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Abstract 

 

Background: Fracture is break of continutity of bone structure. A fracture is 

broken phalanx bone fingers caused by direct injury to the hand. The problems 

that Physiotherapy can be found in such cases that motion tenderness and pain the 

proximal interphalanx, spasm of the muscles of the fingers to IV dextra, 

measuring flexor and extensor muscle strength phalanx, limited range of motion 

(LGS) proximal interphalanx, and a decline in activity functional hand. 

Methods: Physiotherapy methods used in the case that the modality of exercise 

therapy, and pain was evaluated by measurement methods (VDS), muscle strength 

(MMT), and measurement the range of motions Goneometer. 

Objective: To know the benefits of exercise therapy modalities in relieving pain, 

reducing muscle spasms, increase muscle strength, improve range of motions. 

Results: After 6 time treatment showed a decrease in motion spasm and pain, an 

increase in the flexor and extensor muscle strength phalanx, increased rang of 

motions proximal interphalanx. 

Conclusions: In the case of the provisions exercise modality therapy can reduce 

pain and muscle spasm, can increase range of motions, muscle strength. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari fungsi tangan dan penggunaan jari-

jari tangan sangat penting untuk sebagian besar melalukan berbagai 

aktifitas dan hampir setiap profesi. Cedera tangan merupakan cedera yang 

paling umum. Sebagian besar cedera tangan merupakan cedera tertutup, 

cedera ligament, cedera tendon, dislokasi, dan fraktur (Bowen, 2012). 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas struktur tulang (Solomon, 

2010). Fraktur phalanx adalah terputusnya hubungan tulang jari-jari 

tangan yang disebabkan oleh trauma langsung pada tangan (Helmi, 2013). 

2. Rumusan Masalah 

Apakah static contraction dapat mengurangi nyeri karena luka 

incisi post operasi?, apakah passive exercise dapat menjaga elastisitas dan 

rileksasi otot?, apakah active resisted exercise dapat meningkatkan 

kekuatan otot?, apakah hold relax dapat mengurangi nyeri dan 

meningkatkan lingkup gerak sendi proximal interphalanx? 

3. Tujuan Penulisan 

Untuk mengetahui manfaat static contraction terhadap 

pengurangan nyeri karena luka incisi post operasi, untuk mengetahui 

manfaat passive exercise dapat menjaga elastisitas otot dan rileksasi otot, 

untuk mengetahui manfaat active resisted exercise dapat meningkatkan 

kekuatan otot, untuk mengetahui manfaat hold relax dapat mengurangi 

nyeri dan meningkatkan lingkup gerak sendi proximal interphalanx. 



B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Anatomi Fungsional 

a. Sistem Tulang 

Tulang terdiri dari tulang-tulang pergelangan tangan (tulang 

carpi), tulang-tulang telapak tangan (tulang metacarpi), dan tulang 

ruas jari tangan (phalanx). Phalanx terdiri dari tulang pipa pendek 

yang berjumlah 14 buah dan dibentuk dalam lima bagian tulang yang 

saling berhubungan dengan metacarpal (Syaifudin, 2012). 

Setiap jari memiliki tiga phalanx, yaitu phalanx proximal, 

phalanx medial, dan phalanx distal. 

1) Phalanx I: terdiri dari 3 bagian yaitu basis (proximal), corpus 

(medial) dan troclea (basis distal). 

2) Phalanx II: bagiannya sama dengan phalanx I yaitu basis 

(proximal), corpus (medial), dan troclea (basis distal). 

3) Phalanx III: phalanx terkecil dan terujung dengan ujung 

distal mempunyai tonjolan yang sesuai dengan tempat kuku 

yang disebut tuberositas unguicilaris. 

2. Definisi 

a. Fraktur 

Fraktur adalah terputusnya struktural tulang (Solomon, 2010). 

b. Proximal Interphalanx Digiti IV Dextra 

Proximal adalah bagian yang dekat dengan tubuh. Phalanx 

merupakan tulang ruas jari. Interphalanx merupakan bagian 



persendian diantara tulang ruas jari (Syaifuddin, 2011). Dextra 

merupakan sisi tubuh bagian sebelah kanan. Digiti ke IV adalah jari ke 

empat. 

Jadi fraktur proximal interphalanx digiti IV dextra adalah suatu 

patahan yang mengenai bagian persendian tulang ruas jari ke IV 

kanan. 

