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PENATALAKSANAAN ULTRA SOUND THERAPY  DAN 

ULTT 1 EXERCISE PADA KASUS CARPAL TUNNEL 

SYNDROME DEXTRA DI RSUD PANEMBAHAN 

SENOPATI BANTUL 
 

Abstrak 

 

Carpal tunnel syndrome adalah salah satu gangguan pada lengan tangan 

karena terjadi penyempitan pada terowongan karpal baik akibat edema 

facia pada terowongan tersebut maupun kelainan  pada tulang tulang kecil 

sehingga menekan saraf medianus pada pergelangan tangan. Mengetahui 

manfaat dari Ultrasound Therapy dan Neural Streching Technik Upper 

Limb Tension Test 1 Exercise untuk menurunkan nyeri pada kasus Carpal 

Tunnel Syndrome Dextra. Setelah melakukan terapi sebanyak 3 kali 

terdapat penurunan nyeri tekan pada sisi palmar wrist joint dextra Ft1: 4 

mrnjadi Ft3: 3, adanya penurunan parestesia jari pada saat diam Ft1: 4,6 

menjadi Ft3: 3,9 dan parestesia saat bergerak Ft1: 5 menjadi Ft3: 3. Untuk 

peningkatan kemampuan aktivitas fungsional didapatkan Ft1: 3 menjadi 

Ft3: 2. Pemberian modalitas Ultrasound Therapy dan Neural Streching 

Technik Upper Limb Tension Test 1 Exercise dapat menurunkan radicular 

pain dan parestesia jari-jari serta meningkatkan kemampuan aktivitas 

fungsional pada kasus Carpal Tunnel Syndrome Dextra. 

 

Kata Kunci: Carpal Tunnel Syndrome Dextra (CTS), Ultrasound 

Therapy dan Neural Streching Technik Upper Limb Tension Test 1 

Exercise. 

 

 

Abstract 

 

Carpal tunnel syndrome is one of the disorders of the arm due to 

narrowing of the carpal tunnel either due to facia edema in the tunnel or 

abnormalities in the bones of the small bone so that it presses the median 

nerve on the wrist. To find out the benefits of Ultrasound Therapy and the 

Upper Limb Tension Neural Streching Technic Test 1 Exercise for 

reducing pain in Dextra Carpal Tunnel Syndrome cases. After doing 

therapy 3 times there was a decrease in tenderness on the side of the 

palmar wrist joint dext Ft1: 4 becoming Ft3: 2.4, a decrease in finger 

paresthesia at rest Ft1: 4.6 to Ft3: 3.9 and paresthesia when moving Ft1: 5 

to Ft3: 3. To increase the ability of functional activities obtained Ft1: 3 

becomes Ft3: 2. The provision of Ultrasound Therapy and Neural 

Streching Techniques of Upper Limb Tension Test 1 Exercise can reduce 

radicular pain and paraesthesia of the fingers and improve the ability of 

functional activity in cases of Dextra Carpal Tunnel Syndrome. 
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1. PENDAHULUAN  

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) ditemukan pada karyawan di kota Bitung, 

baik yang unilateral maupun bilateral. Karyawan perempuan lebih berisiko. 

Pada usia 26-30 tahun memiliki prevalensi tertinggi. Tingkat Pendidikan 

Strata 1 memiliki prevelensi tertinggi menderita CTS. Dilihat dari masa kerja, 

1-5 tahun memiliki prevalensi tertinggi. Dari 20 karyawan hanya ada 1orang 

(2%) yang pernah mendengar dan mengetahui mengenai CTS, walaupun 15% 

karyawan mengetahui CTS menyerang organ tubuh bagian tangan dan 38% 

responden mengetahui dokter spesialis saraf merupakan tempat konsultasi 

(Saerang, Karema, & Kembuan, 2015). 

Penyakit Carpal Tunnel Syndrome merupakan jenis neuropati paling 

umum yang diakibatkan karena adanya kompresi atau penekanan pada saraf 

median di terowongan karpal sehingga membuat volume struktur meningkat 

dan mengurangi ruang pada terowongan carpal (Ramadan Hafez, Mohammed 

Alenazi, John Kachanathu, Meshari Alroumi, & Saed Mohamed, 2014). 

