
 55  

  BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pasien dengan diagnosa CTS Setelah dilakukan beberapa tahap 

pemeriksaan dan tindakan fisioterapi seperti pemberian ultrasonik dan teknik 

neurodinamik sebanyak 6 kali, didapatkan hasil:  

1. adanya penurunan derajat nyeri yang dirasakan pasien  

2. adanya peningkatan kekuatan otot 

3. adanya peningkatan lingkup gerak sendi   

4. adanya peningkatan aktifitas fungsional  

Yang berarti bahwa pemberian tindakan fisioterapi dengan menggunakan 

beberapa modalitas terpilih diatas dapat membantu dalam proses penyembuhan 

pada kasus carpal tunnel syndrome(CTS).  

B. Saran 

Berhubung dengan kesimpulan di atas, dapat dikatakan bahwa 

kesembuhan pasien tidaklah semata-mata tugas dari fisioterapi juga menjadi 

tugas dari pasien itu sendiri lebih kooperatif serta memiliki motivasi yang 

tinggi agar target kesembuhan dapat dicapai secara paripurna. Di waktu yang 

akan datang semoga penelitian ini dapat disempurnakan lagi, dengan saran atas 

pengalaman penulis yaitu: 
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1. Fisioterapis 

Karena fisioterapis merupakan tenaga kesehatan yang 

berkompetensi pada gerak dan fungsi sudah seharusnya untuk selalu 

melakukan tindakan fisioterapi secara sistematis. Seperti pemeriksaan 

yang lengkap,menegakan diagnosis yang tepat, memberikan tindakan 

fisioterapi secara maksimal, memberikan edukasi terhadap pasien dengan 

selalu mencatat dan mengevaluasi hasil yang didapat. Bahkan fisioterapis 

harus menjadwal tindakan fisioterapi yang diberikan agar hasil maksimal, 

karena menjadi salah satu kekurangan penulis sehingga pasien datang 

tanpa jadwal disebabkan tidak dibuatnya jadwal untuk pasien. 

2. Pasien dan keluarga pasien 

Pasien disarankan rutin dalam melakukan terapi dan memotivasi diri 

sendiri untuk sembuh. Setelah diberikan terapi selalu ada edukasi dari 

fisioterapis sehingga pasien harus melaksanakan apa yang telah 

diedukasikan dan diperintahkan. Untuk keluaga diharapkan selalu 

meotivasi pasien untuk dapat sembuh juga mengingatkan apa yang telah 

diedukasikan dan diperintahkan fisioterapis. 

3. Masyarakat dan pembaca 

Apabila menjumpai seseorang atau merasakan keluhan serupa agar 

diharapkan segera konsultasi ke dokter atau memeriksakan pada tenaga 

kesehatan yang ada agar mendapat perlakuan medis yang tepat. 
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Tulisan ini masih sangat membutuhkan penyempurnaan oleh karena itu 

silahkan bagi pembaca untuk memberikan kritik-kritik membangun. Itu semua 

demi perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan profesi fisioterapi. 

Penulis mengucapkan terima kasih. 


