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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI  PADA PENDERITA 

CONGENITAL TALIPES EQUINO VARUS  BILATERAL PASCA OPERASI 

ACHILLES TENDO LENGTHENING DI BBRSBD SURAKARTA 

(Erlina Permata Sari, 2013, 55 halaman) 

ABSTRAK 

Latar Belakang : CTEV (Congeintal Talipes Equino ) CTEV sering disebut juga 

clubfoot adalah deformitas yang meliputi fleksi dari pergelangan kaki, inversi dari 

tungkai, adduksi dari kaki depan, dan rotasi media dari tibia (Schwartz, 2002).  

Rumusan masalah : Apakah ada manfaat penatalaksanaan fisioterapi pada 

kondisi post ops achilles Tendon Lengthening penderita CTEV. dalam 

menurunkan nyeri, spasme, sereta meningkatkan LGS dan aktivitas fungsional? 

TUJUAN: Untuk mengetahui tentang manfaat  penatalaksanaan fisioterapi pada 

kondisi post ops achilles tendon Lengthening  penderita CTEV bilateral dengan 

modalitas IR, Exercise, dan Terapi Latihan. 

Hasil : setelah dilakukan terapi 6x di dapatkan hasil penurunan nyeri gerak dari 

T1 96mm menjadi 33mm,berkurangnya spasme otot digitorum,gastrocnemius dan 

tibialis anterior, meningkatnya LGS sendi ankle, penurunan oedem dan 

peningkatan Aktifitas fungsional pada terapi ke-6. 

Kesimpulan : CTEV adalah salah satu anomali ortopedik kongenital atau biasa 

disebut Clubfoot merupakan istilah umum untuk menggambarkan deformitas 

umum dimana kaki berubah/bengkok dari keadaan atau posisi varus.Problematika 

fisioterapi yangdi hadapi adalah adanya nyeri, spasme, oedema, keterbatasan 

LGS. Dengan menggunakan modalitas Infra Red bermanfaat terhadap penurunan 

nyeri dan terapi Latihan didapatkan hasil menurunnya nyeri, oedem, dan spasme 

otot serta meningkatnya Lingkupgunakan modalitas Infra Red, dan Terapi Latihan 

didapatkan hasil menurunnya nyeri, oedem, dan spasme otot serta meningkatnya 

Lingkup gerak sendi dan meningkatnya kemampuan aktifitas fungsional 

Kata kunci: CTEV post ATL,IR dan Terapi latihan 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

CTEV(Congeintal Talipes Equino Varus). CTEV adalah deformitas yang meliputi 

fleksi dari pergelangan kaki, inversi dari tungkai, adduksi dari kaki depan, dan 

rotasi medial dari tibia. 

 

B. Rumusan Masalah 

(1) apakah infra red mengurangi nyeri sekitar incisi, (2) apakah terapi latihan 

dapat menurunkan oedem dan spasme, (3) apakah terapi latihan dapat 

meningkatkan aktivitas fungsional kedua tungkai.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui manfaat (1) infra red 

dalam menurunkan nyeri, (2) apakah manfaat terapi latihan terhadap penurunan 

oedemadan spasme serta pengaruh terhadap peningkatan fungsional kedua 

tungkai. 

 

BAB II 

A. Deskripsi Kasus 

 

1. Definisi CTEV 

CTEV sering disebut juga clubfoot adalah deformitas yang meliputi 

fleksi dari pergelangan kaki, inversi dari tungkai, adduksi dari kaki depan, dan 

rotasi medial dari tibia (Dewi, 2012). 

2. Etilogi  

Penyebab pasti Clubfoot masih belum diketahui secara pasti. Akan 

tetapi ada beberapa teori yang mengemukakan tentang faktor terjadinya CTEV 

antara lain: 
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a. Faktor mekanik intrauteri 

Teori tertua oleh Hipokrates. Dikatakan  bahwa kaki bayi ditahan pada 

posisi Equinovarus karena kompresi eksterna uterus. Oligohidramnion 

mempermudah terjadinya penekanan dari luar karena keterbatasan gerak 

fetus.  

b. Herediter 

Adanya faktor poligenetik mempermudah fetus terpapar faktor-faktor 

eksternal, seperti infeksi Rubella dan pajanantalidomid. 

c. Teori embrionik 

antara lain defek primer yang terjadi pada sel germinativum yang 

dibuahi (dikutip dari Irani dan Sherman) yang mengimplikasika ndefek 

terjadi antara masa konsepsi dan minggu ke-12 kehamilan. 

