


PROTOKOL STUDI KASUS 

Nama Mahasiswa : Novvi Kurniasari 

NIM :J100 080 74 

Tempat Praktek : RSUP Dr.SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN 

Pembimbing : I Sulistya, SSt.FT 

I. Identitas Pasien 

Nama  : Tn. Biran Kusdomo 

Umur  : 46 tahun 

Jenis Kelamin  : laki- laki 

Agama  : kristen  

Pekerjaan  : PNS (guru) 

Alamat             : Delanggu RT 03, RW 11,klaten 

II. Data- data medis rumah sakit 

A. Diagnosa Medis 

Tennis elbow sinistra 

B. Terapi Umum : 

Medikamentosa: 

Natrium diclofenac  2x50 mg 

Prolanz   1x30 mg 

Diazepanz  2x2   mg 

C. Rujukan Fisioterapi dari Dokter 

Mohon tindakan fisioterapi kepada Tn. Biran  dengan diagnosa tennis elbow 

sinistra 



III. Segi Fisioterapi 

Tanggal : 3 Maret 2011 

A. Anamnesis (Autoanamnesis) 

1. Keluhan Utama 

Keluhan utama pada pasien ini berupa sakit pada siku kiri dan lengan 

kiri jika diluruskan terutama dipagi hari. 

2. Riwayat Penyakit Sekarang 

Sejak 3 minggu yang lalu pasien merasakan nyeri pada siku kirinya. 

Nyeri tersebut dirasakan setelah bermain badminton, namun pasien 

membiarkannya. Nyeri bertambah saat digunakan aktivitas misalnya 

mencuci baju, bermain badminton. Pasien akhirnya tanggal 22 maret 

2011 datang ke RS Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk berobat dan 

oleh dokter diberi obat penghilang nyeri. Namun pasien tidak ada 

perubahan dan akhirnya pasien kembali berobat ke dokter yang sama 

pada tanggal 1 maret 2011 dan pasien langsung dirujuk ke fisioterapi.    

3. Riwayat Penyakit Dahulu 

Pasien tidak mempunyai riwayat penyakit serius dan juga trauma. 

4. Riwayat Penyakit Penyerta 

Pasien tidak mempunyai penyakit penyerta yaitu hipertensi dan 

hiperkolesterol. 

5. Riwayat Pribadi 

Dari pemeriksaan di peroleh data yaitu pasien adalah seorang guru dan 

memiliki hobi bermain badmintoon yang terkadang menggunakan 

tangan kiri untuk bermain. Pasien juga sering mengangkat benda berat 

yang terkadang menggunakan tangan kirinya. 



6. Riwayat Keluarga 

Pada keluarga pasien tidak ada yang mempunyai penyakit seperti yang 

diderita pasien. 

7. Anamnesis Sistem  

a. Kepala & Leher 

Pasien tidak mengeluh merasa pusing maupun kaku leher. 

b. Kardiovaskuler 

Pasien tidak mengeluh dada berdebar – debar ataupun nyeri dada. 

c. Respirasi 

Pasien tidak mengeluh adanya sesak napas. 

d. Gastrointestinal 

Pasien mengeluh susah buang air besar. 

e. Urogenitalis 

BAK terkontrol dan lancar. 

f. Muskuloskeletal 

g. Ada keluhan nyeri  di sekitar siku kiri bagian lateral 

h. Nervorum 

Pasien tidak mengeluh adanya kesemutan maupun nyeri menjalar 

pada lengan. 

B. Pemeriksaan  

1. Pemeriksaan Fisik 

Tekanan darah : 120/80 mmHg 

Denyut nadi : 76 x/menit 



Frekuensi pernapasan : 20 x/menit 

Temperatur : 36,5 0C 

Berat badan : 57 kg 

Tinggi badan : 156 cm 

1.1 Inspeksi  

Inspeksi statis yaitu melakukan inspeksi dimana penderita dalam 

keadaan diam. Hasil dari pemeriksaan didapatkan bahwa ekspresi 

wajah pasien tampak menahan nyeri, tidak ada oedema pada siku kiri 

dan tidak ada kemerah-merahan pada siku kiri. 

