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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA TENDINITIS PATELLARIS 

SINISTRA DI RST Dr. SOEDJONO MAGELANG 

(Intan Fitri Nur Baiti, 2012, 67 halaman) 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Dalam artikel sebuah pelatihan fisioterapi Afrika tahun 2005 

oleh Mike Hagen, salah satu cidera olahraga yang sering terjadi adalah tendinitis 

patellaris atau sering disebut jumper’s knee dengan prosentase sebanyak 25-31%. 

Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam pengurangan nyeri, 

peningkatan Lingkup Gerak Sendi (LGS) dan peningkatan aktivitas fungsional 

dengan modalitas IR, TENS, dan terapi latihan berupa stretching. 

Hasil : Setelah dilakukan terapi selama enam kali didapatkan hasil adanya 

pengurangan nyeri, peningkatan Lingkup Gerak Sendi (LGS), dan peningkatan 

aktivitas fungsional. Nyeri diam saat berdiri dari T0= 39 mm menjadi T6= 4 mm, 

nyeri tekan pada tendon patella T0= 54 mm menjadi T6= 14 mm, dan nyeri gerak 

saat berjalan T0= 64 mm menjadi T6= 26 mm. LGS aktif pada knee sinistra 

mengalami peningkatan yaitu T0= S 0-0-110 menjadi T6= S 0-0-130. Peningkatan 

aktivitas fungsional dari T0= 61,25% menjadi T6= 90%. 

Kesimpulan : IR dan TENS dapat mengurangi nyeri akibat tendinitis patellaris 

sehingga dapat meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS) knee sinistra dan 

aktifitas fungsional. 

Kata kunci : Tendinitis Patellaris, IR, TENS, dan Stretching.
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      BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sendi lutut merupakan sendi engsel dengan gerakan utama fleksi dan 

ekstensi. Pembatasan gerak menyebabkan sendi lutut mudah mengalami 

trauma. Ditambah lagi, sendi lutut terus menerus mengalami stress karena 

menumpu berat badan (Jeffery dkk, 2002). Stress yang terjadi pada sendi lutut 

dapat menyebabkan terjadinya peradangan pada tendon. Terdapat tiga jenis 

peradangan tendon pada lutut yaitu tendinitis quadriceps, tendinitis patellaris, 

dan tendinitis popliteus. 

  Tendinitis patellaris adalah peradangan pada tendon patella yang 

disebabkan penggunaan tendon yang berlebih selama beraktivitas. Kontraksi 

otot yang berulang dapat menyebabkan ketegangan tendon sehingga tendon 

mengalami peradangan (Darrow, 2002). Stress pada tendon patella yang 

terjadi secara terus menerus dapat mengakibatkan kerusakan komplit atau 

ruptur pada tendon (Brent dan Kevin, 2003). 

  Berdasarkan survei pada tahun 2006-2007 oleh Utomo dan Damayanti 

cidera sendi lutut 62% disebabkan karena kecelakaan lalu lintas dan 38% 

disebabkan cidera olahraga. Dalam artikel yang dimuat dari sebuah pelatihan 

fisioterapi Afrika tahun 2005 oleh Mike Hagen, salah satu cidera olahraga 

yang sering terjadi adalah tendinitis patellaris atau sering disebut jumper’s 

knee dengan prosentase sebanyak 25-31%, sedangkan sisanya adalah cidera 

ligament. Jurnal sport medic tahun 2001 menyatakan nyeri tendon pada atlet 
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khususnya jumping athletes paling sering terjadi di atas patella sebanyak 

25%, tepat dibawah patella 65%, dan 10% pada insertio tendon di tuberositas 

tibia. 

  Beberapa gangguan yang mungkin muncul akibat tendinitis patellaris 

adalah nyeri disekitar lutut terutama di bagian bawah patella, oedema, 

kemerahan, perubahan suhu lokal,  keterbatasan gerak, keterbatasan aktivitas 

dan penurunan fleksibilitas otot. Fleksibilitas otot yang baik menyediakan 

jangkauan gerak sendi yang lebih luas (Nelson A. G. dan Jouko K, 2007). 

Gangguan tersebut dapat diatasi menggunakan beberapa modalitas fisioterapi 

diantaranya IR, TENS, dan Terapi Latihan. 

B. TUJUAN LAPORAN KASUS 

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh Infra Red (IR) terhadap pengurangan nyeri akibat 

tendinitis patellaris sinistra. 

2. Mengetahui pengaruh Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) 

terhadap pengurangan nyeri akibat tendinitis patellaris sinistra. 

3. Mengetahui pengaruh terapi latihan menggunakan stretching terhadap 

peningkatkan lingkup gerak sendi knee sinistra dan peningkatan 

fleksibilitas otot sehingga berpengaruh terhadap peningkatkan kemampuan 

aktivitas fungsional akibat tendinitis patellaris sinistra. 

 

 



3 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Tendinitis patellaris adalah peradangan pada tendon patella yang 

disebabkan penggunaan tendon yang berlebih selama beraktivitas. Kontraksi 

otot yang berulang dapat menyebabkan ketegangan tendon sehingga tendon 

mengalami peradangan (Darrow, 2002). 

