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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI DENGAN MODALITASMWD, 
ULTRA SOUND  DAN TERAPI LATIHAN PADA KASUS CALCANEUS 

SPUUR DI RSUP SARDJITO YOGYAKARTA 
ABSTRAK 

(Devi Putri Sari, J100090058 2012) 
 

Latar Belakang: Calcaneus Spur merupakan tonjolan tulang abnormal pada 
permukaan calcaneus yang sering menyebabakan nyeri pada waktu berjalan. 
Proses terjadinya calcaneus spurs lambat namun pasti bertambah .Rasa nyeri 
lokal daerah tumit terutama bila dipijakkan. Nyeri ini lebih terasa sewaktu 
bangun tidur dan menumpukkan berat badan pada kaki  pertama kali ke 
lantai.Pada kasus ini menggunakan modalitas MWD,US,Terapi Latihan guna 
untuk mengatasi nyeri, banyak teknologi fisioterapi yang bisa dilakukan adalah 
MWD, dan US. MWD (Microwave Diatermy) adalah suatu pengobatan dengan 
menggunakan stressor fisis berupa energi elektromagnetik yang dihasilkan oleh 
arus listrik bolak-balik frekuensi 2450 MHz, dengan panjang gelombang 
12,25cm. 

Tujuan: Untuk mengetahui manfaat dari Micro Wave Diatermy , Ultra Sound , 
Terapi Latihan dalam mempertahankan kekuatan otot dan mencegah 
pemendekan otot atau kontraktur, Untuk mengetahui latihan gerak passive dalam 
meningkatkan lingkup gerak sendi Untuk mengetahui MWD dalam memelihara 
lingkup gerak sendi dan meningkatkan kekuatan otot, Untuk mengetahui Ultra 
Sound dalam mengurangi nyeri pada Calcaneus Spurs 
Hasil: Setelah dilakukan terapi selama enam kali didapatkan hasil 
adanya.penurunan nyeri menggunakan VAS dengan nilai awal dari nyeri diam : 
6,8 , nyeri tekan : 4, nyeri gerak : 10, dan berkurang setelah dilakukan 6x terapi 
dengan hasil nyeri diam : 1,4 , nyeri tekan : 2 , nyeri gerak : 2,7.dan untuk 
lingkup gerak sendi disini dari gerak pada kaki kiri, aktif : S = 20 – 0 – 40 , R = 
20 – 0 – 30, pasif : S = 20 – 0 – 50, R = 20 – 0 – 35.  
Kesimpulan: Modalitas fisioterapi yang dapat diberikan pada kondisi calcaneus 
spurr  ini adalah dengan pemberian ultra sound , micro wave diatermy  dan terapi 
latihan. Tujuan pengobatan dengan menggunakan modalitas ini adalah 
mengurangi nyeri dan mengurangi spasme, memelihara kekuatan otot dan 
meningkatkan lingkup gerak sendi. 
 

Kata kunci: calcaneus spur sinistra, Micro Wave Diaterm, Terapi latihan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dewasa ini di Indonesia sudah diterapkan konsep paradigma sehat 

menuju Indonesia sehat 2011 sebagai tujuan pembangunan kesehatan yang 

diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang agar terwujud hal di derajat kesehatan masyarakat yang 

optimal, Dengan cara menciptakan masyarakat yang berprilaku sehat serta 

berkemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang diselenggarakan 

secara adil dan merata diseluruh wilayah Indonesia ( Depkes RI, 1999 ). 

Dalam upaya merealisasikan tujuan tersebut, maka usaha yang 

ditempuh tidak hanya menitik beratkan pada bidang kuratif saja tetapi juga 

promotif, preventif serta rehabilitatif. Fisioterapi sebagai salah satu tenaga 

profesional dibidang medis tentunya akan ikut proaktif dalam upaya-upaya 

tersebut walaupun merupakan disiplin ilmu yang mempunyai lingkungan kerja 

tersendiri. Terutama yang berhubungan dengan gerak dan fungsi sehingga 

peran yang banyak dilakukan fisioterapi adalah usaha rehabilitatif serta 

promotif ( Depkes RI, 1999 ). 

 Untuk dapat berjalan dengan baik manusia memerlukan kaki yang 

sehat, kaki yang menopang tubuh manusia dalam berjalan,Tumit dan telapak 

kaki berikut jari-jari kaki dilengkapi dengan jaringan lunak yang merupakan 

bantalan penopang berat badan. Karena pusat penopang beban terdapat pada 
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pergelangan kaki dan kaki, maka cenderung mengalami deformitas dan 

gangguan. Adapun permasalahan pada kaki contohnya Calcaneus Spur 

(Sidharta, 1984). 

