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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anggota gerak tubuh manusia adalah komponen yang sangat penting 

untuk aktivitas kehidupan, baik anggota gerak atas maupun bawah. Anggota 

gerak atas yang terdiri dari bahu, siku, pergelangan tangan, dan jari – jari 

merupakan beberapa alat gerak utama yang berperan sangat penting bagi 

manusia. Sejak lahir manusia sudah mulai menggunakan anggota gerak pada 

tubuh untuk bergerak dan melakukan hal – hal yang kita inginkan seperti 

mengambil makanan, minuman, mandi, mengambil benda, dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu, jika terjadi gangguan pada siku atau lengan, 

aktivitas kehidupan akan terganggu. Seperti aktivitas sebagai ibu rumah 

tangga yang melakukan pekerjaan di rumah seperti memasak, menyapu, 

mencuci, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan seseorang yang berprofesi 

sebagai petenis yang harus melakukan latihan berulang – ulang menggunakan 

lengannya saat akan bertanding. Tidak hanya para pemain tenis, banyak juga 

profesi lain yang mengharuskan lengan lebih sering bekerja (Jowir, 2009). 

Tennis elbow adalah salah satu gangguan yang paling sering terjadi di 

siku, dimana terdapat nyeri pada bagian lateral siku atau Epicondylus 

Lateralis. Prevalensi tennis elbow berkisar 1-3% pada populasi umum, tetapi 

meningkat menjadi 19% pada usia 30-60 tahun, dan ini lebih banyak terjadi 
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pada wanita. 5% dari jumlah keseluruhan penderita, dialamai oleh pemain 

tenis dan pebulu tangkis, sedangkan 95% lebih sering diderita oleh profesi 

lain, seperti montir, pemahat, ibu rumah tangga, serta aktivitas yang sering 

menggunakan komputer dan mengangkat beban berat (Dunnitz, 1990). 

Aktivitas yang memerlukan gerakan lengan berulang yang dilakukan 

secara terus – menerus akan mengakibatkan trauma pada sendi siku yang 

menyebabkan terjadinya peradangan pada tendon ekstensor carpi radialis. 

Meskipun tidak membahayakan, tetapi keadaan ini sangat mengganggu 

aktivitas sehari – hari penderitanya. Nyeri pada permukaan luar siku tersebut 

menyebabkan penurunan kekuatan otot lengan akibat nyeri yang dialami. Para 

penderita tennis elbow biasanya ditemukan pada kelompok usia 35 tahun, 

sampai 55 tahun. Kasus ini jarang ditemui pada orang yang berusia lebih dari 

60 tahun atau 30 tahu, meskipun dalam segala usia dapat terserang (De Wolf, 

1994). 

Fisioterapi sebagai tenaga kesehatan ikut berperan menangani kasus 

Tennis Elbow, yang bertujuan mengembalikan gerak dan fungsi dari sendi 

elbow. Problematik fisioterapi pada kasus ini meliputi impairment, functional 

limitation, dan disability. Dalam mengatasi hal tersebut, fisioterapi 

menggunakan modalitas Ultra Sound dan terapi latihan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mempunyai keinginan 

untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus Tennis Elbow, dan mengetahui 

pengaruh Ultra Sound dan terapi latihan dalam mengurangi nyeri, 

meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan aktivitas fungsional. Sehingga 
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penulis memutuskan “Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Kasus Tennis Elbow 

Dextra di RST Dr. Soedjono Magelang” sebagai judul karya tulis ilmiah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada KTI ini adalah:  

1. Apakah Ultra Sound  dan terapi latihan dapat mengurangi nyeri pada kasus 

Tennis Elbow?  

2. Apakah terapi latihan active resisted dapat meningkatkan kekuatan otot dan 

pada kasus Tennis Elbow? 

3. Apakah terapi latihan free active dapat meningkatkan kemampuan 

fungsional pada kasus Tennis Elbow? 

C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah 

ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh Ultra Sound terhadap rasa nyeri pada penderita 

tennis elbow. 

2. Untuk mengetahui pengaruh terapi latihan active resisted terhadap  

peningkatkan kekuatan otot pada penderita tennis elbow. 

3. Untuk mengetahuai pengaruh terapi latihan free active terhadap peningkatan  

kemampuan fungsional pada penderita tennis elbow. 

D. Manfaat 
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 Penulisan karya tulis ilmiah pada kondisi Tennis Elbow Dextra 

diharapkan dapat bermanfaat bagi:  

1. Institusi Pendidikan  

   Hasil penulisan karya tulis ini diharapkan dapat dimanfaakan bagi 

institusi pendidikan fisioterapi untuk memahami, mengetahui serta 

melaksanakan proses fisioterapi dengan modalitas Ultra Sound dan terapi 

latihan. 

2. Bagi Penulis  

    Manfaat hasil penulisan karya tulis ini bagi penulis sendiri 

diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang 

Tennis Elbow Dextra dengan modalitas Ultra Sound dan terapi latihan. 

3. Bagi Pembaca  

  Hasil penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberitahukan 

serta menambah wawasan masyarakat tentang Tennis Elbow Dextra dan 

permasalahannya serta mengetahui peran fisioterapi pada kondisi ini 

dengan modalitas Ultra Sound dan terapi latihan. 

 

 

 

 