Inspeksi dinamis yaitu melakukan inspeksi dimana penderita dalam 

keadaan bergerak. Hasil dari pemeriksaan didapatkan bahwa saat 

menggerakkan siku kiri ke arah ekstensi terlihat pasien menahan nyeri. 

1.2 Palpasi 

 nyeri tekan pada epicondylus lateral pada siku kiri, tidak ada 

oedema pada siku kiri, suhu lokal pada siku kiri normal dan tidak 

ada spasme otot ekstensor lengan kiri. 

1.3 Perkusi  

 Tidak dilakukan 

1.4 Auskultasi  

 Tidak dilakukan. 

1.5 Gerakan Dasar 

a) Gerak pasif 

Gerakan fleksi tidak terdapat nyeri, full LGS dan soft end feel. Untuk 

gerakan ekstensi siku terdapat nyeri, full LGS dan hard end feel. 



Gerakan pronasi tidak nyeri, full LGS, hard end feel, gerakan supinasi 

terdapat nyeri, full LGS dan elastis end feel. Gerakan dorsal fleksi 

terdapat nyeri,full LGS dan hard end feel. Gerakan palmar fleksi tidak 

terdapat nyeri,full LGS dan elastic end feel. 

b) Gerak aktif 

Gerakan fleksi tidak terdapat nyeri dan full LGS. Untuk gerakan 

ekstensi siku terdapat nyeri dan full LGS. Gerakan pronasi tidak nyeri 

dan gerakan supinasi terdapat nyeri serta full LGS. Gerakan dorsal 

fleksi terdapat nyeri,full LGS. Gerakan palmar fleksi tidak terdapat 

nyeri,full LGS. 

c) Gerak  Isometrik Melawan Tahanan 

Gerakan fleksi dan pronasi tidak merasakan nyeri, untuk gerakan 

ekstensi terdapat nyeri dan mampu melawan tahanan maksimal. 

Supinasi melawan tahanan minimal, terdapat nyeri. Gerakan dorsal 

fleksi terdapat nyeri,mampu melawan tahanan minimal. Gerakan 

palmar fleksi tidak terdapat nyeri,mampu melawan tahanan maksimal. 

1.6 Kognitif, intrapersonal dan interpersonal 

 Kognitif : atensi dan memori bagus, pasien mampu 

mamahami dan mengikuti instruksi terapis dengan 

baik. 

 Interpersonal : pasien mempunyai motivasi tinggi untuk sembuh. 

 Intrapersonal : pasien dapat berkomunikasi dan bekerja sama 

dengan terapis. 



1.7 Kemampuan fungsional dan lingkungan aktivitas 

a) Kemampuan fungsional dasar 

Pemeriksaan fungsional dasar diperoleh data berupa pasien saat siku 

dan lengan kiri pasien diluruskan terasa nyeri. 

b) Aktifitas fungsional 

Pasien dalam beraktivitas mencuci baju seperti memeras baju 

merasakan sakit pada siku kiri,pasien merasakan nyeri saat memeras 

pakaian,pasien pasien dapat berpakaian secara mandiri, pasien  mampu 

makan dan minum secara mandiri. 

c) Lingkungan aktivitas 

Lingkungan rumah pasien dalam melakukan aktivitas seperti pekerjaan 

rumah tangga mencuci baju belum menggunakan mesin cuci. 

2. Pemeriksaan Spesifik 

 

C. Tes spesifik untuk Tennis Elbow 

1. Ekstensi siku yang ditahan 

Pasien diminta untuk meluruskan lengannya yang ditahan oleh 

terapis, pasien merasakan sakit. 

