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PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT IN CASE OF TENNIS ELBOW 
DEXTRA IN Hospital DR. Moewardi SURAKARTA 

(TRI NOPIANTO, 2013,  62 page) 

ABSTRACT 

Background. Tennis elbow is a condition where the outer part of the elbow joint 

pain caused by inflammation or irritation at the site of attachment of the extensor 

carpi radialis tendon at the humeral epicondylus 

Objective. To determine the implementation of physiotherapy in reducing pain , 

improving muscle strength , and improve functional ability in the case of Tennis 

elbow dextra using modalitasUltrasound , and therapeutic exercises with methods 

stretching and strengthening. 

Result. After treatment for 6 times the results obtained pain assessment with the 

Visual Analog Scale (VAS) pain is silent T1: 1,7 to T6: 0 , tenderness T1: 6,9 to 

T6: 2,3, painful motion of T1: T6 7,4 to 3,4 , an increase in muscle strength with 

Manual muscle Test , namely : wrist extensor T1: 3 to T6: 4, pronator dan 

supinator T1: 4 to T6: 5 and ulnar deviation radial  dan T1: 4 to T6:5.  

Conclusion. Ultrasound therapy can reduce pain and exercise Stretching and 

Strengthening method can improve muscle strength 

Keywords. Tennis elbow , ultrasound , and therapeutic exercise Stretching and 

Strengthening methods 
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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar belakang 

Tennis Elbow merupakan salah satu gangguan sendi pada siku yang paling 

sering terjadi. Istilah Tennis Elbow dipakai karena biasa terjadi pada pemain 

tennis. Prevalensi atau angka kejadian Tennis Elbow antara 1% – 3% dari seluruh 

penduduk dunia dan 50% dari pemain tennis. Kasus ini lebih banyak terjadi pada 

pria dibanding wanita (Verhaar,2008). 

Tennis Elbow merupakan salah satu kondisi dimana sendi siku bagian luar 

terasa nyeri akibat peradangan atau iritasi pada tempat melekatnya tendon 

extensor carpi radialis pada epicondylus humeri (Dorland, 2002). 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada Tennis 

Elbow yang akan dikemukakan yaitu : 

1. Bagimanakah Ultra Sound dapat mengurangi nyeri pada siku akibat Tennis 

Elbow? 

2. Bagimanakah terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot dan 

kemampuan fungsional pada kasus Tennis Elbow? 

C. Tujuan penulisan 

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis mempunyai tujuan yang 

hendak dicapai antara lain : 

1. Untuk mengetahui manfaat Ultra Sound terhadap pengurangan nyeri pada 

Tennis Elbow. 

2. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan terhadap peningkatan kekuatan dan 

kemampuan fungsional pada Tennis Elbow. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi kasus 

a. Definisi  

Tennis elbow merupakan salah satu kondisi dimana sendi siku bagian luar 

terasa nyeri akibat peradangan atau iritasi pada tempat melekatnya tendon 

ekstensor carpi radialis pada epicondylus humeri (Dorland, 2002).  

Tennis elbow atau sering disebut juga lateral epicondylitis merupakan 

salah satu cidera karena penggunaan yang berlebihan (over use). Cidera 

karena over use pada umumnya adalah karena penggunaan yang terlalu 

banyak dan terlalu cepat melakukan latihan atau pekerjaan yang sebenarnya 

melampaui kemampuannya. Epicondylitis lateralis merupakan gangguan siku 

yang paling sering terjadi. Istilah siku tenis memberi dugaan adanya 

epicondylitis terutama pada petenis tetapi tidak demikian halnya,  hanya 

sebagian jumlah kecil pasien yang mengalami keadaan tersebut setelah 

bermain tenis. Sering kali penderita tennis elbow berusia 35 tahun hingga 55 

tahun. Pada lansia berusia lebih dari 60 tahun atau usia 30 tahun jarang 

mengalami kondisi tersebut (Levesque, 2009). 

Ada beberapa tipe tennis elbow antara lain : 

1. Type I : peradangan pada tendon ekstensor carpi radialis longus. 
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2. Type II : peradangan pada tendoperiosteal extensor carpi radialis 

brevis. 

3. Type III : peradangan pada tendomuscular junction ekstensor carpi 

radialis brevis. 

4. Type IV : peradangan pada muscle belly ekstensor carpi radialis 

brevis. 

Menurut Ovedoff (2002) tanda gejala yang sering dialami oleh penderita 

tennis elbow antara lain adalah : 

1) Adanya nyeri kira-kira 1 - 2 cm di daerah lateral dari sendi siku 

tepatnya di area epicondylus lateralis humeri yang menjalar hingga 

lengan atas dan bawah. 

2) Terjadi kelemahan pada otot-otot pergelangan tangan sehingga terjadi 

penurunan aktivitas fungsional seperti ketidakmampuan membuka 

pintu yang bergagang sampai ketidakmampuan melakukan aktivitas 

mengocok suatu benda. 