 

 

BAB III 

A. PROSES FISIOTERAPI 

 

Pasien merupakan seorang perempuan bernama H, berumur 16 tahun, 

beralamat di Jambean rt 09/09 Mojotengah - Wonosobo, beragama islam, dengan 

diagnose congenital talipes equines varus post operasi Achilles tendo lengthening. 

Telah dilakukan pemeriksaan nyeri,  kekuatan otot, dan kemampuan fungsional. 

1. Impairment adalah a) Nyeri pada telapak kaki, b) Oedem pada kedua 

punggung kaki, c) Spasme otot gastroc dan digitorum d) Penurunan kekuatan 

otot-otot tungkai, e) Penurunan fungsional tungkai dalam aktifitas berjalan. 

2. Functional Limitation 

functional limitation adalah : Adanya gangguan saat berdiri dan berjalan 

karena masih terdapat nyeri karena penarikan tendon achilles dan luka bekas 

incisi. 

3. Retriction of Participation 

Retriction of participation adalah adanya hambatan dalam melakukan aktivitas 

sosial antara pasien dengan keluarga dan masyarakat. 
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B. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

Banyak teknik yang bisa digunakan pada terapi latihan, namun disini 

teknik yang digunakan adalah: 

a. Infra Red  

Infra Red atau sinar infra merah adalah pancaran gelombang 

elektromagnetik dengan panjang gelombang 7700 Ẳ - 4 juta Ẳ, letak diantara 

sinar merah dan hertzain.  

b. Free active movement 

Merupakan gerakan aktif di mana pasien melakukan sendiri gerakan 

tersebut dengan mengkotraksikan otot pada bagian tubuh tanpa adanya 

bantuan dari luar. 

c.  Statik kontraksi 

Suatu metode terapi latihan yang bertujuan untuk mengurangi nyeri 

dan spasme otot (Ebner, 1959). 

d. positioning 

Positioning yaitu perubahan posisi anggota gerak badan yang sakit. 

Untuk mengurangi oedema pada tungkai, maka tungkai di elevasikan dengan 

cara di ganjal bantal setinggi 30-45. 

e. Latihan Kemampuan Fungsional 

Latihan kemampuan fungsional yang diberikan meliputi latihan 

berdiri, ambulasi yang berupa berjalan dengan menggunakan walker 

kemudian ditingkatkan dengan menggunakan kanadian. Dengan macam-

macam kruk seperti axial kruk, canadian kruk, tongkat , tripot dan walker. 

Latihan berjalan dengan metode FWB (Full Weight Bearing) dengan three 

point gait dengan menggunakan kruk.  (Awori et all, 1995). 

2. Edukasi 

  Beberapa bentuk edukasi diberikan pada pasien CTEV pasca ATL 

meliputi (1) Pasien disarankan untuk tetap menggerak-gerakan ankle agar 

stabilitas sendi tetap terjaga, (2) Pasien disarankan untuk mengganjal kakinya 

dengan bantal ketika tidur dan melakukan gerakan pumping action agar oedema 

berkurang,  (3) Pasien disarankan untuk tetap melatih berjalan menggunakan 

kanadian saat di asrama. 
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Hasil Evaluasi 

Evaluasi Nyeri denganVisual Analoque Scale (VAS) 

Evaluasi nyeri T0 T3 T6 

Diam (terlentang) 55 mm 44 mm 0 mm 

Tekan 87 mm 48 mm 10 mm 

Gerak ke arah dorsi fleksi-plantar 

fleksi 
96 mm 82 mm 33 mm 

Tabel 3. Evaluasi Nyeri dengan Visual Analoque Scale (VAS) 

 

Evaluasi spasme dengan palpasi 

T0 

 

T3 

 

T6 

 

 

 

m. gastroc dan 

m.otot digitorum 

Kanan Kiri 

Spasme otot mengeras 

 

Spasme otot mengeras 

Spasme masih ada 

 

Spasme masih ada 

Spasme sedikit 

berkurang 

Spasme sedikit berkurang 

Tabel 4. Evaluasi spasme dengan palpasi 

 