2. Tes manuver mill 

Siku ekstensi, dorsal fleksi pergelangan tangan dan sedikit pronasi 

didapatkan pasien terasa nyeri sepanjang otot ekstensor carpi radialis. 



2.1 Pengukuran derajat nyeri dengan skala  Verbal Descriptive Scale 

a) Saat kondisi diam tingkat kenyeriannya ialah nyeri sangat ringan. 

b) Saat origo otot ekstensor carpi radialis brevis atau epikondylus 

lateral ditekan tingkat kenyeriannya nyeri tidak begitu berat. 

c) Saat gerak aktif,pasif dan isometrik saat ekstensi, supinasi siku, 

dorso fleksi wrist tingkat kenyerian nyeri cukup berat.    

2.2 Pemeriksaan kekuatan otot dengan Manual Muscle Testing (MMT) 

Hasilnya adalah otot-otot ekstensor carpi radialis brevis nilai 4 dan 

otot-otot supinator elbow nilai 4. 

2.3 Aktivitas Fungsional dengan Indeks Fungsional Extremitas Atas 

Aktivitas Nilai Keterangan 

Aktivitas kerja  4 Dapat melakukan 

Aktivitas Hobi 2 Tingkat kesulitan sedang 

Mengangkat benda setinggi pinggang 4 Dapat melakukan 

Mengangkat benda setinggi kepala 4 Dapat melakukan 

Merawat rambut 4 Dapat melakukan 

Mengangkat tangan setelah mengambil 

benda dari kursi 

4 Dapat melakukan 

Menyiapkan makanan 4 Dapat melakukan 

Menyopir 3 Tingkat kesulitan ringan 

Menyapu 4 Dapat melakukan 

Berpakaian 3 Tingkat kesulitan ringan 

Menekan tombol 4 Dapat melakukan 



Menggunakan alat-alat rumah tangga 4 Dapat melakukan 

Membuka pintu 3 Tingkat kesulitan ringan 

Membersihkan 4 Dapat melakukan 

Mengikat tali sepatu 4 Dapat melakukan 

Tidur 4 Dapat melakukan 

Mencuci baju 1 Tidak dapat melakukan 

aktivitas 

Membuka toples 4 Dapat melakukan 

Membuang bola 2 Tingkat kesulitan sedang 

Mengangkat baju dengan lengan  2 Tingkat kesulitan sedang 

Score 68  

Normal score 80  

 

D. Diagnosis Fisioterapi 

Impairment : 

adanya nyeri tekan pada otot-otot ekstensor carpi radialis brevis 

pada siku kiri dan adanya nyeri gerak untuk gerakan ekstensi dan supinasi, 

dorsal fleksi wrist secara aktif dan pasif maupun aktif melawan tahanan 

dan adanya penurunan kekuatan otot ekstensor carpi radialis brevis 

sinistra dan ekstensor elbow sinistra. 

Functional limitation : 

gangguan fungsional misalnya mencuci, ,membuka pintu,  gerakan 

memeras, membuang atau melempar bola,mengangkat beberapa pakaian 

dengan lengan, menyopir. 



Participation restriction : 

Dalam kondisi elbow umumnya tidak mengalami gangguan karena 

penderita dapat bersosialisasi dengan masyarakat meskipun merasakan 

nyeri pada sikunya pada saat aktivitas.  

E. Prognosis 

Quo ad vitam : Baik 

Quo ad sanam : Baik 

Quo ad fungsionam : Baik 

Quo ad cosmeticam : Baik 

F. Program Fisioterapi 

1. Tujuan 

Jangka pendek : 

a. Mengurangi nyeri tekan pada otot ekstensor carpi radialis brevis 

pada  siku kiri. 

b. Mengurangi nyeri gerak aktif dan pasif maupun aktif melawan 

tahanan pada gerakan ekstensi dan supinasi sendi siku kiri. 

c. Meningkatkan kekuatan otot ekstensor carpi radialis brevis sinistra 

dan ekstensor elbow sinistra 

Jangka panjang : 

a. Melanjutkan program jangka pendek 

b. Meningkatkan aktivitas fungsional. 