B. Tujuan Laporan kasus 

Adapun tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui manfaat dari Micro Wave Diatermy , Ultra Sound , 

Terapi Latihan dalam mempertahankan kekuatan otot dan mencegah 

pemendekan otot atau kontraktur 

2. Untuk mengetahui latihan gerak passive dalam meningkatkan lingkup 

gerak sendi 

3. Untuk mengetahui Wave Diatermy , Ultra Sound , Terapi Latihan dalam 

memelihara lingkup gerak sendi dan mempertahankan kekuatan otot dan 

mengurangi spasme. 

4. Untuk mengetahui Ultra Sound, Micro Wave Diatermy dalam 

mengurangi nyeri pada Calcaneus Spurs 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Driskripsi Kasus 

1. Definisi 

Secara harafiah, calcaneus spur artinya, bagian tulang yang mengeras 

menjadi taji. Jadicalcaneus spur adalah pembentukan tulang kecil seperti 

taji di tumit, Calcaneus spur adalah eksostosis (pertumbuhan tulang yang 

tidak semestinya) di daerah tubercalcaneus, yang bentuknya seperti jalu 

ayam. Plantar fascitis adalah peradangan fasia plantaris atauaponeurosis di 

perlekatannya pada calcaneus. Calcaneus spur sendiri bisa simtomatik 

danasimtomatik, jadi yang menyebabkan nyeri bukan dari spur tapi karena 

adanya plantar fasciitissetempat, sehingga nyeri pada calcaneus spur 

disebut juga sindroma calcaneus spur. Calcaneus spurdan plantar fasciitis 

adalah dua hal yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan sebab akibat 

yangmempunyai gejala yang sama. Plantar fasciitis bisa mengakibatkan 

calcaneus spur dan calcaneusspur bisa mengakibatkan plantar fasciitis. 

B. Patofisiologi 

1. Pengertian 

Calcaneus spur adalah suatu tonjolan tulang abnormal pada 

permukaan calcaneus yang sering menyebabkan nyeri pada waktu 

berjalan (Dorland, 1996). Pada waktu tertentu dirasakan nyeri pada tumit 

antara processus lateralis dan medialis tuberis calcanei. Pada saat 

menapakkan kaki pertama kali nyeri terasa hebat, tetapi dengan 
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melanjutkan berjalan nyeri di bawah tumit hilang, setelah duduk atau 

berbaring agak lama nyeri terasa kembali pada saat melakukan langkah 

permulaan jalan. (Sidharta, 1984). 

a. Patologi 

Adanya penguluran yang berulang-ulang dari fasia plantaris 

atau aponeurosis akan menyebabkan kerobekan mikroskopis jaringan 

yang disertai tarikan periosteum dari tulang (calcaneus), sehingga 

daerah subperiosteum akan bertambah lebar. Kemudian terjadi 

peradangan subperiosteum yang juga menyebabkan nyeri. Setelah itu 

akan terjadi pembentukan jaringan fibrous yang akan memicu 

penumpukan kalsium di subperiosteum, dan selanjutnya terbentuk 

spur. Pada pemulaannya, nyeri kemungkinan disebabkan oleh 

peradangan dari jaringan tendo fascioperoeosteal, pada stadium lanjut 

nyeri disebabkan oleh spur yang memicu peradangan tendofascio 

plantaris. 

b. Etiologi 

Pada kondisi calcaneus spur diantaranya dapat disebabkan 

karena trauma atau benturan, berdiri lama atau pembebanan yang 

berlebih, pergeseran atau atropi bantalan lemak di tumit,  posisi kaki 

pronasi pada fase heel strike dan mid-stance saat berjalan atau berlari, 

(www.kalbe.co.id/files/cdk/calcaneus sendi dan tulang.pdf.) 
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C. Tanda dan gejala 

Ditandai dengan gejala utama nyeri tekan pada waktu berdiri 

pagi hari setelah bangun tidur,(Sidharta, 1984). 

1. Tanda 

Nyeri terlokalisasi ditemukan dibagian medial memacu.Sedikit 

pembengkakan. pada saat Dorso fleksi pasif  jari-jari kaki dapat terasa 

sakit. 

