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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA 

 KONDISI TENIS ELBOW BILATERAL DI RSUD SALATIGA 

(Muhammad Fachrul Razi, 2012, 56 Halaman) 

 

ABSTRAK 

 

Latar belakang: Tenis elbow biasanya ditemukan pada kelompok usia antara 35 

tahun sampai 55 tahun. Pada orang-orang yang berusia lebih dari 60 tahun atau 

berusia 30 tahun jarang dijumpai kasus tersebut, meskipun dalam segala usia dapat 

terserang. 

Tujuan : Untuk mengetahui manfaat ultra sound dan  terapi latihan pada kondisi 

Tenis elbow bilateral  terhadap peningkatkan luas gerak sendi, penurunan nyeri dan 

peningkatkan kemampuan fungsional. 

 

Hasil : Setelah dilakukan terapi selama enam kali didapatkan hasil adanya 

pengurangan nyeri dan peningkatan lingkup gerak sendi 

Kesimpulan : Setelah di lakukan terapi pada kondisi Tenis elbow bilateral dengan 

menggunakan ultra sound dan Terapi latihan dengan Pemeriksaan yang dilakukan 

penulis menggunakan Verbal Analogue Scale (VAS), Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

dengan Goniometer, Disini penulis menggunakan modalitas ultra sound dan terapi 

latihan. Setelah dilakukan penatalaksanaan fisioterapi ditemukan hasil adanya 

pengurangan nyeri,  peningkatan lingkup gerak sendi. 

 

KATA KUNCI: Tenis Elbow, Ultra Sound, Terapi Latihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Tennis elbow merupakan salah satu kondisi dimana sendi siku bagian luar terasa 

nyeri akibat paradangan atau iritasi pada tempat melekatnya tendon ekstensor carpi 

radialis pada epicondylus humeri (Dorland, 1998). Keadaan tersebut sering terjadi 

pada pemain tenis tetapi tidak sedikit juga keadaan tersebut di alami oleh ibu rumah 

tangga dan juga montir. Pekerjaan yang memerlukan gerak memutar ke arah luar pada 

lengan bawah seperti mencuci, menyapu, mengepel, memutar obeng dan lain 

sebagainya, jika dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus mengakibatkan 

trauma pada sendi siku sehingga terjadi peradangan atau inflamasi pada tendon 

ekstensor epicondylus lateralis (Sidharta, 1984). Meskipun keadaan tersebut tidak 

membahayakan bagi penderita tetapi keadaan tersebut dapat sangat mengganggu 

aktifitas sehari-hari karena nyeri pada permukaan luar sendi siku tersebut dapat 

menyebabkan penurunan kekuatan otot lengan  akibat nyeri yang dialami.  Para 

penderita tennis elbow biasanya ditemukan pada kelompok usia antara 35 tahun 

sampai 55 tahun. Pada orang-orang yang berusia lebih dari 60 tahun atau berusia 30 

tahun jarang dijumpai kasus tersebut, meskipun dalam segala usia dapat terserang  

(De Wolf, 1999). 

Penyebab yang paling umum adalah penggunaan yang berlebihan (overuse) 

pada otot-otot lengan bawah, tetapi dapat juga karena benturan langsung pada sisi 

lateral siku. Penyebab yang pasti tidak diketahui, tetapi keadaan itu mungkin adalah 



tendinitis kronis pada origo otot ekstensor komunnis, Seperti tendinitis supraspinatus, 

siku tenis mungkin mengakibatkan robekan kecil, metaplasia fibrokartila ginous, 

pengapuran mikroskopik dan  reaksi vaskular yang  nyeri pada serabut tendon  yang 

dekat dengan epikondilus lateral (Apley & Solomon, 1995). 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada KTI ini adalah : 

1. Bagaimanakah terapi latihan dan  ultra  sound dapat mengurangi nyeri pada  

kondisi tennis elbow bilateral. 

2. Bagaimanakah terapi latihan dan ultra sound dapat meningkatkan LGS pada 

kondisi tennis elbow bilateral. 

 

C. Tujuan  

Tujuan yg ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :  

1. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dan ultra sound dapat mengurangi 

nyeri pada kondisi tennis elbow bilateral. 

2. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dan ultra sound dapat meningkatkan 

LGS pada kondisi tennis elbow bilateral. 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUWAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Persendian pada  sendi siku. 

Sendi siku (Artikulatio Kubiti) termasuk dikategorikan sendi engsel. 