3) Nyeri terjadi pada sendi siku bagian luar ketika tangan ekstensi dan 

sendi pergelangan tangan melawan tahanan. 

4) Nyeri terjadi ketika adanya tekanan (palpasi) di bawah epicondylus 

lateralis humeri. 

5) Nyeri siku bertambah bila menggenggam dan memutar dilakukan 

bersamaan, mungkin menjalar ke bagian luar lengan dan lengan 

bawah. 
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BAB III 

PELAKSANAAN STUDY KASUS 

 

 Pasien bernama Ny i, umur 46 tahun,  jenis kelamin perempuan, agama 

islam, pekerjaan PNS, alamat cinderejo kidul 05/07 gilingan banjarsari Surakarta, 

dengan diagnosa Tennis Elbow Dextra. Pasien merasakan nyeri pada leher dan 

kaku pada pundak sebelah kanan. Dari pemeriksaan didapatkan hasil keaadaan 

umum pasien baik, pasien saat berjalan pasien tidak memegang siku kanannya, 

saat tangan kanan digerakkan ekspresi wajah pasien terlihat menahan nyeri.  

. Pasien dianjurkan menghindari atau membatasi aktivitas yang menyebabkan 

peningkatan rasa nyeri yang berlebihan pada daerah tennis elbow, pasien 

dianjurkan untuk tetap menggerakan lengan dan tangan kanannya sebatas nyeri 

pasien secara aktif dengan tujuan memperlancar peredaran darah, dan pasien 

diberikan home program berupa stretching fleksi pergelangan tangan dan 

strengthening otot-otot ekstensor lengan. 

Modalitas yang diberikan pada kasus ini yaitu dengan menggunakan 

Ultrasound dan Terapi latihan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

       Dalam studi kasus ini, seorang pasien perempuan usia 46 tahun dengan nyeri pada 

siku kanannya akibat jatuh. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, maka penulis 

menyimpulkan bahwa masalah utama dari pasien tersebut adalah : 

 (1) nyeri pada siku kanan, (2)  penurunan kekuatan otot penggerak wrist.  

       Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penulis memilih modalitas 

fisioterapi yaitu Ultrasound dan terapi latihan dengan metode Streching dan 

Strengthening sehingga dapat ditentukan evaluasinya. Evaluasi dilakukan secara 

periodik selama 6x terapi yaitu pada tanggal 5, 8, 11, 14, 18 dan 21 Februari 2013. 

Pada kasus ini evaluasi yang digunakan adalah nyeri dengan Visual Analogue 

Scale (VAS), Manual Muscle Testing ( MMT ) untuk mengevaluasi kekuatan otot 

dan juga Mayo Elbow Performance Index (MEPI) untuk mengevaluasi 

kemampuan fungsional.  

Hasil T1sampai dengan T6 diperoleh hasil sebagai berikut :              

TABEL 4.1 

Evaluasi Nyeri dengan VAS pada kasus Tennis Elbow 

Jenis Nyeri  T1  T2 T3  T4 T5 T6 

Nyeri Diam 1,7cm 0,5cm 0cm 0cm 0cm 0cm 

Nyeri Tekan 6,9cm 5cm 4,7cm 4cm 3,2cm 2,3cm 

Nyeri Gerak 7,4cm 6,8cm 6cm 5,5cm 4,5cm 3,4cm 

 
Dari tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan rasa nyeri,dimana 

nyeri diam T1 nilainya 1,7 menjadi T6 nilainya 0, dimana nyeri tekan T0 nilainya 6,9 
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menjadi T6 nilainya 2,3 , sedangkan untuk nyeri gerak  T0 nilainya 7,4 menjadi T6 

nilainya 4.  

       Dari hasil tersebut membuktikan bahwa efek fisiologis US dapat meningkatkan dan 

memperbaiki sistem metabolisme yang mengakibatkan kenaikan temperatur darah, 

kemudian akan terjadi vasodilatasi pembuluh darah, normalisasi tonus otot serta, 

mengurangi nyeri dan mempercepat penyembuhan. 

       Terapi latihan dengan Stretching dan Strengthening yang mana, terjadi penguluran 

otot-otot ektensor wrist yang dapat mengurangi kekakuan otot-otot ektensor wrist,   

sehingga terjadi pengurangan nyeri dan meningkatkan kekuatan otot . 

TABEL 4.2 

Evaluasi  kekuatan otot dengan MMT 

 Gerakan  Dextra T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 Fleksor elbow  5 5 5 5 5 5 
 Ektensor elbow  5 5 5 5 5 5 
 Pronator   4 4 4 5 5 5 
 Supinator   4 4 4 4 4 5 
 Radial deviasi  4 4 4 4 5 5 
 Ulnar deviasi  4 4 4 4 4 5 
 Fleksor wrist  4 4 4 4 4 4 
 Ekstensor wrist  3 4 4 4 4 4 
 

  Dari tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 

kekuatan otot wrist  . Dari nilai-nilai kekuatan otot yang diperoleh selama T1-T6, 

maka penulis berpendapat bahwa nilai kekuatan otot yang diperoleh tidak begitu 

valid oleh karena masih adanya nyeri pada siku kanan pasien, Kekuatan otot wrist 

kanan pasien akan meningkat seiring dengan berkurangnya nyeri. Tetapi bila 
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pasien tidak dilatih maka dikhawatirkan setelah nyeri menghilang maka akan 

terjadi penurunan kekuatan otot karena tidak pernah digunakan. Pada kasus ini, 

setelah dilakukan latihan gerak Stretching dan Strengthening telah terjadi 

peningkatan kekuatan otot.    