2. Tindakan Fisioterapi 

a. Jenis teknologi fisioterapi yang akan dilaksanakan:  

1) Ultra sound 



2) Massage 

3) Terapi latihan : 

 Free active exercise 

 Resisted exercise 

b. Pelaksanaan teknologi fisioterapi 

1. Ultra Sound (US) 

a. Persiapan tempat  

Terapis harus menyiapkan tempat, bed dan kursi yang bersih 

dan nyaman untuk pasien.   

b. Persiapan alat dan bahan sebelum pengobatan  

Persiapan alat yaitu memeriksa kabel dan tranduser. 

Tranduser yang cocok pada kasus ini adalah menggunakan 

ukuran kecil dengan ERA 3 cm. Persiapan bahan seperti 

menyiapkan sonogel dan tissue. 

c. Persiapan pasien  

Posisi pasien  senyaman mungkin, yaitu pasien diposisikan 

duduk dikursi dengan siku kiri diganjal bantal, dan dilakukan 

tes sensibilitas terhadap panas dan dingin hasil tes harus 

normal. Kemudian membersihkan area yang diterapi dengan 

alkohol. Terapis harus menjelaskan tentang tujuan terapi, rasa 

yang akan dirasakan selama terapi.  



d. Pelaksanaan terapi 

Hubungkan mesin dengan sumber arus listrik, hidupkan 

mesin, kemudian pilih frekunsi: 3 MHz dan era 3, pilih mode 

yaitu continous karena kondisinya kronis,atur waktu dengan 

luas area dibagi era, luasnya adalah 5 cm dengan eranya 3 

didapatkan hasil 1,6 menit untuk waktunya.intensitasnya 2 

watt/cm persegi. 

Kemudian berikan sonogel pada area yang akan diterapi 

setelah itu aplikasikan tranduser pada area yang diterapi 

secara sirkuler,setelah terapi selesai kembalikan tombol ke 

posisi nol dan bersihkan area yang diterapi tadi dengan 

handuk. Pada kondisi ini menggunakan arus konvergen 

karena menghasilkan intensitas yang besarsehingga potensi 

kerusakan jaringan sangat besar.  

 

2. Terapi Latihan 

a) Free active exercise 

Posisi pasien duduk diatas kursi, kemudian terapis 

meminta pasien menggerakkan sendiri siku kiri ke arah fleksi 

dan ekstensi, pronasi,supinasi,palmar fleksi dan dorsal fleksi. 

Untuk gerakan pronasi dan supinasi posisi siku 900 

bisa dengan posisi duduk dengan lengan atas merapat pada 



tubuh. Dosis dalam melakukan latihan adalah 5- 10x 

pengulangan. 

b) Resisted exercise 

1. Untuk gerakan fleksi dan ekstensi siku 

Tangan terapis yang kanan memfiksasi pada 

proksimal sendi bahu kiri pasien. Untuk gerakan fleksi 

dan ekstensi tangan kanan terapis berada pada lengan 

bawah pasien dan terapis memberi tahanan. Kemudian 

terapis meminta pasien untuk menggerakkan siku ke arah 

fleksi dan ekstensi. Dosis dalam melakukan latihan adalah 

5- 10x pengulangan 

2. Untuk gerakan pronasi dan supinasi siku 

Tangan terapis yang kiri dan kanan  memfiksasi 

pada lengan bawah sendi siku kiri pasien. Untuk gerakan 

pronasi tangan kiri terapis berada dilengan bawah bagian 

atas dan tangan kanan terapis berada dilengan bawah 

bagian bawah. Kemudian terapis meminta pasien untuk 

menggerakkan siku ke arah pronasi. Untuk gerakan 

supinasi tangan kiri dan kanan terapis berada pada lengan 

bawah pasien dan terapis memberi tahanan dengan tangan 

kananya. Kemudian terapis meminta pasien untuk 

menggerakkan siku ke arah  supinasi. Dosis dalam 

melakukan latihan adalah 5- 10x pengulangan. 