Menurut Brent dan Kevin (2003) tendinitis terjadi pada seseorang yang 

memiliki aktivitas berlebih separti berlari, melompat, bersepeda, dll. Kondisi 

ini lebih beresiko pada pasien yang memiliki berat badan berlebih dan sering 

beraktivitas naik turun tangga serta jongkok setiap hari. Hal ini disebabkan 

karena beban yang diterima knee joint akan didistribusikan ke meniscus dan 

beberapa jaringan disekitar sendi termasuk otot dan tendon. Apabila beban 

knee joint berlebih, otot dan tendon akan bekerja ekstra sehingga dapat 

menyebabkan peradangan. 

Tendinitis patellaris biasanya terjadi karena overuse dan pembebanan pada 

tendon patella sebelum tendon cukup kuat untuk menghendel stress. Overuse 

mengakibatkan microtear (sobekan kecil) pada tendon yang menyebabkan 

peradangan. Pada masa akut akan timbul bengkak, kemerahan, suhu lokal 

meningkat dan daerah sekitar patella mungkin sensitif saat di tekan. Nyeri 

pada tendon patella dirasakan tepat dibawah patella atau nyeri pada insertio 

dari tendon patella di tuberositas tibia.  Kondisi stress pada tendon patella 

yang terjadi secara terus menerus dapat mengakibatkan kerusakan komplit 

atau ruptur pada tendon (Brent dan Kevin, 2003). 



4 
 

Salah satu modalitas fisioterapi yang dapat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan akibat tendinitis patellaris adalah sinar infra merah. Sinar infra 

merah merupakan pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang 

gelombang 7700-4 juta A (Sujatno, 1993). Efek terapeutik yang ditimbulkan 

oleh sinar infra merah adalah sebagai berikut: mengurangi rasa sakit, relaksasi 

otot, meningkatkan suplai darah, membuang sisa-sisa metabolisme melalui 

keringat dengan cara mengaktifkan kerja kelenjar sudorifera. 

Modalitas lain yang dapat digunakan yaitu Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS). TENS merupakan suatu cara penggunaan energi listrik 

untuk merangsang sistem saraf melalui permukaan kulit. Dalam mekanisme 

peripheral, stimulasi listrik yang dihasilkan akan menimbulkan peristiwa 

yang disebut aktivasi antidromik. Aktivasi antidromik adalah berjalannya 

impuls saraf dengan dua arah disepanjang akson saraf yang bersangkutan. 

Impuls saraf yang dihasilkan TENS akan bejalan menjauh dari arah sistem 

saraf pusat akan menabrak dan menghilangkan atau menurunkan impuls 

afferent yang datang dari jaringan rusak. 

Terapi Latihan berupa Stretching merupakan cara lain selain yang telah 

diuraikan di atas. Stretching atau peregangan adalah istilah umum yang sering 

digunakan untuk menggambarkan desain terapi yang dirancang untuk 

meningkatkan ekstensibilitas jaringan lunak sehingga dapat meningkatkan 

fleksibilitas dengan cara meregangkan jaringan yang mengalami pemendekan 

akibat keterbatasan gerak dalam waktu yang lama. 
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BAB III 

PROSES FISIOTERAPI 

Pasien bernama Tn. H berumur 19 tahun dengan diagnosa medis tendinitis 

patellaris, mengeluhkan nyeri pada lutut sebelah kiri sisi depan bagian bawah 

sejak 2 minggu yang lalu (15 Januari 2012). Dalam pemeriksaan didapatkan 

hasil jalan pasien pincang, tidak ada bengkak, eritema, dan tidak ada 

perbedaan suhu lokal, Q-anggel 13°, Jumper knee (+), squet test (+), 

ballotement (-), anterior drawer test (-), posterior drawer test (-), hiperekstensi 

test (-), varus stress test (-), valgus stress test (-), applay test (-). Impairment 

dalam kasus ini yaitu nyeri diam saat pasien dalam posisi berdiri, nyeri tekan 

pada tendon patella sinistra, nyeri gerak saat berjalan, keterbatasan Lingkup 

Gerak Sendi aktif knee sinistra untuk gerakan fleksi, penurunan kemampuan 

aktivitas fungsional. Dalam kasus ini, modalitas yang digunakan yaitu IR, 

TENS, dan Terapi Latihan berupa streching sebanyak 6 kali. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL 

1. Penurunan nyeri  

Tabel 4.1  

Evaluasi Nyeri Menggunakan VAS 

 

Variabel nyeri T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri diam saat 

berdiri 

39mm 35mm 29mm 23mm 18mm 12mm 4mm 

Nyeri tekan pada 

tendon patellaris 

54mm 51mm 44mm 37mm 31mm 23mm 11mm 

Nyeri gerak saat 

berjalan 

64mm 61mm 53mm 47mm 40mm 31mm 26mm 

 

 Dari tabel diatas, dapat dilihat adanya penurunan nyeri diam pada posisi 

berdiri dari T0= 39 mm menjadi T6 = 4 mm, nyeri tekan T0 = 54 mm 

menjadi T6 = 14 mm, dan nyeri gerak saat berjalan T0 = 64 mm menjadi T6 

= 26 mm.  

