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ABSTRAK 
 

PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS CARPAL TUNNEL 
SYNDROME DEXTRA DI RSU. AISYIYAH PONOROGO 

(Mita Sisca Damayanti, J100141111, 2014, 63 halaman) 
 

 
Latar belakang: Carpal Tunnel Syndrome adalah neuropati pada Nervus 
Medianus pergelangan tangan akibat kompresi atau penekanan ketika melalui 
terowongan carpal diantara tulang carpal dan ligamentum carpalis transversum 
gejala yang dirasakan adalah adanya rasa nyeri dan kesemutan pada pergelangan 
tangan menjalar sampai ke ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan setengah jari 
manis. Problematika fisioterapi yang didapatkan adalah impairment adanya nyeri 
diam, nyeri tekan dan nyeri gerak pada wrist dextra, keterbatassan gerak wrist 
dextra dan penurunan kekuatan otot wrist dextra. 
Metode: metode yang digunakan adalah pemberian infra red, TENS dan terapi 
latihan yang dievaluasi dengan menggunakan VDS untuk nyeri, Goneometer 
untuk LGS, MMT untuk kekuatan otot. 
Tujuan: metode diatas untuk mengetahui tujuan pemberian infra red, TENS dan 
terapi latihan terhadap penurunan nyeri, peningkatan LGS dan kekuatan otot. 
Hasil: setelah dilakukan 6 kali terapi didapatkan hasil menurunnya nyeri, 
meningkatnya LGS Wrist dextra dan adanya peningkatan kekuatan otot wrist 
dextra. 
Kesimpulan: infra red, TENS dan terapi latihan dapat menurunkan nyeri, 
meningkatkan LGS dan adanya peningkatan kekuatan otot. 
Kata Kunci: Carpal Tunnel Syndrome, Infra Red, TENS dan Terapi Latihan 
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ABSTRACT 
PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT IN THE CASE CARPAL TUNNEL 

SYNDROME DEXTRA AT RSU. AISYIYAH PONOROGO 
 (Mita Sisca Damyanti, J100141111, 2014) 

Scientific Writing 
Content of page, List of Picture, List of Table, List of Graphic,  

Attachment  
 

Background: Carpal Tunnel Syndrome is neuropaty in the nervus mediaus hand 
because of compression or pressino through the Carpal Tunnel Syndrome between 
the is painfuland become numb in wrist hand. Which creep tothumb, index, 
middle finger and the last finger. Physoteraphy proplemary wich obtain is 
impairmen silen painful movement painfullin was dextra and limtation of wrist 
dextra movement and the reduction of wrist dextra muscle. 
Methods: The methods in the management of this case, using Infra red (IR), 
TENS and exercise therapy, then evaluated using methods of measuring of pain 
(VDS), measuring of muscle strength (MMT), measuring of the range of motion 
(goneometer). 
Objectives: Above methods to understand the benefits of  IR, TENS and exercise 
therapy in reducing pain, increasing range of motions, increasing muscle strength. 
Results: After had given physiotherapy 6 times the results obstained : decreased 
of pain, increased  range of  wrist dextra, increased muscle strength of wrist dextra 
and then increased  ability of functional activity.  
Conclusion: Infra red, TENS and exercise therapy can reduce pain, increases 
range of motions, muscle strength . 
Key words: Carpal Tunnel Syndrome, Infra red, TENS and Exercise 
therapy. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Carpal Tunnel Syndrome adalah neuropati akibat terjepitnya saraf 

yang terjadi ketika saraf medianus pada pergelangan tangan terjepit oleh 

pembungkusnya tendon fleksor yang mengalami penebalan, oedema massa 

jaringan lunak, kondisi ini biasa terjadi pada usia pertengahan pada wanita 

gemuk kemugkinan terjadi akibat dari trauma atau pembengkakan yang 

disebabkan oleh proses rheumatoid arthritis (Lukman & Ningsih, 2009). 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana penatalaksanaan fisioterapi dengan menggunakan 

modalitas infra red, TENS dan Terapi latihan dapat mengurangi nyeri, 

meningkatkan Lingkup gerak sendi dan meningkatkan kekuatan otot 

pergelangan tangan pada kondisi Carpal Tunnel Syndrome Dextra? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi Carpal Tunnel 

Syndrome. 

2. Tujuan khusus 

Untuk mengetahui pengaruh infra red, TENS dan terapi latihan dalam 

mengurangi nyeri, meningkatkan kekutan otot dan meningkatkan Lingkup 

gerak sendi pada pergelangan tangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Carpal Tunnel Syndrome 

1. Definisi Carpal Tunnel Syndrome 

Carpal tunnel syndrome (CTS) adalah kumpulan gejala akibat 

penekanan pada nervus medianus ketika melalui terowongan Carpal 

Tunnel dipergelangan tangan. Manifestasi dari sindroma ini adalah rasa 

nyeri dan kesemutan (parastesia) (Sidharta, 1996). 