Evaluasi panjang tungkai dan oedema dengan Antropometri 

No Titik refrence 
Kanan kiri 

To T3 T6 To T3 T6 

1 Tuberositas tibia ke distal 

- 10 cm 

- 20 cm 

-30 cm 

34 

36 

42 

33 

34 

40 

32 

32 

38 

34 

36 

42 

33 

34 

40 

32 

32 

38 

2 Dari maleolus medial berputar ke 

maleolus lateral 

23 23 20 23 23 20 

3 Melingkari punggung kaki 25 24 22 25 24 22 

Tabel 5. Evaluasi panjangtungkai dan oedema dengan antropometri 
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Evaluasi LGS dengan Goniometer 

GERAK 
KANAN KIRI 

T0 T3 T6 T0 T3 T6 

Dorsalfleksi- plantar 

fleksi 

(pasif) 

S 10º-0-15º S 15º-0-20º S 15º-0-40º S 10º-0-15º S 15º-0-20º S 15º-0-40º 

Eversi-inversi 

(pasif) 
R 10º-0-20º R 15º-0-25º R 20º-0-35º R 10º-0-20º R 15º-0-25º R 20º-0-35º 

Dorsal fleksi 

Plantar fleksi 

(aktif) 

S 5º-0-15º S 10º-0-20º S 10º-0-30º S 5º-0-15º S 10º-0-20º S 10º-0-30º 

Eversi- inversi 

(aktif) 
R 5º-0-15º R 10º-0-20º R 20º-0-30º R 5º-0-15º R 10º-0-20 R 20º-0-30º 

  

 Tabel 6. Evaluasi LGS dengan Goniometer 

 

 

Evaluasi Kekuatan Otot dengan MMT 

Group otot 
KANAN KIRI 

T0 T3 T6 T0 T3 T6 

Fleksor hip 4 4 4 4 4 4 

Abductor hip 4 4 4 4 4 4 

Adductor knee 4 4 4 4 4 4 

Fleksor knee 4 4 4 4 4 4 

Ekstensor knee 4 4 4 4 4 4 

Dorsi fleksi ankle 3 3 4 3 3 3 

Plantar fleksi ankle 3 3 4 3 3 3 

 

Tabel 7. Evaluasi kekuatan otot dengan MMT 
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Evaluasi kemampuan fungsional dengan Skala Jette 

No Kriteria T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 Berdiri dari posisi duduk 

 Nyeri 

 Kesulitan 

 Ketergantungan  

 

3 

3 

4 

 

3 

3 

4 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

2 Berjalan 15 meter 

 Nyeri 

 Kesulitan 

 Ketergantungan  

 

4 

5 

1 

 

3 

5 

1 

 

3 

2 

1 

 

3 

2 

1 

 

3 

2 

1 

 

3 

2 

1 

3 Naik tangga 3 trap 

 Nyeri  

 Kesulitan 

 Ketergantungan  

 

4 

4 

5 

 

3 

3 

4 

 

2 

3 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

Tabel 8. Evaluasi kemampuan fungsional dengan Skala Jette 

  

Keterangan  : 

Penilaian nyeri  

1. Tidak ada nyeri 

2. Nyeri ringan 

3. Nyeri sedang 

4. Sangat nyeri 

 

Penilaian tingkat ketergantungan : 

1. Tanpa bantuan 

2. Butuh bantuan alat 

3. Butuh bantuan orang lain 

4. Tidak dapat melakukan 
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Penilaian tingkat kesulitan: 

1. Sangat mudah  

2.  Agak mudah 

3.  Sedang 

4.  Agak sulit 

5. Sangat sulit 

 

BAB IV 

A. Pembahasan 

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai manfaat 

penatalaksanaan yang diterapkan untuk mengatasi problem–problem pasca 

Operasi Achilles Tendon Lengthening (ATL). Pada kasus Congenital 

TalipesEquinoVarus (CTEV) bilateral ini, pasien HR usia 16 tahun pasca operasi 

post ops achillestendo lengthening(ATL) yang menimbulkan problematika 

fisioterapi seperti adanya nyeri, oedem, spasme, keterbatasan LGS serta gangguan 

aktifitas fungsional saat berjalan. Setelah mendapatkan terapi dengan modalitas 

infra Merah dan terapi latihan dari fisioterapi sebanyak 6 kali berturut – turut 

dengan intensitas latihan setiap harinya kurang lebih 1 jam, di samping pemberian 

medikamentosa telah memperoleh hasil : 