Gejala yang paling sering dikeluhkan adalah nyeri menjalar pada saat gerakan 

tertentu, kesemuatan bahkan kelemahan pada ektremitas sehingga 

mengganggu aktivitas fungsional sehari – hari ( Charmas et al., 2015). Faktor 

penyebab dari penyakit Carpal Tunnel Syndrome sendiri adalah karena trauma 

karena dislokasi pergelangan tangan, infeksi dan luka bakar (Chammas et al., 

2014). 

Tindakan fisioterapi yang dapat dilakukan pada kasus ini sebagai 

pengobatan untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi. Permasalahn 

yang sering terjadi antara lain seperti rasa nyeri menjalar, kesemutan, dan 

kelemahan pada ektremitas yang dapat mengganggu aktifitas fungsional. 

Banyak modalitas fisioterapi yang dapat dilakukan pada kasus Carpal 

Tunnel Syndrome, akan tetapi yang paling sering digunakan adalah ultrasound 

yaitu untuk mempercepat inflamasi pada terowongan carpal (JOU,2015). 
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Selanjutnya  Neural Streching Technik Upper Limb Tension Test 1 yaitu untu 

memobilisasi dari sistem saraf (Charmas et al., 2015). 

 

2. METODE 

Pasien dengan nama ibu AP, umur 32 tahun, dengan diagnosis carpal tunnel 

syndrome dextra. Setelah melakukan fisioterapi sebanyak 3 kali dengan 

menggunakan modalitas ultrasound dan upper limb tension test 1 exercises.  

Metode tersebut digunakan untuk dapat mengurangi pharestesia, mengurangi 

radicular pain, meningkatkan aktivitas fungsional pada penderita CTS. 

Selain dari terapi diatas untuk edukasi yang dapat  dilakukan adalah 

Edukasi merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pasien untuk 

mengurangi ataupun menghindari munculnya problematika. Edukasi yang 

diberikan pada pasien CTS ini adalah: (1) kompres hangat pada area 

pergelangan tangan kanan selama 10 sampai 15 menit (2) mengindari 

mengangkat beban berat yang memicu rasa tidak nyaman meningkat (3) 

mengurangi gerakan ke arah palmar fleksi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Setelah mendapatkan tindakan fisioterapi sebanyak tiga kali, pasien 

bernama ibu AP yang berumur 32 tahun  dengan diagnosa medis Carpal 

Tunnel Syndrome Dextra memiliki keluhan nyeri pada bagain  wrist joint 

dextra, parestesia jari ke I, II, III, dan VI  dextra, dan penurunan 

kemampuan aktivitas fungsional didapatkan hasil sebagai berikut: 
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3.1.1 Hasil Pemeriksaan Nyeri 
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Grafik 1. Hasil Evaluasi Nyeri 

Grafik diatas menunjukkan adanya penurunan nyeri  pada daerah 

palmar wrist joint dextra dari Ft1 sampai Ft3. Penggunaan terapi US 

dan neural stretching technik upper limb tension test exercises dapat 

mengurangi nyeri tekan dan nyeri gerak pada palmar wrist joint dextra 

dengan nilai nyeri tekan Ft1: 4 menjadi Ft3: 3 dan nyeri gerak Ft1 : 5,4 

menjadi Ft3 : 4,2 

3.1.2 Hasil pemeriksaan parestesia dengan Visual Analogue Scale 

(VAS). 
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     Grafik 2. Pemeriksaan Parestesia Jari 

Pada grafik diatas menunjukkan adanya penurunan parestesia pada jari 

ke I, II, III, dan IV dextra terutama parestesia saat diam dan parestesia 
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saat tangan kanan digerakkan. Penurunan nilai untuk parestesia saat 

diam didapatkan Ft1: 4.6 menjadi Ft3: 3.9 sedangkan untuk parestesia 

saat tangan kanan digerakkan atau saat beraktivitas didapatkan nilai 

Ft1: 5 menjadi Ft3: 3. 

3.1.3 Pemeriksaan Kemampuan Aktivitas Fungsional menggunakan 

Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ) 
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Grafik 3. Pemeriksaan Kemampuan Aktivitas Fungsional 

Pada gambar grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan aktivitas fungsional dari T1 sampai T3. meskipun 

peningkatan yang dihasilkan tidak terlalu signifikan namun 

peningkatan tetap ada disetiap terapi. Terapi dengan menggunakan 

Ultrasound dan nural stretching technik upper limb tension test 

1exercises meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional pasien 

dengan skor awal BCTQ T1: 3 yang berarti pasien mengalami 

kesulitas sedang dalam menjalankan aktivitas kemudian menjadi T3: 2 

yaitu pasien mengalami kesulitan ringan. 

