami penyakit tersebut sebelumnya. 

Riwayat penyakit penyerta: Pasien tidak memiliki riwayat penyakit 

penyerta. Riwayat pribadi: pasien merupakan seorang ibu rumah 

tangga yang kesehariannya melakukan pekerjaan rumah tangga dan 

melakukan aktifitas seperti mengepel, mencuci, dan lain-lain. Riwayat 

penyakit keluarga: tidak ada anggota keluarga pasien yang pernah 

memiliki riwayat penyakit seperti pasien. 

Pada anamnesis sistem ditemukan gangguan pada 

muskuloskeletal seperti nyeri gerak serta nyeri tekan pada pergelangan 

tangan kanan. Untuk nervorum, pasien tidak merasakan kesemutan 
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pada pergelangan tangan kanannya. Pada kepala dan leher tidak ada 

keluhan kaku kuduk. Pada kardiovaskuler, tidak ada keluhan nyeri 

dada dan keluhan jantung berdebar kencang. Pada respirasi tidak ada 

keluhan sesak nafas. Pada gastrointestinalis, pasien dapat buang air 

besar secara teratur dan terkontrol. Begitu pula dengan urogenitalis, 

pasien dapat buang air kecil secara normal. 

2. Pemeriksaan Fisik 

a. Pemeriksaan tanda vital 

Pemeriksaan vital sign meliputi: (1) tekanan darah 120/90 mm/Hg, (2) 

denyut nadi 70x/menit, (3) frekuensi pernafasan 18x/menit, (4) 

temperatur 36ºC, (5) tinggi badan 165 cm, (6) berat badan 45 kg. 

b. Inspeksi 

Pada inspeksi statis didapatkan KU pasien baik, tidak ada oedema pada 

pergelangan tangan kanan, serta tudak tampak pasien menahan rasa 

nyeri. Sedangkan inspeksi dinamis didapatkan saat pasien melakukan 

gerakan aktif terasa nyeri. 

c. Palpasi 

Palpasi dilakukan di daerah pergelangan tangan kanan pasien. Data 

yang diperoleh adalah suhu lokal pada daerah pergelangan tangan 

normal serta adanya nyeri tekan pada lateral pergelangan tangan. 

d. Perkusi 

Tidak dilakukan 
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e. Auskultasi 

Tidak dilakukan 

f. Pemeriksaan Kognitif, Intra personal, dan Inter personal 

Pada kondisi ini pasien mempunyai orientasi ruang dan waktu, mampu 

mengikuti instruksi terapis dalam melakukan latihan, pasien 

mempunyai keinginan dan motivasi yang besar untuk sembuh, serta 

pasien mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan fisioterapis. 

g. Kemampuan Fungsional dan Lingkungan Aktivitas 

1) Kemampuan Fungsional Dasar 

Pada kondisi ini, pasien masih kesulitan menggerakkan ibu jari 

kanannya, karena nyeri yang timbul saat di gerakkan. 

2) Aktivitas Fungsional 

Pasien kesulitan dalam aktivitas fungsionalnya, seperti mencuci 

piring, mengepel pada saat memeras kain pel, dan saat mencuci 

baju. 

3) Lingkungan Aktivitas 

Lingkungan rumah pasien mendukung terhadap kesembuhan 

pasien. 

3. Pemeriksaan Gerakan Dasar 

a.  Pemeriksaan gerak aktif 

Pada pemeriksaan gerak tersebut pasien mampu melakukan 

gerakan aktif ke semua arah gerakan dengan full LGS tanpa disertai 

nyeri pada ibu jari kiri sedangkan pada ibu jari kanan pasien mampu 
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menggerakan ke arah ekstensi dan adduksi tetapi tidak full LGS dan 

disertai nyeri. Pada gerak fleksi dan adduksi pasien mampu 

menggerakkan secara full LGS tanpa disertai nyeri. 

b. Pemeriksaan gerak pasif 

Pada pemeriksaan gerak tersebut didapatkan hasil pasien 

mampu melakukan gerakan pasif ke semua arah gerakan dengan full 

LGS tanpa disertai nyeri pada ibu jari kiri, sedangkan pada ibu jari 

kanan tidak dapat merasakan nyeri pada akhir gerak fleksi dengan end 

feel soft, saat gerak ekstensi pasien merasakan nyeri dengan end feel 

hard dan abduksi dengan end feel firm, saat gerakan adduksi tidak 

merasakan nyeri dengan end feel soft. 

c. Pemeriksaan Gerak Isometrik Melawan Tahanan 

Pada pemeriksaan gerak tersebut didapatkan hasil, pasien 

mampu melakukan gerakan isometrik melawan tahanan maksimal pada 

ibu jari kiri, sedangkan pada ibu jari kanan pasien tidak mampu 

melakukan gerakan isomterik melawan tahanan minimal maupun 

maksimal ke arah ekstensi dan abduksi sedangkan saat di gerakan 

adduksi pada ibu jari kiri pasien mampu melawan tahanan yang 

diberikan terapis. 