Bentuk sendi ini mirip engsel pintu sehingga memungkinkan gerakan flexi 

exstensi. Permukaan bundar pada sendi ini berhubungan dengan tulang yang lain 

sehingga gerakan hanya dalam   satu bidang dan dua arah. 

Merupakan artikulatio kompusita.Pada sendi ini, humerus, ulna,dan radius 

bertemu.Sendi ini terbagi menjadi 3 bagian:(a)Art.Humero ulnaris yaitu sendi 

antara troklea humeri dan insisura semilunaris ulna.Kedua permukaan sendi 

mempunyai bidang pertemuan yang terlebar pada sikap lengan yang sedikit 

ditekuk sehingga merupakan sikap terbaik bagi lengan untuk menerima tumpuan 

lengan.(b) Art.Humero radialis Sendi antara kapitulum humeri dengan fovea 

kapitulum  radii.(c) Art.Radio ulnaris yaitu sendi antara sirkum ferensia 

artikularis radii dan incisura radialis ulna. 

2.Tennis Elbow  

a. .  Etiologi 

       Keterbatasan gerak pada sendi siku karena adanya nyeri disebabkan adanya 

kerusakan tendon yang berfungsi menekuk pergelangan tangan ke arah 

belakang,menjauhi telapak tangan. Penyebab lain dari Tennis elbow adalah trauma 

berulang-ulang (Ovedoff,2002).Pembebanan yang terlalu berat dari otot-otot 

ekstensor serta suatu trauma yang sifatnya langsung antara lain disebut sebagai 

penyebab siku tennis.         



       Etiologi dari tennis elbow belumlah jelas. Banyak para ahli menganggap bahwa 

gerakan yang terus menerus serta intensif dalam bentuk pronasi dan supinasi dengan 

tangan yang memegang tangkai raket, menimbulkan over strain pada otot-otot 

ekstensor lengan bawah yang berorigo pada epikondilus lateralis humeri. 

       Tarikan pada otot-otot tersebut akan menimbulkan mikro trauma yang makin 

lama makin bertumpuk menjadi makro trauma, sehingga akibatnya menimbulkan 

tennis elbow. 

B. Problematik Fisioterapi 

Problematika fisioterapi pada tennis elbow berupa impairtment, functional 

limitation dan disability. 

1. Impairment berupa nyeri pada siku bagian kanan, adanya keterbatasan LGS  

pada siku bagian kanan, adanya spasme pada siku kanan pada daerah 

epikondilus lateral. 

2. Functional limitation yaitu adanya gangguan dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari seperti mengangkat beban yang berat, menyapu lantai, memeras 

baju, 

3. Disability yaitu pasien merasa minder karena tidak mampu menyelesikan 

pekerjaan sekolah terutama saat menulis di papan tulis. 

 

C. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

1. Ultra Sound pada tennis elbow 

2. Terapi Latihan pada tennis elbow 

 

 

 



BAB III 

PELAKSANAAN STUDI KASUS 

A. Pengkajian Fisioterapi 

 

1. Anamnesis 

tanggal 4 Februari 2012 

a. Keluhan utama 

Keluhan utama ialah keluhan yang diungkapkan secara singkat oleh 

pasien, Pasien mengeluh nyeri pada siku sebelah kanan dan kiri. Pada saat siku 

digerakan nyeri bertambah. 

1)  Tes spesifik 

 a.) Wrist Ekstensi Resisted 

 Posisi pasien duduk,siku pasien yang sakit fleksi 90
0
 dan berada dalam 

pegangan pemeriksa. Kemudian tangan pemeriksa yang satunya memegang 

pada lengan bawah distal pasien.Kemudian pasien menggerakkan sikunya ke 

atas sementara pemeriksa melawan arah gerakan pasien.Hasil dari 

pemeriksaan adalah pasien mengeluhkan nyeri dan kesakitan. 

  b). Wrist Pasif Asisted 

 posisi pasien di posisikan dengan nyman dan mendukung proses 

pemeriksaan ( duduk berhadapan dengan terapis ). Kemudian palpasi tangan 

pasien yang mengalami keluhan dengan fiksasi pada posterior elbow joint 

dan satu tangan yang lain pada daerah metakarpal . terapis mengerakan 

secara pasif sendi wrist ke arah palmar dengan. Tes ini positif jika pasien 

merasakan nyeri pada daerah epicondilus lateral. 



 

B. Diagnosa Fisioterapi 

Setelah dilakukan pengkajian fisioterapi, maka selanjutnya adalah 

menentukan diagnosis fisioterapi sesuai dengan problematika fisioterapi 

yang  ditemukan, meliputi impairment,functional limitation dan participation 

restriction. 