1. Penurunan nyeri  

Dengan Pemberian infra merah memberikan efek sedative pada ujung-

ujung saraf sensorik superficial, yang dapat mengurangi nyeri. Disamping 

dapat mengurangi nyeri juga dapat menaikkan jaringan, sehingga dapat 

mengurangi atau menghilangkan spasme otot. Hal ini terjadi karena 

penyinaran akan meningkatkan temperature jaringan yang kemudian akan 

diikuti adanya vasodilatasi pembuluh darah. Adanya pelebaran pembuluh 

darah tersebut menjadikan lancarnya sirkulasi darah yang mengakibatkan zat 

”P” yang merupakan akumulasi sisa hasil metabolisme yang menumpuk 

dijaringan dan merupakan iritan nyeri akan terbuang, yang kemudian diikuti 

suplai nutrisi dan oksigen ke jaringan menjadi lebih baik sehingga dengan 
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demikian dapat membuat otot menjadi rileks, dan rasa nyeri semakin 

berkurang. 

2. Penurunan oedem dan spasme otot: 

Berkurangnya nyeri dapat juga dipengaruhi oleh berkurangnya oedem 

dan spasme otot. Pada kasus ini, terapi latihan yang digunakan untuk 

mengurangi oedem yaitu gerak aktif angkle, static contraction dan juga 

positioning yang berupa elevasi tungkai bawah. Proses pengurangan oedem 

dengan menggunakan gerak aktif pada prinsipnya adalah memanfaatkan sifat 

vena yang dipengaruhi oleh pumping action otot sehingga dengan kontraksi 

yang kuat maka otot akan menekan vena dan cairan oedem dapat dibawa vena 

menuju proksimal dan ikut dalam peredaran darah. Sedangkan elevasi tungkai 

bawah bertujuan untuk membantu venous return dengan memanfaatkan gaya 

dorong gravitasi bumi. Menurut Thoms on (1991).jika suatu tahanan diberikan 

pada otot yang berkontraksi maka otot tersebut akan beradaptasi dan menjadi 

lebih kuat. Dengan demikian odem dan spasme juga ikut berkurang. 

3. Peningkatan fungsional dengan terapi latihan berjalan 

Dengan adanya penurunan nyeri , odema serta peningkatan LGS dan 

kekuatan otot memberikan dampak pada aktivitas fungsional pasien yang 

semakin mudah untuk bergerak dalam hal ini pasien sudah mampu berjalan 

menggunakan alat bantu jalan “kanadian”, pada T1 kemampuan fungsional 

pasien belum dalam keadaan  baik masih terdapat nyeri yang sangat hebat  dan 

setelah diberikan terapi latihan, maka pada T6 meningkat menjadi mampu 

melakukan ambulasi mandiri dengan lebih baik seperti berdiri, dan berjalan  

dengan menggunakan dua kanadian dengan metode FWB. 
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BAB V 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan pembahasan pada halaman depan, di simpulkan bahwa 

pasien dari tindakan operasi tersebut akan muncul problem fisioterapi di antaranya 

nyeri, spasme otot, oedem, penurunan LGS, serta penurunan kemampuan 

fungsional berjalan. Sesuai dengan problematika di atas, maka fisioterapi dapat 

berperan dengan pemberian modalitas terapi latihan yang dapat berupa IR, static 

kontraksi, serta latihan berjalan dengan menggunakan alat bantu kanadian. Pada 

kasus ini, setelah dilakukan terapi latihan sebanyak 6X selama 6 hari disamping 

pemberian medikamentosa 

Didapatkan hasil berupa penurunan nyeri dan oedem, peningkatan LGS, 

serta peningkatan kemampuan fungsional yaitu jalan dengan dua alat bantu jalan 

kanadian FWB, dan diharapkan pasien dapat berjalan tanpa menggunakan alat 

batu untuk selanjutnya. 

 

B. Saran 

Penulis menyarankan kepada pasien pasca operasi achilles tendo 

lengthening untuk Bagi pasien diharap melakukan latihan-latihan seperti yang 

telah diajarkan oleh terapis, agar pasien dapat melakukan latihan-latihan pada 

waktu luangnya untuk mengembalikan kemampuan fungsional pasien semaksimal 

mungkin.  

Bagi pihak fisioterapi hendaknya selalu meningkatkan kemampuan diri 

baik secara teori maupun praktek dalam menangani pasien-pasien pasca operasi 

maupun dengan kasus-kasus yang lain untuk memenuhi tuntutan zaman yang 

semakin maju dan hal itu termasuk juga untuk penulis sendiri.  

Bagi masyarakat umum untuk lebih dini mereposisi jika memiliki anak 

dengan kelainan kaki seperti CTEV.  
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