3. Untuk gerakan dorsal fleksi dan palmar fleksi 

Posisi pasien duduk diatas kursi. Posisi tangan 

pasien dalam keadaan pronasi. Tangan kanan terapis 

berada dilengan bawah kiri pasien, kemudian tangan kiri 

terapis berada pada telapak tangan pasien untuk memberi 

tahanan,kemudian terapis memberi aba-aba pada pasien 

untuk menggerakkan ke arah palmar fleksi dan terapis 

memberi tahanan. Posisi tangan pasien dalam keadaan 

pronasi. Tangan kanan terapis berada dilengan bawah kiri 

pasien, kemudian tangan kiri terapis berada pada telapak 

tangan pasien untuk memberi tahanan,kemudian terapis 

memberi ab-aba pada pasien untuk menggerakkan ke arah 

palmar fleksi dan terapis memberi tahanan. Dosis dalam 

melakukan latihan adalah 5- 10x pengulangan. 

 

3. Massage 

Persiapan alat: baby oil, handuk. Pasien duduk senyaman 

mungkin, kemudian terapis menuangkan baby oil pada tangannya 

kemudian terapis mengusapkan baby oil pada lengan kiri 

pasien,terapis mulai  melakukan transverse friction pada 

ekstensor carpi radialis brevis. Dosis waktunya adalah 10 menit 

dengan 3x pengulangan dalam seminggu. 

 



G. Edukasi  

1. Pasien disarankan untuk melakukan latihan–latihan yang dilakukan 

terapis. Latihan ini ditujukan untuk penguatan otot lengan bawah dan 

meningkatkan fleksibilitas otot melalui penguluran. Latihan ini akan 

membantu mengurangi nyeri pada siku, gerakan penguluran ini berupa: 

a. Meluruskan lengan secara penuh dan mendorong telapak tangan ke 

bawah (palmar fleksi) kemudian bergantian  mendorong telapak 

tangan ke atas atau dorsi fleksi. Menggunakan beban telapak tangan 

menghadap ke bawah angkat beban ke atas tahan 2 hingga 5 detik 

kemudian turunkan perlahan. Ganti posisi telapak tangan menghadap 

ke atas dan lakukan gerakan yang sama. Gerakan ini bertujuan untuk 

penguatan otot-otot ekstensor carpi radialis brevis.  

b. Penguatan otot ulnar dan radial deviator pergelangan tangan. 

Gerakan pergelangan tangan ke atas  atau radial deviasi dan ke 

bawah ulnar deviasi, seperti gerakan memukul paku. Semua gerakan 

harus dilakukan oleh pergelangan tangan. Gerakan diulang sebanyak 

6-8 kali gerakan. 

Pasien disarankan untuk mengompres siku kirinya dengan menggunakan 

handuk yang direndam pada air hangat atau botol berisi air hangat pada 

bagian yang tegang dan nyeri, selama 15 menit 2 kali sehari pagi dan sore. 

Jika sudah tidak terasa hangat ganti air tersebut dengan air yang masih 

hangat. 