2. Peningkatan Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

Tabel 4.2  

Evaluasi LGS Aktif Menggunakan Goniometer 

 

 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

S 0-0-110 S 0-0- 115 S 0-0- 125 S 0-0- 130 S 0-0-130 S 0-0- 130 S 0-0-130 
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     Evaluasi LGS aktif knee sinistra pada bidang sagital dengan 

goniometer mengalami peningkatan yaitu T0= S 0-0-110 menjadi T6 = S 0-

0-130. 

3. Peningkatan aktivitas fungsional        

Tabel 4.3  

Evaluasi Aktivitas Fungsional Menggunakan Outcome Survey Activities of 

Daily Living Scale 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Pain 2 2 2 3 3 4 4 

Griding for grating 2 2 3 3 4 4 4 

Stiffness 5 5 5 5 5 5 5 

Swelling 5 5 5 5 5 5 5 

Slipping or partial giving way of 

knee 

4 4 5 5 5 5 5 

Buckling or Full Giving Way of 

Knee 

2 2 3 3 4 4 5 

Weakness 2 2 3 3 4 4 4 

Limping 5 5 5 5 5 5 5 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Walk 3 3 3 4 4 5 5 

Going up stair 2 2 2 3 3 4 4 

Going down stair 2 2 2 3 3 3 4 

Stand 4 4 4 5 5 5 5 

Kneel on the front of your knee 2 2 2 3 3 4 4 

Squat 2 2 3 3 3 4 4 

Sit with your knee bent 2 2 3 3 3 4 4 

Rise from a chair 5 5 5 5 5 5 5 

Hasil prosentase 61,25

% 

68,75

% 

70

% 

76,25

% 

80

% 

87,5

% 

90

% 
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T0= nearly normal, T1= nearly normal, T2= nearly normal, T3= 

normal, T4= normal, T5= normal, T6= normal. 

Dari tabel diatas dapat, dapat dilihat adanya peningkatan aktivitas 

fungsional dari T0= 61,25% (nearly normal) menjadi T6= 90 % (normal). 

B. PEMBAHASAN 

1. Penurunan nyeri pada knee sinistra 

Berkurannya nyeri dikarenakan mild heating menimbulkan efek 

sedatif pada superfisial sensori nerve ending, stronger heating dapat 

menyebabkan counter iritation yang akan menimbulkan pengurangan 

nyeri. 

TENS dapat mengurangi nyeri karena Aktivasi antidromik, impuls 

saraf yang dihasilkan TENS akan bejalan menjauh dari arah sistem saraf 

pusat kemudian menabrak dan menghilangkan atau menurunkan impuls 

afferent yang datang dari jaringan rusak. 

2. Peningkatan Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

Keterbatasan LGS pada kasus ini disebabkan karena nyeri yang 

membuat pasien membatasi gerak dan mengalami penurunan fleksibilitas 

otot. Adanya penurunan nyeri membuat pasien lebih mudah dalam 

bergerak dan modalitas stretching sangat menbantu dalam peningkatan 

LGS. stretching sangat membantu meningkatkan LGS karena Golgi 

Tendon Organ (GTO) yang memonitor tekanan oleh peregangan di unit 

otot-tendon, menyebabkan pemanjangan otot dengan menolak impuls 

fasilitatif dari primer afferent di muscle spindle sehingga menimbulkan 
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relaksasi otot. Pemberian static stretching dengan pengaturan pola nafas 

yang benar juga menyiapkan oksigen dan nutrisi ke jaringan sehingga 

jaringan yang rusak dapat recovery. Relaksasi otot akan meningkatkan 

elastisitas dan fleksibilitas otot sehingga memberikan jangkauan gerak 

sendi yang lebih luas (Nelson A.G dan Jouko K, 2007). 

3. Peningkatan aktivitas fungsional 

 peningkatan aktivitas fungsional dikarenakan penurunan nyeri dan 

peningkatam LGS sehingga memudahkan pasien dalam beraktivitas 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Dari uraian bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tendinitis 

patellaris yang mengakibatkan beberapa problem fisioterapi di antaranya 

nyeri, penurunan LGS, serta penurunan kemampuan fungsional. Sesuai 

dengan problematika di atas, maka fisioterapi dapat berperan dengan 

pemberian modalitas IR, TENS dan terapi latihan yang dapat berupa 

stretching. Pada kasus tendinitis patellaris knee sinistra, setelah dilakukan 

terapi latihan sebanyak enam kali disamping pemberian medika mentosa 

didapatkan hasil berupa penurunan nyeri, peningkatan LGS, serta 

peningkatan kemampuan fungsional. 

B. SARAN 

Saran yang diberikan kepada pasien yaitu mintalah pasien mengompres 

paha depan sebelah kiri dengan air hangat apabila terasa pegal, mintalah pasien 

untuk mengurangi aktivitas latihan fisik selama menjalani fisioterapi untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal, mintalah pasien datang ke fisioterapi secara 

rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan. 
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