4. Pemeriksaan Khusus 

a.  Pemeriksaan Derajat Nyeri 

Pengukuran derajat nyeri dengan menggunakan Visual 

Analoque Scale (VAS), yaitu suatu pemeriksaan dengan 
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menggunakan garis lurus dari 0–100 mm. Salah satu ujung 

menunjukkan tidak nyeri dan ujung yang lain menunjukkan nyeri tak 

tertahankan. Setelah mendengar beberapa penjelasan mengenai skala, 

pasien diminta untuk menandai dengan titik pada garis yang 

mendekati tingkat intensitas rasa nyeri yang dirasakan (Gould D et al, 

2001). 

Tabel 3.1 

Hasil pemeriksaan nyeri dengan skala VAS 

 

Nyeri (skala VAS) Hasil 

1. Nyeri diam 12 (mm) 

2. Nyeri tekan 34 (mm) 

3. Nyeri gerak ekstensi 41 (mm) 

4. Nyeri gerak abduksi 43 (mm) 

 

b. Pemeriksaan Lingkup Gerak Sendi 

Pemeriksaan Lingkup Gerak Sendi dengan Goniometer, hasil 

pemeriksaanya adalah sebagai berikut:   

Tabel 3.2 

Hasil pemeriksaan LGS dengan Goniometer 

(David, Magee J, 2006) 

 

Pemeriksaan Gerak Aktif 

Ekstensi dan 

Fleksi CMC 

Deksta Sinistra 

F 40º - 0º - 15º F 20 º- 0º- 15º 

Ekstensi dan 

Fleksi CMC 

Gerak Pasif 

Dekstra Sinistra 

F 40º - 0º - 0º F 25º - 0º- 15º 

Abduksi 

dan 

Adduksi 

CMC 

Gerak Aktif 

Dekstra Sinistra 

S 40º - 0º- 0º S 25º - 0º- 0º 

Abduksi dan 

Adduksi 

CMC 

Gerak Pasif 

Dekstra Sinistra 

S 45º - 0º - 0º S 30º - 0º - 0º 
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c. Finkelstein Test 

Pada kondisi ini terjadi peradangan pada tendon ekstensor 

policis brevis dan abductor policis longus yang berada dalam satu 

selubung tendon. Dalam melakukan test ini pasien diinstruksikan oleh 

pemeriksa untuk mengepalkan tangannya, dimana ibu jari diliputi oleh 

jari-jari yang lainnya selanjutnya pemeriksa menggerakkan wrist 

pasien kearah ulnar deviasi. Positif bila timbul nyeri yang hebat pada 

kedua tendon otot tersebut tepatnya pada prosesus styloideus radial. 

Yang memberikan indikasi adanya tenosynovitis pada ibu jari. Dan 

hasil yang didapatkan adalah positif nyeri. Tujuan dari tes ini yaitu 

untuk mengetahui adanya De Quervain Syndrome (William, 2002) 

 

B. Problematika Fisioterapi 

Dari berbagai pemeriksaan yang telah dilakukan di atas, dapat 

disimpulkan permasalahan yang timbul akibat De Quervain Syndrome adalah 

sebagai berikut: 

1. Impairment 

Adanya rasa nyeri tekan pada lateral pergelangan tangan kanan 

akibat de quervain syndrome, adanya nyeri gerak saat ekstensi dan abduksi 

ibu jari kanan, dan adanya keterbatasan lingkup gerak sendi saat ekstensi 

dan adduksi jari tangan kanan 

2. Fungsional Limitation 
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Pasien belum mampu maelakukan aktivitas sehari-hari, seperti 

mencuci, mengepel, dan memeras kain pel. 

3. Disability 

Pasien belum mampu melakukan kegiatan sebagai ibu rumah 

tangga. 

 

C. Tujuan Fisioterapi 

Tujuan fisioterapi ialah menangani masalah-masalah yang 

berhubungan dengan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional pasien. Dari 

permasalahan yang timbul di atas, fisioterapi mempunyai dua jenis tujuan 

yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. 

1. Tujuan Jangka Pendek 

yaitu mengurangi nyeri tekan pada lateral pergelangan tangan, 

mengurangi nyeri gerak ekstensi dan abduksi ibu jari kanan, serta 

meningkatkan lingkup gerak sendi saat ekstensi dan abduksi ibu jari 

kanan. 

2. Tujuan Jangka Panjang 

Yaitu mengembalikan kemampuan aktivitas fungsional dan 

akivitas kerja pasien. 