3. Etiologi 

Fraktur proximal interphalanx biasanya disebabkan karena trauma 

langsung atau benturan langsung pada jari tangan dengan posisi jari 

hiperekstensi atau dengan posisi hiperfleksi pada bagian persendian. 

Fraktur phalanx biasanya mengalami fraktur melintang, sering disertai 

dengan angulasi kedepan sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada 

tendon fleksor. Fraktur pada salah satu ujung phalanx dapat memasuki 

sendi dan terjadi kekakuan sendi, jika fraktur mengalami pergeseran juga 

dapat mengakibatkan deformitas. Beberapa keadaan, kebanyakan fraktur 

disebabkan oleh akibat adanya tekanan berlebihan dibandingkan 

kemampuan tulang dalam menahan tekanan. Tekanan yang terjadi pada 

tulang dapat berupa tekanan membengkok, memutar, dan tarikan (Helmi, 

2012). 

4. Patologi 

Pada kasus ini dilakukan tindakan dengan operasi pemasangan 

screw pada proximal interphalanx digiti IV dextra dan dilakukan incisi 

pada bagian lateral digiti IV. Dengan dilakukannya incisi menyebabkan 



kerusakan pada jaringan lunak di bawah kulit maupun pembuluh darah. 

Terputusnya pembuluh darah maka cairan dalam sel akan keluar ke 

jaringan, dan dapat menimbulkan pembengkakan. Dengan adanya ini akan 

menekan ujung syaraf sensoris yang akan menyebabkan nyeri, nyeri juga 

disebabkan karena adanya luka sayatan pada saat operasi yang dapat 

menyebabkan ujung-ujung saraf sensoris teriritasi. Akibatnya gerakan 

pada area tersebut akan terbatas oleh karena nyeri itu sendiri. Keadaan ini 

jika dibiarkan terus menerus akan menyebabkan spasme otot dan terjadi 

penurunan Lingkup Gerak Sendi (LGS). Yang lama kelamaan akan 

mengakibatkan penurunan kekuatan otot diikuti dengan penurunan 

aktivitas fungsional (Utomo, 2011). 

5. Klasifikasi Fraktur 

Fraktur proximal interphalanx dibagi menjadi tiga tipe yaitu: (1) 

Cedera hiperekstensi dengan avulsi phalanx tengah, tapi permukaan sendi 

masih tetap kongruen atau utuh, (2) dislokasi dorsal phalanx medial 

dengan disertai oleh inkongruensi permukaan sendi dan melibatkan 

ligamen, (3) fraktur dan dislokasi dengan keterlibatan kurang dari 

sepertiga permukaan sendi (Smith, 2009). 

6. Tanda dan gejala klinis 

Tanda dan gejala klinis yang sering ditemukan pada pasien post 

ORIF close fracture proximal interphalanx adalah: (1) timbulnya rasa 

nyeri, (2) adanya spasme otot, (3) penurunan kekuatan otot, (4) 

keterbatasan LGS.  



7. Teknologi Interverensi Fisioterapi 

1. Static Contraction 

Static contraction merupakan suatu terapi latihan dengan cara 

mengkontraksikan otot dimana ketegangan otot meningkat tanpa 

disertai perubahan panjang otot tersebut maupun pergerakan sendi 

(Kisner, 2007) 

Tujuan static contraction adalah melancarkan sirkulasi 

peredaran darah sehingga dapat membantu pengurangan nyeri setelah 

cedera jaringan selama fase penyembuhan. Kontraksi otot 

dipertahankan sekurang-kurangnya 6 detik. Pengulangan 10 kali 

(Kisner, 2007). 

2. Passive Exercise 

Passive exercise merupakan latihan gerakan yang terjadi oleh 

kekuatan dari luar tanpa disertai dari kerja otot itu sendiri. Kekuatan 

dari luar tersebut berasal dari mesin, orang lain, atau bagian tubuh lain 

dari individu itu sendiri (Kisner, 2007). 

3. Resisted active exercise 

Resisted active exercise yaitu gerak aktif yang dilakukan oleh 

pasien sendiri dengan menahan tahanan dari luar. Tahanan dapat 

berasal dari terapis, dari pasien itu sendiri maupun dari alat. Latihan 

ini dapat meningkatkan kekuatan otot (Kisner, 2007). 