TABEL 4.3 

Evaluasi kemampuan fungsional dengan Mayo Elbow Performance Index (MEPI) 

Indikator   Definisi    T1     T2    T3     T4     T5     T6 
Nyeri     Tidak nyeri                
       Ringan                                                                                         30  

     Sedang                      15     15      15   
      Berat    0        0            
LGS      >100º                                            20      20     20     20      20     20 
      50º-100º                                         
      <50º 
Stabilitas   Stabil                                                      10    10     10      10      10 
      Kurang stabil                                5      
      Tidak stabil 
Fungsi      Mampu menyisir rambut              5        5       5       5        5       5 
      Mampu makan sendiri                  5       5       5        5        5       5 
      Mampu merawat kebersihan diri  5       5       5        5        5       5 
      Mampu mengenakan kaos            5       5       5        5        5       5 
      Mampu memakai sepatu               5       5       5        5        5       5 
Jumlah       50     55     70       70      70    85 
       

Evaluasi yang terakhir adalah penilaian kemampuan fungsional dengan 

menggunakan Mayo Elbow Performance Index (MEPI) . Seperti yang dapat 

dilihat pada tabel 4.3, bahwa ada peningkatan kemampuan fungsional. Hasil yang 

didapatkan saat sebelum terapi prosentasenya adalah  50 ( poor ) dan setelah 

terapi prosentasenya adalah  85 ( good )  
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Kriteria penilaian: (1) skor 90-100 = excellent, (2) skor 75-89 = good, (3) 

skor 60-74) = fair dan (4) skor < 60 = poor. 

Hasil Evaluasi kemampuan fungsional dari T1 dengan skor 50 dan T6 skor 85.  

Didapat hasil kemampuan fungsional yang mulanya buruk setelah mendapat 

penanganan enam kali terapi dengan modalitas ultrasound dan terapi latihan 

dengan metode Stretching dan Strengthening menjadi lebih baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

        Pada pasien dengan nama Ny I diagnosa Tennis Elbow setelah dilakukan 

intervensi fisioterapi selama 6 kali dengan modalitas Ultrasound dan terapi latihan 

Stretching dan Strengthening serta edukasi didapatkan  hasil  sebagai berikut : 

a. Adanya penurunan nyeri diam, gerak, dan tekan 

b. Adanya peningkatan otot  ekstensor 

c. Adanya peningkatan kemampuan fungsional. 

 

B. Saran 

Pada kasus Tennis Elbow ini dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan 

kerjasama antara terapis dengan penderita dengan bekerjasama dengan tim medis 

lainnya, agar tercapai hasil pengobatan yang maksimal. Selain itu hal-hal lain 

yang harus diperhatikan antara lain : 

a. Saran untuk fisioterapis 

1) Hendaknya benar-benar melakukan tugasnya secara professional, yaitu 

melakukan pemeriksaan dengan teliti sehingga dapat menegakkan 

diagnosa, menentukan problematik, menentukan tujuan terapi yang 
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tepat, untuk menentukan jenis modalitas fisioterapi yang tepat dan 

efektif buat penderita. 

2) Hendaknya meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemahaman 

terhadap hal-hal yang berhubungan dengan studi kasus karena tidak 

menutup kemungkinan adanya terobosan baru dalam suatu pengobatan 

yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut. 

b. Saran untuk pasien 

Disarankan untuk melakukan terapi secara rutin, serta melakukan latihan-

latihan yang telah diajarkan fisioterapis secara rutin di rumah. 

c. Saran untuk keluarga pasien 

Keluarga pasien diminta terus memberikan motivasi kepada pasien agar mau 

latihan di rumah dan ikut mengawasi pasien dalam berlatih. 

d. Bagi Masyarakat 

Diharapkan kepada masyarakat apabila menjumpai kasus yang seperti ini 

untuk segera diperiksakan sehingga mendapat penanganan dan prognosisnya akan 

lebih baik dan masyarakat juga sadar akan pentingnya sikap tubuh yang baik dan 

benar dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah terjadi trauma tersebut 

diantaranya menghindari mengangkat barang-barang yang berat dengan posisi 

yang salah, olah raga kompetisi, diharapkan tidur ditempat tidur atau kasur yang 

keras, yang lebih penting lagi gizi dan istirahat yang cukup, serta mengurangi 

aktivitas yang berlebihan. 
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