3.2 Pembahasan  

3.2.1 Ultrasound Therapy (US) 

Penggunaan US dapat mempercepat inflamasi karena adanya cavitasi  

yang dapat membuat partikel dalam sel saling bertubrukkan dan akan 

merangsang proses inlfamasi sehingga akan memicu hormon – 

hormon untuk proses inflamasi seperti histamin dan 
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prostaglandin.Setelah proses inflamasi dipercepat maka dapat 

memperbaiki peradangan lokal dan pelepasan saraf medianus dari 

tekanan sehigga mengurangi nyeri pada area yang mengalamai 

peradangan pada area pergelangan tangan pasien pada bagian palmar 

wrist joint dextra. Gerakan alat US  yang longitudinal akan searah 

dengan jaringan pada pergelangan tangan seperti tendon dan ligamen 

(Kapuścińska & Urbanik, 2015). 

3.2.2 Neural Streching Technik Upper Limb Tension Test 1 Exercise 

Neural Streching Technik Upper Limb Tension Test 1 Exercise 

merupakan gerakan perenggangan  yang dapat membobilisasi jaringan 

sekitar dan saraf sehingga dapat membebaskan jaringan dan saraf 

yang terjebak akibat perlengketan. Karena saat saraf median kronis 

terjadi penekanan oleh jaringan sekitar maka akan menyebabkan 

cedera pada mesoneurium dan tightness pada facia ligamentus carpi 

transversum sehingga dapat menyebabkan saraf medianus menempel 

ke jaringan disekitar. Neural Streching Technik Upper Limb Tension 

Test 1 Exercise dapat mengurangi tekanan dan meningkatkan fungsi 

fisiologis saraf sehingga menurunkan rasa nyeri dan parestesia  yang 

kemudian berpengaruh pada peningkatkan aktivitas fungsional pasien 

(Ramadan Hafez et al., 2014). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Penatalaksanaan fisioterapi dengan Ultrasound dan neural 

streching technik upper limb tension test 1 exercises dapat 

mengurangi nyeri pada pasien Carpal Tunnel Syndrome 

Dextra 

4.1.2 Penatalaksanaan fisioterapi dengan Ultrasound dan neural 

streching technik upper limb tension test 1 exercises dapat 

mengurangi parestesia pada pasien Carpal Tunnel Syndrome 

Dextra 
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4.1.3 Penatalaksanaan fisioterapi dengan Ultrasound dan neural 

streching technik upper limb tension test 1 exercises dapat 

meningkatkan aktivitas fungsional pada pasien Carpal Tunnel 

Syndrome Dextra 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi Fisioterapi 

Sebelum melakukan tindakan terapi sebaiknya terapis mengawali 

dengan pemeriksaan yang sesuai, karena sangat berpengaruh terhadap 

penentuan diagnosa. Kemudian dalam menentukan modalitas dan juga 

edukasi harus benar agar tercapai semua tujuan yang diharapkan baik 

itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Selain itu 

fisioterapis juga harus mengevaluasi setelah melakukan terapi, agar 

dapat mengetahui perkembangan yang telah dialami pasien.. 

4.2.2 Bagi Pasien 

Pasien  harus memiliki keinginan dan kesungguhan yang kuat untuk 

sembuh, agar semangat dalam melakukan latihan, sehingga semua 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pasien juga disarankan untuk 

melakukan saran terapis pada pagi hari dan sore hari saat di rumah 

4.2.3 Bagi Keluarga Pasien 

Masyarakat disarankan untuk mengurangi pekerjaan yang membuat 

pergerakan berulang secara terus-menerus agar tidak terjadi gangguan 

pada sendi-sendi yang terlibat dalam gerakan berulang-ulang terutama 

pada area pergelangan tangan, masyarakat juga diharapkan dapat 

melakukan pemeriksaan dini jika terjadi keluhan pada pergelangan 

tangan agar dapat ditangani oleh pihak medis secepatnya. 
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