 

 



4. Hold relax 

Hold relax merupakan suatu teknik yang menggunakan 

kontraksi isometrik yang optimal dari kelompok otot antagonis yang 

memendek, dengan melawan tahanan dari terapis ke arah berlawanan 

(agonis). Dan dilanjutkan dengan fase rileksasi dari kelompok otot 

tersebut. Kemudian dilakukan penguluran otot antagonis (Kisner, 

2007). 

C. PENATALAKSANAAN STUDI KASUS 

1. Diagnosis Fisioterapi 

a. Impairment 

Adanya nyeri gerak fleksi dan ekstensi proximal interphalanx 

dextra, adanya nyeri tekan pada daerah incisi, adanya spasme pada otot-

otot jari ke IV dextra, adanya penurunan kekuatan otot fleksor dan 

ekstensor, dan keterbatasan lingkup gerak sendi proximal interphalanx. 

b. Functional limitation 

Pasien kesulitam dalam menulis, menyetir oleh karena adanya 

nyeri dan keterbatasan gerak. 

c. Disability 

Pasien masih mampu untuk bermain bersama teman sebayanya 

dan bersosialisai dengan warga sekitar. 

2. Rencana Tujuan Fisioterapi 

a. Tujuan Jangka Pendek: 

1) Mengurangi nyeri 



2) Mengurangi spasme otot-otot jari ke iV dextra 

3) Meningkatkan lingkup gerak sendi 

4) Meningkatkan kekuatan otot fleksor dan ekstensor 

3. Tujuan Jangka Panjang: 

Tujuan jangka panjang merupakan tujuan akhir dan melanjutkan 

tujuan jangka pendek untuk menegambalikan aktifitas fungsional seperti 

semula. 

4. Penatalaksanaan Fisioterapi 

a. Static contraction 

Posisi pasien duduk, tangan dan telapak tangan pasien tersangga 

bantal. Posis terapis duduk berhadapan dengan pasien. Terapis 

meletakkan tangannya di bawah jari-jari pasien. Pasien diinstruksikan 

untuk menekan tangan terapis ke bawah dengan menggunakan bagian 

jari yang sakit. Latihan ini dilakukan dengan 6-8 kali hitungan dengan 

pengulangan 5-10 kali. 

b. Passive Exercise 

Posisi pasien duduk dengan tangan dan telapak tangan pasien 

tersangga bantal. Posisi terapis duduk berhadapan dengan pasien. 

Terapis memfiksasi bagian proximal dan medial  phalanx. Terapis 

menggerakkan bagian sendi proximal inter phalanx  ke arah fleksi dan 

ekstensi. Latihan ini dilakukan dengan 5-10 kali pengulangan. 

 

 



c. Resisted active exercise 

Posisi pasien duduk dengan tangan dan telapak tangan pasien 

tersangga bantal. Posisi terapis duduk berhadapan dengan pasien. 

Terapis memfiksasi bagian proximal phalanx. Pasien diminta untuk 

meluruskan jarinya kemudian terapis memberikan tahanan kearah 

fleksi. Dilanjutkan dengan gerakan fleksi, pasien diminta menekuk 

jarinya kemudian terapis memberikan tahanan kearah ekstensi. Latihan 

ini dilakukan 5-10 kali pengulangan. 

d. Hold relax 

Posisi pasien duduk dngan tangan dan telapak tangan tersangga 

bantal dan dan tangan pasien posisi supinasi. Posisi terapis duduk 

berhadapan dengan pasien. Terapis memfiksasi bagian proximal 

phalanx. Pasien diminta untuk menekuk jarinnya sampai dengan batas 

nyeri yang dirasakan oleh pasien. Terapis kemudian memberikan 

tahanan dengan aba-aba “tahan pertahankan disini” selama 6-10 detik. 

Pasien diminta rilkes. Kemudian terapis menggerakkan jari pasien ke 

arah ekstensi. Dengan 6-12 kali pengulangan. 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

a. Hasil Evaluasi Deraja Nyeri 

Terdapat penurunan skla nyeri setelah dilakukan 6 kali terapi. 

Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya nyeri dari perbandingan T1 

sampai T6. Pada T1 nilai nyeri tekan: 3 yaitu myeri ringan, nyeri 



gerak: 5 yaitu nyeri cukup berat. Sedangkan pada hasil T6 nyeri tekan: 

2 yaitu nyeri sangat ringan, nyeri gerak: 3 yaitu nyeri ringan. 

b. Hasil Evaluasi Nilai Kekuatan Otot 

Adanya peningkatan kekuatan otot fleksor dan ekstensor 

phalanx. Pada T1 nilai kekuatan otot fleksor phalanx 3- dan hasil dari 

T6 menjadi 4-. Sedangakan untuk nilai kekuatan otot ekstensor 

pghalanx pada T1 dengan nilai 3- dan pada T6 mengalami peningkatan 

nilai kekuatan otot menjadi 4-. 

c. Hasil Evaluasi Nilai Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

Setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali pada T1 nilai LGS 

untuk gerak aktif fleksi S: 20
0
-40

0
 dan pada T6 meningkat menjadi S: 

0
0
-75

0
. Untuk LGS pasif T1 dengan nilai S: 5

0
-45

0
, dan pada hasil T6 

nilai LGS untuk gerak pasif fleksi meningkat dengan nilai S: 0
0
-80

0
. 

2. Pembahasan 

a. Nyeri 

Penurunan nyeri pada pasien terjadi secara bertahap, 

berkurangnya nyeri dapat diperoleh dari berkurangnya proses inflamasi 

ataupun akibat dari stimulasi propioseptor untuk memblokir nyeri 

ditingkat spinal. Dengan gerakan ringan dan dengan mengontraksikan 

akan merangsang propioseptor yang merupakan aktifitas dari serabut 

saraf afferent (serabut saraf sensoris) berdiameter besar untuk 

menghambat aktifitas nyeri (nociseptor), hal ini mengakibatkan 

menutupnya spinal gate. Dengan memanfaatkan kontraksi pada otot 



dapat menyebabkan golgi tendon terstimulasi yang akan mempengaruhi 

mekanisme kontraksi dan rileksasi otot maka akan meningkatkan 

sirkulasi darah yang menyebabkan dinding kapiler yang terletak pada 

otot melebar sehingga sirkulasi darah sekitar menjadi lancar. 

Terpengaruh dari sirkulasi darah yang lancar maka zat kimia yang 

menyebabkan nyeri, zat “P” dapat ikut terangkut sehingga nyeri 

berkurang (Kisner, 2007). 

b. Kekuatan Otot 

Apabila tahanan diberikan pada otot yang berkontraksi, otot 

akan beradaptasi dan memaksa untuk otot bekerja bergerak melawan 

tahanan dan secara tidak langsung kekuatan otot akan meningkat. 

Penyesuaian yang terjadi di dalam otot dapat terlewati melalui terapi 

latihan. Otot merupakan jaringan kontraktil, menjadi lebih kuat akibat 

hasil hipertropi dari serabut otot dan satu penambahan motor unit 

(Kisner, 2007). 

c. Lingkup Gerak Sendi 

Dengan terapi latihan berupa hold relax, dapat meningkatkan 

LGS. Kontraksi isometrik yang kuat disertai dengan fase rileksasi maka 

ketegangan otot dan spasme akan berkurang. Hal tersebut ditambah 

dengan adanya penguluran otot shingga sarcomer otot yang semula 

memendek akan dapat memanjang kembali. Dengan sarcomer otot 

yang teregang otot akan menjadi lebih rileks, ketegangan otot menurun 

(Kisner, 2007). 



E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Pasien dengan nama Sdr. C usia 17 tahun dengan diagnosa close 

fracture proximal interphalanx digiti IV dextra setelah dilakukan program 

Fisioterapi yaitu terapi latihan sebanyak enam kali didapatkan hasil berupa 

penurunan nyeri, peningkatan kekuatan otot fleksor dan ekstensor phalanx, 

peningkatan lingkup gerak sendi proximal interphalanx. 

2. Saran 

a. Kepada pasien  

Kesungguhan pasien dalam melakukan latihan harus ada karena 

tanpa adanya kesungguhan  dan semangat untuk melakukan latihan 

secara rutin maka keberhasilan sulit dicapai. Pasien disarankan untuk 

melakukan latihan-latihan yang telah diajarkan terapis seperti menekuk 

dan meluruskan jarinya secara aktif. 

b. Kepada Fisioterapis 

Hendaknya benar-benar melakukan tugas secara profesional dan 

memberikan pelayanan hendaknya sesuai dengan prosedur yang ada 

oleh karena itu perlu suatu pemeriksaan yang teliti, dan terarah. 

c. Kepada Masyarakat  

Bagi masyarakt umum untuk berhati-hati dalam melakukan 

aktivitas yang mempunyai resiko terjadinya trauma atau cedera. 