 



H. Evaluasi  

1. Hasil Pemeriksaan Nyeri dengan VDS 

Nyeri Gerak Waktu 
Pemberian 

Terapi 
Nyeri  Diam Nyeri Tekan Ekstensi 

wrist 
Ekstensi 

elbow 
Supinasi 

elbow 

T1 Nyeri Sangat 
Ringan 

Nyeri Cukup 
Berat 

Nyeri Cukup 
Berat 

Nyeri Cukup 
Berat 

Nyeri Cukup 
berat 

T2 Nyeri Sangat 
Ringan 

Nyeri cukup 
berat 

Nyeri Cukup 
Berat 

Nyeri Cukup 
Berat 

Nyeri Cukup 
Berat 

T3 Nyeri Sangat 
Ringan 

Nyeri cukup 
berat 

Nyeri Cukup 
Berat 

Nyeri Cukup 
Berat 

Nyeri Cukup 
Berat 

T4 Nyeri Sangat 
Ringan 

Nyeri tidak 
begitu berat 

Nyeri Cukup 
Berat 

Nyeri Cukup 
Berat 

Nyeri Cukup 
Berat 

T5 Tidak Nyeri Nyeri tidak 
begitu berat 

Nyeri tidak 
begitu berat 

Nyeri tidak 
begitu berat Nyeri ringan 

T6 Tidak nyeri Nyeri ringan Nyeri tidak 
begitu berat 

Nyeri tidak 
begitu berat Nyeri ringan 

 

2. Hasil Evaluasi Kekuatan Otot 

 
Group T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Ekstensor wrist 4 4 4 4 5 5 

Ekstensor elbow 4 4 4 5 5 5 

 



3. Hasil Evaluasi Aktivitas Fungsional Dengan Indeks Fungsional 

Extremitas Atas 

No Aktivitas T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 Aktivitas kerja  4 4 4 4 4 4 

2 Aktivitas Hobi 2 2 2 2 3 3 

3 
Mengangkat benda 

setinggi pinggang 

4 4 4 4 4 4 

4 
Mengangkat benda 

setinggi kepala 

4 4 4 4 4 4 

5 Merawat rambut 4 4 4 4 4 4 

6 

Mengangkat tangan 

setelah mengambil 

benda dari kursi 

4 4 4 4 4 4 

7 Menyiapkan makanan 4 4 4 4 4 4 

8 Menyopiri 3 3 3 3 3 3 

9 Menyapu 4 4 4 4 4 4 

10 Berpakaian 3 3 3 3 3 3 

11 Menekan tombol 4 4 4 4 4 4 

12 
Menggunakan alat-

alat rumah tangga 

4 4 4 4 4 4 

13 Membuka pintu 3 3 3 3 3 3 

14 Membersihkan 4 4 4 4 4 4 

15 Mengikat tali sepatu 4 4 4 4 4 4 

16 Tidur 4 4 4 4 4 4 

17 Mencuci baju 1 1 1 1 1 1 

18 Membuka toples 4 4 4 4 2 2 

19 Membuang bola 2 2 2 2 2 2 

20 
Mengangkat baju 

dengan lengan  

2 2 2 2 3 3 

 



I. Hasil Evaluasi Terakhir 

Pasien yang bernama Tn. Biran Kusdomo (46 tahun) dengan diagnosa Tennis 

Elbow Sinistra setelah melakukan enam kali terapi mengalami : 

1. Penurunan derajat nyeri baik nyeri diam, gerak dan tekan. 

2. Mengalami peningkatan kekuatan otot penggerak sendi siku kiri. 

3. Mengalami peningkatan aktivitas fungsional. 
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1. Data Pribadi 

Nama   : Novvi  Kurniasari 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Umur   : 22 tahun 

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 29 Mei 1989 

Tinggi, berat badan : 152cm, 48kg 

Agama   : Islam 

Status Perkawinan : Belum Menikah 

Kebangsaan  : Indonesia 

Alamat  : Perum Permai Griya Kencana D-19, Caruban- 
Madiun 

Riwayat Pendidikan 

a. Menyelesaikan studi di SD Negeri Krajan 2,Caruban  lulus tahun 2002 

b. Menyelesaikan studi di SMP Negeri 1Mejayan, Caruban  lulus tahun 
2005 

c. Menyelesaikan studi di SMA Negeri 1Mejayan, Caruban  lulus tahun 
2008 

 