2. Anatomi dan Fisiologi 

a. Tulang carpalia 

Ada delapan tulang telapak tangan, terdiri dari dua jajaran 

yang masing-masing terdiri dari emapat tulang, jajaran proksimal 

terdiri dari (lateral ke medial): os scapodieum, lunatum, triquetrum 

dan pisifome. Dengan cara ini terbentuk canalis osteofascialis untuk 

lewatnya nervus medianus dan tendon fleksor jari (Bajpai, 1991) 

b. Tulang Metakcarpal 

Terdapat lima tulang metacarpal setiap tulang mempunyai 

batang dan dua ujung, ujung yang bersendi dengan tulang karpal 

disebut dengan ujung karpal  dan sendi yang dibentuknya adalah 

sendi karpo-metakarpal. (Pearce, 2009). 

c. Tulang Phalang 

Mempunyai batang dan dua ujung, batangnya mengecil diarah 

ujung distal terdapat empat belas phalang, tiga pada setiap jari dan 

dua pada ibu jari (Pearce, 2009). 

d. Tulang radius  

Radius adalah tulang lateral lengan bawah ujung atau bersendi 

dengan humerus pada sendi siku dengan ulna, ujung bawahnya 

bersendi dengan scapoidheum dan lunatum dari corpus pada sendi 

pergelangan tangan dengan ulna pada articulasio radioulnaris 
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inferior pada ujung bawah radius terdapat prosesus styloideus, yang 

menonjol ke distal dari pinggir lateralnya. (Bajpai, 1991). 

e. Tulang ulna 

Ulna merupakan tulang bagian medial lengan bawah, ujung 

bawahnya bersendi dengan radius pada articulasio radioulnaris 

inferio. (Bajpai, 1991). 

3. Sistem Persarafan 

Saraf medianus melewati kumparan tunnel pada tulang, yang 

terjadi karena karpal dorsalis dan ligament transversal pada karpal 

mengalami peradangan. Apabila kondisi ini terus berlanjut, akan terjadi 

fibrosis epineural yang menyebabkan nekrosis serabut saraf. Lama 

kelamaan saraf akan atrofi dan digantikan oleh jaringan ikat yang 

mengakibatkan fungsi nervus medianus terganggu secara menyeluruh 

(Lukman & Ningsih, 2009). 

4. Patofisiologi Carpal Tunnel Syndrome 

Menurut Megerian dkk dalam Mahadewa (2013), setiap perubahan 

yang mempersempit terowongn ini akan menyebabkan tekanan pada 

struktur yang paling rentan didalamnya yaitu nervus medianus. Umumnya 

Carpal Tunnel Syndrome terjadi secara kronis dimana terjadi penebalan 

fleksor retinakulum yang menyebabkan tekanan terhadap nervus 

medianus.  

5. Etiologi Carpal Tunnel syndrome 

Terowongan carpal yang sempit selain dilalui oleh nervus 

medianus juga dilalui oleh beberapa tendon flexor. Carpal Tunnel 

Syndrome disebabkan oleh: (1) Idiopatik, (2) penebalan jaringan ikat 

seperti Rematik (RA,OA), (3) Gangguan metabolisme, (4) Trauma, dapat 

bersifat kronik pada pergelangan tangan karena over use, (5) Heriditer 

berupa sempitnya carpal. 
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BAB III 

PENATALAKSANAAN STUDI KASUS 

 

A. Diagnosa Fisioterapi 

1. Impairment 

Adanya nyeri pada daerah terowongan carpal kanan, keterbatasan gerak, 

adanya rasa kesemutan dan nyeri pada daerah pergelangan tangan. 

2. Functional limitations 

Pasien mengalami keterbatasan gerak pada daerah pergelangan tangan 

seperti gangguan aktivitas saat menulis, memasak, berkendara sepeda 

motor, memegang gelas, dan mencuci yang berhubungan dengan 

pekerjaan rumah tangga. 

3. Disability  

Pasien merasakan tidak nyaman saat melakukan pekerjaan Ibu Rumah 

Tangga dan saat dilingkungan aktivitas dalam mengajar pasien meraskan 

tidak nyaman pada saat menulis dan mengetik bila terlalu lama timbul rasa 

baal dan kesemutan. 

B. Penatalaksanaan Fisioterapi 

1. Infra red 

Posisi pasien duduk dengan pergelangan tangan disangga bantal 

(pergelangan tangan posisi supinasi), penyinaran dengan sinar infra merah 

diusahakan tegak lurus dengan daerha yang akan diterpai dengan jarak 

lampu 40 cm. Lamanya waktu penyinaran 15 menit. 

2. TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) 

Periksa kabel dan electrode yang sudah dibasahi dengan air, 

siapkan pengikatnya. Posisi pasien tidur terlentang dengan senyaman 

mungkin yaitu pasien diposisikan tidur terlentang diatas bed. Pasang 

elektroda dengan anoda (origo) dan katoda (insercia) atau pada daerah 

yang nyeri Kemudian hidupkan mesin dengan menekan power ON, atur 

arus dengan memilih continous frekuensi tinggi intensitas rendah durasi 

200 mikrodetik dan frekuensi 100 Hz, frekuensi modulasi program 
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1/1,intensitas 20,5 Ma dan Lamanya terapi 15 menit, naikkan intensitasnya 

perlahan-lahan sampai terasa ada arus masuk dan timbul kontraksi otot. 

3. Terapi Latihan 

a. Free Active Exercise 

posisi pasien duduk, pasien diminta untuk melakukan gerakkan 

menekuk dan meluruskan pergelangan tangan sendiri dengan 

mengikuti intruksi dari terapis dan terapis sambil memberi aba-aba, 

hitungan 1 – 8, dengan frekuensi 8 – 10kali pengulangan. Selama 

melakukan gerakan terapis mengamati gerakan yang terjadi apakah 

sudah benar atau belum. 

b. Ressisted Active exercise 

posisi pasien duduk, kemudian pasien menggerakan 

pergelangan tangan secara aktif atau pasif kearah dorsal fleksi dan 

palmar fleksi, radial deviasi dan ulnar deviasi, kemudian terapis 

memberikan tahanan dan pasien diminta untuk melawan tahanan 

tersebut. Tahanan disesuaikan dengan kemampuan pasien, gerakan 

diulang 8 – 10 kali. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Nyeri pada pergelangan tangan 

setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali didapatkan hasil bahwa adanya 

penurunan nyeri. Dalam T1 didapatkan hasil untuk nyeri diam 2, nyeri 

tekan 3, dan nyeri gerak 4. Dalam T6 didapatkan hasil untuk nyeri diam 1, 

nyeri tekan 2, nyeri gerak 3. 

2. Penurunan Lingkup Gerak Sendi 

setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali dengan pengukuran menggunkan 

Goneometer didapatkan hasil adanya peningkatan Lingkup Gerak Sendi 

Wrist Dextra. 

3. Kekutan Otot 

setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali didapatkan hasil pada T0 nilai 

otot fleksor 3, Ekstensor 4, ulnar deviasi 3, radius deviasi 3 dan pada T6 

didapatkan hasil nilai kekuatan otot fleksor 4, Ekstensor 4, ulnar deviasi 4, 

radius deviasi 4. 

 

B. Pembahasan 

Setelah mendapatkan penanganan fisioterapis dengan menggunakan 

infra red, tens dan terapi latihan sebanyak 6 kali selama 2 minggu diperoleh 

hasil perkembangan positif yaitu adanya penurunan rasa nyeri dan 

peningkatan LGS dan peningkatan kekuatan otot. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pasien dengan nama Ny. E dengan diagnosa Carpal Tunnel Syndrome 

Dextra dengan keluhan utama adanya rasa nyeri, penurunan LGS serta 

penurunan kekuatan otot, Setelah diberikan program fisioterapi selama enam 

kali pertemuan dengan menggunakan modalitas fisioterapi berupa infra red, 

tens dan terapi latihan dapat disimpulkan bahwa sudah adanya penurunan 

nyeri, peningkatan LGS dan terjadi peningkatan kekuatan otot wrist dextra. 

 

B. Saran 

1. Untuk fisoterapi Hendaknya benar-benar melakukan tugasya secara 

profisional, yaitu melakukan pemeriksaan dengan teliti sehingga dapat 

menegakkan diagnosa, menentukan problematik, menentukan tujuan terapi 

yang tepat, untuk menentukan jenis modalitas fisioterapi yang tepat dan 

efektif buat penderita. 

2. Untuk pasien disarankan untuk melakukan terapi secara rutin, serta 

melakukan latihan-latihan yang telah diterapkan untuk pasien Mengompres 

dengan air hangat pada pergelangan tangan sampai telapak tangan kanan 

sekitar 10 menit, menggerakkan kedua pergelangan tangan sebatas nyeri 

pasien secara aktif dengan tujuan mempelancar peredaran darah. 

3. Untuk keluarga pasien keluarga pasien diminta untuk terus memeberikan 

motivasi kepada pasien untuk agar latihan dirumah dan ikut mengawasi 

pasien dalam berlatih. 

4. Untuk masyarakat disarankan bila tiba-tiba merasakan nyeri serta rasa 

kesemutan pada daerah pergelangan tangan menjalar sampai ke ibu jari, jari 

telunjuk, jari tengah dan setengah jari manis segera memeriksakan diri 

kedokter karena ditakutkan timbulnya masalah baru dan dapat memperlama 

proses penyembuhan itu sendiri. 
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