Disamping itu, jika telah terjadi cedera yang dicurigai mengakibatkan 

patah tulang maka yang harus dilakukan adalah segera ditangani dengan 



penanganan yang tepat dengan segara mungkin membawa ke rumah 

sakit bukan ke tempat alternatif lain yang dapat mengakibatkan resiko 

kesalahan yang lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Adams, C. J. 2007. Outline of fracture Including Joint Injuries. Twelfth edition, 

Churcil Livingstone. 

Ahmad, J Ayub. 2006. Management of Phalangeal Fracturees of Hand. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/17591008/. Diunduh 15 Juni 2014 

pukul 17.23 WIB. 

Bowen, Jay E. 2012. Phalangeal Fracture. Medscape. Diakses 30 April 2014. 

http://emedicine.medscape.com/articel/98322-overview.  

Dorland, W.A. Newman. 2012. Kamus Kedokteran Dorland; Edisi 28. Jakarta: 

Buku Kedokteran EGC. 

Ganong, W.F. 2005. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi ke 22. Penerjemah: 

Pendit, B.U. judul buku asli: Review of medical Physiology, edisi ke 22. 

Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 

Garisson, S. J. 2006. Dasar-dasar Terapi Latihan dan Rehabilitasi Fisik. 

Terjemahan Hipocrates. Jakarta. 

Gyuton, Arthur C dan Jhon E. 2007. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi ke 11. 

Alih bahasa: Setiawan, I dan Santoso, A. Jakarta: EGC. 

Helmi, Zairin Noor. 2012. Buku Ajar Gangguan Muskuloskeletal. Jakarta: 

Penerbit Salemba Medika. 

Kenyon, Jonathan and Karen Kenyon. 2004. The Physiotherapist’s Pocket Book. 

Churcil Livingstone London. 

Kisner, Carolin and Lynn Allen Colby. 2007. Therapeutic Exercise 5th Edition. 

Philadelphia: F.a. Davis Company. 

Moree K dan Dalley A. 2013. Anatomi Berorientasi Klinis. 5th edition. Jakarta: 

Erlangga. 

Musliha. 2010. Keperawatan Gawat Darurat. Yogyakarta: Nuha Medika. 

Ozcelik, Derya, Toplu Gaye. 2011. Long Term Objective Result of Proximal 

Phalanx Frcature Treatment. http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed/21935805, 

diunduh 20 Mei 2014 pukul 16.32 WIB. 

Paulsen, F dan Waschake J. 2013. Sobotta: Atlas Aantomi Manusia, Anatomi 

Umum dan Sistem Muskuloskeletal. Jakarta: Salemba Medika. 

Putz, R and Pabst, R. 2005. Atlas Anatomi Manusia Sobotta Kepala, Leher, 

Ekstermitas Atas Edisi ke 22. Jakarta: EGC. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/17591008/
http://emedicine.medscape.com/articel/98322-overview


Rasjad, Chairudin. 2007. Pengantar Ilmu Bedah Orthopedi. Jakarta: PT. 

Watapone (anggota IKAPI). 

Smith  R, Malcolm.  2009.  Musculoskeletal Trauma Simplified A Casebook to 

Aid and Management.  

Snell, R. S. 2012. Anatomi Klinis Berdasarkan Sistem. Dialih bahasakan oleh 

Sugarto L. Jakarta:EGC. 

Solomon, Louis, David Warwick, and Selvadurai Nayagam. 2010. Apley’s System 

of Orthopaedic and Fracture Ninth Edition. Hodder Arnold. London. 

Syaifuddin. 2011. Atlas Berwarna Tiga Bahasa Anatomi Tubuh Manusia. Jakarta: 

Salemba Medika. 

Syaifuddin. 2012. Anatomi Fisiologi Untuk Keperawatan dan Kebidanan Edisi ke 

Empat. Jakarta: EGC. 

Thomas, Mark A, Stanley Hoppenfeld, and Vasantha L. Murthy. 2011. Treatment 

and Rehabilitation of  Fracture: Terapi dan Rehabilitasi Fraktur. 

Terjemahan oleh Abertus Agung Mahode. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran 

EGC.  

Utomo, Drajat, Wahyu. 2011. Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Paska Operasi 

Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Fraktur Phalanx Proximal Digiti II 

Manus Sinistra Di RSU Muhammadiyah Yogyakarta. Karya Tulis Ilmiah. 

Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

 