 

D. Penatalaksanaan Fisioterapi 

Penatalaksanaan fisioterapi meliputi, Infra Red (IR), Ultra Sound 

(US), serta terapi latihan berupa strechting. 
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1. Infra Red (IR) 

a. Persiapan alat 

Terapis mempersiapkan alat Infra Red (IR) yang akan 

digunakan untuk pemanasan. Pemanasan mesin selama 10 menit 

terlebih dahulu sebelum digunakan. 

b. Persiapan pasien 

Terapis menjelaskan pada pasien tentang prosedur terapi, 

tujuan terapi dan rasa yang akan timbul. Terapis memposisikan pasien 

dalam keadaan terlentang di atas bed. 

c. Pelaksanaan terapi 

Setelah persiapan alat dan pasien selesai, kemudian pada 

daerah telapak tangan kanan (wrist). Daerah telapak tangan yang akan 

diterapi bebas dari kain. Kemudian mesin dionkan, atur waktu 10 

menit serta jarak ± 30 – 45, toleransi hangat pada pasien. Selama terapi 

berlangsung, terapis harus mengontrol pasien dengan cara ditanya, 

bagaimana rasanya, apa terlalu panas atau tidak. Setelah terapi selesai, 

matikan Infra Red, terapis mengontrol keadaan pasien. 

2. Ultra Sound (US) 

a. Persiapan alat:  

Pastikan kabel telah terhubung demgan stop kontak, nyalakan tombol 

on/off, persiapkan tissue, handuk, dan gel. 

b. Posisi pasien:  

duduk di kursi (di pinggir bed), dengan tangan disupport bantal 
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c. Posisi terapis: 

duduk berhadapan dengan pasien 

d. Pelaksanaan terapi: 

Alat diatur sedemikian rupa sehingga tangkai mesin dapat 

menjangkau tangan yang akan diterapi, kemudian area yang akan diterapi di 

berikan media penghantar berupa gel, kemudian tranduser ditempelkan lalu 

mesin dihidupkan lalu tranduser digerakan pelan-pelan dan irama yang 

teratur di dsersh ibu jari tangan kanan dengan arah tegak lurus dengan area 

terapi, tranduser harus selalu kontak dengan kulit, dan jangan sekali-kali 

tranduser kontak dengan udara karena udara adalah medium yang yang 

sangat tidak cocok karena hampir semua energi Ultra Sound dipantulkan. 

Selama proses terapi berlangsung harus mengontrol panas yang dirasakan 

pasien. Jika selama pengobatan rasa nyeri dan ketegangan otot meninggi, 

dosis harus dikurangi dengan menurunkan intensitas. Hal ini berkaitan 

dengan overdosis. Setelah terapi selesai intensitas di nolkan, kemudian alat 

dirapikan seperti semula. 

Frekuensi : 1 MHz dengan arus continous 

Intensitas : 1,5-2 watt/cm 
2
 

Waktu : 5 menit 

3. Terapi latihan 

Stretchting 

Posisi pasien dalam keadaan duduk senyaman mungkin dengan 

tangan kanan disupport bantal. Terapis duduk di depan pasien. 

Pelaksanaannya, tangan kiri terapis memfiksasi sendi wrist dan tangan 
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kanan menggerakkan ibu jari kanan pada persendian carpometacarpal. 

Pasien diinstruksikan untuk menggerakan ibu jari ke arah ekstensi dan 

abduksi, dan terapis memberikan dorongan ke arah fleksi dan adduksi, 

selama 8 hitungan sehingga terjadi isometrik konteraksi selama 8 detik 

satu kali gerakan  dan relaks. Diulang ± 8-10 x pengulangan (Jari, 2008). 

4. Edukasi 

a. Mengompres dengan air hangat pada daerah ibu jari sampai telapak 

tangan kanan sekitar 10 menit. 

b. Pasien diminta menggerakkan secara aktif jari-jari dan ibu jari kanan. 

Pasien diminta untuk mengurangi aktivitas yang dapat memperberat 

keadaan ibu jari pasien. 

5. Prognosis 

Quo ad vitam  : baik 

Quo ad sanam  : baik 

Quo ad fungisonam : baik 

Quo ad cosmeticam : baik 

 

E. Evaluasi Hasil Terapi 

Berdasarkan rencana evaluasi yang telah disusun, maka evaluasi yang 

akan dilakukan pada kasus de quervain syndrome dekstra, antara lain: (a) 

Evaluasi derajat nyeri dengan skala VAS, (b) Evaluasi LGS dengan 

Goniometer. 
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Tabel 3.3 

Evaluasi nyeri dengan VAS 

 

Pemeriksaan 

Nyeri 

diam 

Nyeri 

tekan 

Nyeri gerak 

ekstensi 

Nyeri gerak 

abduksi 

T1 12 34 41 43 

T2 12 30 40 35 

T3 11 28 34 29 

T4 11 25 29 27 

T5 11 23 20 25 

T6 10 20 18 22 

 

 

Tabel 3.4 

Evaluasi LGS dengan Goniometer 

 

LGS T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Aktif F 20º-0º-15º F 30º-0º-15º F 35º-0º-15º F 40º-0º-15º F 45º-0º-0º F 50º-0º-25º 

S 25º-0º-0º S 30º-0º-0º S 35º-0º-0º S 40º-0º-0º S 45º-0º-0º S 50º-0º-0º 

Pasif F 25º-0º-15º F 30º-0º-15º F 35º-0º-15º F 40º-0º-15º F45º-0º15º F 50º-0º-15º 

S 30º-0º-0º S 35º-0º-0º S 35º-0º-0º S 40º-0º-0º S 45º-0º-0º S 50º-0º-0º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