2. Gejala 

Nyeri konstan  pada permukaan bawah tumit, yang kadang-kadang 

muncul dari bagian anterior ke plantar kaki.Nyeri terjadi pada saat berdiri 

atau berjalan, dan dibebaskan dengan istirahat. 

 

D. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

1. MWD : Micro wave diatermy yang bertujuan untuk meningkatkan 

elastisitas jaringan otot ,juga menurunkan tonus otot lewat 

normalisasi noci sensorik , kecuali hipertonik otot akibat emosional 

.  

2. ULTRA SOUND : Gelombang US adalah gelombang yang tidak 

dapat didengar oleh manusia.merupakan gelombang  longitudinal 

yang gerakan partikelnya dari arah “ ke “ dan “dari” 

perambatannya memerlukan media penghantar. Media penghantar 

harus elastis agar partikel bias merubah bentuk dan kembali ke 

bentuk semula untuk memungkinkan gerakan  ”ke” dari sini di 
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jumpai daerah padat atau compression dan daerah renggang atau 

refraction (Sujatno dkk, 2002). 

3. TERAPI LATIHAN : Terapi latihan merupakan suatu usaha 

pengobatan fisioterapi yang dalam pelaksanaannya menggunakan 

latihan-latihan gerak tubuh secara aktif maupun pasif. Dengan di 

berikan terapi latihan dapat menjaga dan meningkatkan kekuatan 

otot, melancarkan peredaran darah, meningkatkan lingkup gerak 

sendi, mencegah kontraktur, serta mencegah atrofi otot. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Seorang pasien perempuan umur 45 tahun dengan diagnosis medis 

calcaneus spurr pada awal pemeriksaan diperoleh permasalahan berupa adanya 

nyeri diam , tekan dan gerak pada telapak kaki sebelah kiri. Setelah mendapat 

penanganan fisoterapi sebanyak 6x dengan modalitas sinar micro wave 

diatermy,ultra sound dan terapi latihan : 

1. Pemeriksaan LGS  dengan gneometer 

GERAKAN Kaki kanan Kaki kiri 

AKTIF S = 20 – 0 – 40 S = 20 – 0 – 40  

 R = 20 – 0 – 30  R = 20 – 0 – 30  

PASIF S = 20 – 0 – 50  S = 20 – 0 – 50 

 R = 20 – 0 – 35  R = 20 – 0 – 35  

 

2. Pemeriksaan Kekuatan Otot dengan MMT 

Tabel 4.9 Pemeriksaan Kekuatan Otot 

Group otot Terapi 1 Terapi 2 Terapi 3 Terapi 4 Terapi 5 Terapi 6 

Dorsi fleksi 

Plantar flesi 

Inversi 

eversi 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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3. Nyeri dengan VAS 

Kaki  kiri 

 To T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Diam 6,8 8,8 2,7 1,8 1,8 1,4 1,4 

Tekan  4 4 2 2 2 2 2 

Gerak 0 10 4 2,7 2,7 2,7 2,7 

 

Keterangan : 0 – 2 = ringan sekali , 2,1 – 4 = ringan ,4,1 – 6 = sedang , 6,1 

– 8 = berat , 8,1 – 10 =berat sekali . 

 

B. Pembahasan 

1. Dari hasil evaluasi derajat nyeri dengan skala VAS ,penurunan nyeri diam, 

gerak, dan tekan dari hari pertama hingga terapi ke enam. Dari data diatas 

terjadi penurunan nyeri. Dengan pemberian terapi sinar micro wave 

diatermy dan  ultra sound dapat menaikkan temperatur disamping 

membantu terjadinya rileksasi otot juga akan meningkatkan kemampuan 

otot untuk berkontraksi, pemanasan juga akan mengaktifkan terjadinya 

pembuangan sisa-sisa metabolisme. Relaksasi otot mudah dicapai apabila 

jaringan otot dalam keadaan hangat dan rasa nyeri tidak berkurang.  