1. Impairment  

a. Adanya nyeri pada siku bagian kanan dan kiri 

b. Adanya keterbatasan LGS pada sendi elbow. 

2. Functional Limitation 

Pasien mengalami keterbatasan pada siku bagian kanan dan kiri dalam 

gerakan supinasi resisted, dan dorsi flexi resisted.Pasien mengalami rasa tidak 

nyaman pada saat aktivitas menulis, pada saat melakukan pekerjaan rumah 

dan mengangkat benda berat. 

3. Disability  

Pasien merasa minder karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan 

sekolah terutama saat menulis di papan tulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. Tujuan Fisioterapi 

Tujuan fisioterapi dirumuskan berdasarkan pada problematika fisioterapi. 

Tujuan fisioterapi terdiri dari tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. 

1. Tujuan jangka pendek 

a. Mengurangi nyeri. 

b. Meningkatkan LGS ( lingkup gerak sendi ) 

2. Tujuan jangka panjang 

a. Melanjutkan program jangka pendek 

b. Memulihkan fungsi sendi siku kanan dan kiri seoptimal mungkin. 

 

D. Pelaksanaan Fisioterapi 

1. Ultra Sound (US) 

2. Terapi latihan  

 

E. Edukasi 

Edukasi diberikan kepada pasien untuk dilakukan di rumah guna menunjang 

keberhasilan terapi. Edukasi sangat penting diberikan kepada penderita 

Tennis Elbow antara lain sebagi berikut:  

1.  Pasien disarankan untuk melakukan latihan–latihan yang di ajarkan 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 atau kebalikan telapak tangan menghadap 

ke atas dan mendorong telapak tangan ke bawah.  

 

  Gambar 5.1 

  Latihan untuk tennis elbow (Arif sugiri, 2008) 

  Gerakan tersebut dilakukan 6-8 kali dengan 3 kali pengulangan. 

 

F. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dengan kriteria 

dan parameter yang digunakan antara lain  

1.  Evaluasi nyeri dengan VAS   

2. Likup gerak sendi dengan goneometer 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.Hasil  

Penatalaksanaan fisioterapi pada pasien ini ternyata didapatkan hasil yang 

cukup baik dibandingkan dengan saat sebelum dilakukan tindakan fisioterapi. Hasil 

peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi sebagai berikut: 

 1.  Hasil evaluasi nyeri dengan VAS 

Tabel 3 

Pengukuran nyeri dengan VAS bagian kanan 

Hari T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Tanggal 04-02-12 07-02-12 09-02-12 13-02-12 18-02-12 20-02-12 

Nyeri diam 32 30 28 25 22 19 

Nyeri tekan  45 43 39 35 28 24 

Nyeri gerak 63 60 57 52 48 44 

 

Tabel 4 

Pengukuran nyeri dengan VAS bagian kiri 

Hari T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Tanggal 04-02-12 07-02-12 09-02-12 13-02-12 18-02-12 20-02-12 

Nyeri diam 30 28 25 21 18 16 

Nyeri tekan  41 39 35 32 29 24 

Nyeri gerak 60 57 53 51 49 46 

 



Pada kasus ini derajat nyeri diukur dengan menggunakan skala VAS ( Visual 

Analogue Scale ). Adanya penurunan nyeri pada sendi siku kanan dan kiri dapat lebih 

jelas dilihat dari tabel di atas. Tabel di atas menjelaskan bahwa setelah dilakukan 

terapi selama 6 kali terdapat penurunan nyeri saat diam berkurang dari nilai 3 menjadi 

nilai 1. Nyeri tekan pada otot ekstensor dan supinator berkurang dari nilai 4 menjadi 

2. dan nyeri gerak bekurang dari nilai 6 menjadi 4  siku saat aktif maupun pasif. 