2. Peningkatan LGS pasif sendi angkle  kiri 

Lingkup Gerak Sendi (LGS) dievaluasi dengan menggunakan 

goneometer, peningkatan LGS kaki kiri dari terapi pertama hingga terapi ke 

enam. Dari data diatas diperoleh hasil terapi pertama hingga terapi keenam 
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terjadi peningkatan LGS  saat normal sebanyak 50. Dengan pemberian 

terapi sinar micro wave diatermy dan  ultra sound dapat menaikkan 

temperatur disamping membantu terjadinya rileksasi otot juga akan 

meningkatkan kemampuan otot untuk berkontraksi, pemanasan juga akan 

mengaktifkan terjadinya pembuangan sisa-sisa metabolisme. Relaksasi otot 

mudah dicapai apabila jaringan otot dalam keadaan hangat dan rasa nyeri 

tidak ada (Sujatno, 1993). Latihan pasif juga bertujuan untuk melatih otot-

otot secara pasif yang berasal dari terapis. Latihan pasif ini meliputi gerak 

rileks pasif dan force pasif. Untuk gerak rileks pasif bertujuan untuk 

melatih otot secara pasif sehinga otot yang dilatih menjadi rileks yang 

dapat berakibat pada pengurangan nyeri akibat incisi dan mencegah 

terjadinya keterbatasan gerak dan menjaga elastisitas otot (Kisner, 1996). 

Sedangkan pada gerak force pasif yang merupakan gerakan yang berasal 

dari terapis dimana pada akhir gerakan diberikan penekanan atau 

penguluran. Oleh karena itu, gerakan ini ditujukan untuk mencegah 

terjadinya kontraktur dan menambah lingkup gerak sendi (Kisner, 1996). 

3. Kekuatan otot  

Kekuatan otot dievaluasi dengan menggunakan MMT, hasil 

evaluasi dari terapi pertama hingga terapi ke enam dapat dilihat dari data 

diatas diperoleh hasil evaluasi dari terapi pertama hingga terapi keenam. 

Kekuatan otot dapat menurun karena masa otot berkurang selama fase 

immobilisasi dimana jarang terjadi gerakan pada otot tersebut. Terapi 

latihan secara aktif dapat meningkatkan kekuatan otot karena dapat 
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menstimulasi motor unit sehingga semakin banyak motor unit yang terlibat 

maka akan terjadi peningkatan kekuatan otot (Kisner, 1996). Dalam terapi 

yang hanya satu kali ini tidak terjadi peningkatan kekuatan otot dan lingkup 

gerak sendi. Dalam kasus tidak terjadi peningkatan kekuatan otot karena 

pasien kurang mengerakan kaki kirinya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Modalitas fisioterapi yang dapat diberikan pada kondisi calcaneus 

spurr  ini adalah dengan pemberian ultra sound , micro wave diatermy  dan 

terapi latihan. Tujuan pengobatan dengan menggunakan modalitas ini adalah 

mengurangi nyeri dan mengurangi spasme, memelihara kekuatan otot dan 

meningkatkan lingkup gerak sendi.  Pasien dengan kondisi calcaneus spurs 

sinistra setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali diperoleh hasil: 

1. Nyeri gerak dengan VAS mengalami perubahan  

2. TidakAdanya peningkatan pada LGS pada ankle sinistra 

3. Terjadi peningkatan kekuatan otot . 

4. Adanya peningkatan fungsional gerak. 

Keberhasilan yang dicapai dalam terapi tidak lepas dari peran serta 

tim medis lain. Sehingga diperlukan penanganan yang dapat saling 

mendukung diantara disiplin ilmu masing-masing yang mendorong untuk 

kesembuhan pasien. 

 

B. Saran 

Untuk tercapainya suatu hasil terapi yang optimal pada kasus 

calcaneus spurs maka peneliti menyarankan: 
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1. Bagi penderita calcaneus spurs yang akut maupun kronis, disarankan 

untuk mengistirahatkan kaki bila kaki sudah mulai terasa nyeri, missal bila 

sedang aktivitas berdiri atau berjalan kaki terasa nyeri, sebaiknya 

mengubah posisi agar tidak memperburuk rasa nyeri 

2. Penderita calcaneus spurs sebaiknya memperhatikan alas kaki yang baik 

yaitu permukaanya lembut atau lunak, dan tidak memakai sepatu yang 

berhak tinggi khususnya wanita 

3. Agar dalam pelaksanaan terapi dapat sesuai dengan tujuannya maka 

kesungguhan pasien untuk menjalankan terapi dapat sesuai dengan 

tujuannya maka kesungguhan pasien untuk mempermudah mencapai 

tujuan terapi 

4. Hendaknya pasien rajin memberikan kompres hangat yang dilanjutkan 

dengan stretching sendiri di rumah dengan hati-hati. 

Dan akhirnya penulis menyarankan kepada pembaca sekalian untuk 

menghindari factor pencetus terjadinya calcaneus spurs seperti memakai 

alas kaki yang sesuai dan nyaman dan juga menghindari memakai sepatu 

dengan hak tinggi. 
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