2. Peningkatan LGS ( lingkup gerak sendi ) 

Tabel 5 

Pengukuran LGS dengan Goneometer bagian kanan 

Hari T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Tanggal 04-02-12 07-02-12 09-02-12 13-02-12 18-02-12 20-02-12 

LGS AKTIF S:10-0-75 S:10-0-85 S:10-0-95 S:10-0-105 S:10-0-110 S:10-0-115 

LGS PASIF S:10-0-85 S:10-0-95 S:10-0-105 S:10-0-115 S:10-0-120 S:10-0-125 

 

Tabel 6 

Pengukuran LGS dengan Goneometer bagian kiri 

Hari T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Tanggal 04-02-12 07-02-12 09-02-12 13-02-12 18-02-12 20-02-12 

LGS AKTIF S:10-0-90 S:10-0-95 S:10-0-105 S:10-0-115 S:10-0-125 S:10-0-130 

LGS PASIF S:10-0-100 S:10-0-105 S:10-0-115 S:10-0-125 S:10-0-130 S:10-0-140 

 

Peningkatan LGS diukur dengan Goneometer dan didapatkan hasil peningkatan 

LGS elbow dextra gerak aktif dari T1 – T6 hasilnya S:10
0
– 0

0
- 75

0 
dan di dapat hasil 

dari terapi ke T6 meningkat menjadi S:10
0
– 0

0
- 115

0
, 

 
hasil peningkatan LGS elbow 

sinistra gerak aktif dari T1 – T6 hasilnya S:10
0
– 0

0
- 90

0 
dan di dapat hasil dari terapi 

ke T6 meningkat menjadi S:10
0
– 0

0
- 130

0 
dan gerakan LGS pasif elbow dextra T1 

S:10
0
-0

0
-85

0
 dan di dapat hasil dari terapi ke T6 meningkat menjadi S:10

0
-0

0
-125

0
, 



gerakan LGS pasif elbow sinistra T1 S:10
0
-0

0
-100

0
 dan di dapat hasil dari terapi ke T6 

meningkat menjadi S:10
0
-0

0
-.140

0 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Nyeri 

Tennis elbow merupakan gangguan yang menyebabkan keterbatasan 

pergerakan pada sendi siku dan terasa adanya nyeri pada daerah 

epikondilus lateralis, sebagai akibat dari trauma berulang-ulang, 

pembebanan yang terlalu berat, dan penggunaan pergerakan yang terus 

menerus dan peradangan yang menimbulkan tarikan otot-otot ekstensor 

lengan bawah yang berorigo pada epikondilus lateralis. Tarikan otot-otot 

ekstensor yang terus menerus menimbulkan mikro trauma yang terus 

menumpuk menjadi makro trauma menyebabkan tennis elbow. Dengan 

kemampuan yang dimiliki fisioterapi, diharapkan mampu menanggulangi 

permasalahan yang timbul karena tennis elbow tersebut. 

2.  Peningkatan LGS 

Peningkatan LGS dapat terjadi karena seiring dengan menurunnya nyeri, maka 

pasien lebih mudah untuk menggerakan sendi yang semula terbatas karena nyeri. 

Pengukuran LGS dilakukan pada sendi siku kanan dan kiri, didapatkan hasil berupa 

peningkatan LGS sendi siku kanan dan kiri baik secara aktif maupan pasif. Dari data 

T1 untuk sendi lutut kiri secara aktif dapat menempuh LGS yaitu sendi siku kanan 

S=10-0-75 dan sendi siku kiri S=10-0-90 dan secara pasif didapatkan data sendi siku 

kanan S= 10-0-85 dan sendi siku kiri S=10-0-100. Kemudian pada T6 meningkat 

secara aktif yaitu sendi siku kanan S=10-0-115 dan sendi siku kiri S=10-0-130 serta 

secara pasif yaitu sendi siku kanan S=10-0-125 dan sendi siku kiri S=10-0-140.  



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pemberian modalitas ultra sound dan terapi latihan pada kondisi tenis elbow 

bilateral dapat di simpulkan hasil sebagai berikut.: 

1. Adanya manfaat terapi latihan dan ultra sound dalam mengurangi nyeri pada 

kondisi tenis elbow bilateral. 

2. Adanya manfaat terapi latihan dan ultra sound dalam peningkatan LGS 

(lingkup gerak sendi) pada kondisi tenis elbow bilateral. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan proses fisioterapi yaitu dengan terapi latihan pada 

pasientennis elbow dextra, maka penulis akan memberikan saran kepada : 

1. Kepada pasien 

a. Meluruskan siku dan menekan ke arah bawah serta sebaliknya, latihan 

menggunakan beban pada tangan dengan siku lurus kemudianpergelangan 

tangan bergerak ke atas dan ke bawah.   

2. Kepada fisioterapis 

Dalam melakukan pelayanan seorang fisioterapis hendaknya: 

a. Dalam melakukan terapi sesuai prosedur yang ada oleh karena itu perlu suatu 

pemeriksaan yang teliti, sistematik dan terarah sehingga permasalahan yang 

ditemui dapat ditangani dengan tepat agar diperoleh hasil yang memuaskan. 
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