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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS BELL’S 
PALSY DEXTRA DENGAN MODALITAS INFRA RED, 

ELECTRICAL STIMULATION dan TERAPI LATIHAN DI 
RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA 

 ( Randi Wijaya, 2014, 41 halaman)  
 

Abstract 

Background : Bell’s palsy is an abnormality and cranial nerve disoders neurogi 
VII ( the facial nerve) area of the temporal bone that causes weakness or paralysis 
of the facial muscles around the foramen stylomastoideus. 

Objective : Scientific paper is intended to provide information and knowledge 
about the case to find out how to benefit infrared, Electrical stimulation and 
exercise therapy in such cases. 

Result : After of therapy, the result of an increase in muscle strength M. Frontalis 
T0 : 3 becomes : 3, M. Currugator T0 : 3 becomes T6 : 3, M. Orbicularis Oculi T0 
: 3 becomes T6 : 3, M. Nasalis T0 : 1 becomes T6 : 3,  M. Zigomaticum T0 : 3 
becomes T6 : 3, M.Orbicularis T0 : 3 become T6 :3. Rest Functional upgrades 
silent T0 : 6 becomes T6 : 14, Move forehad T0 : 7 becomes T6 : 7, close eye T0 : 
21 becomes T6 : 21, smiling T0 : 21 becomes T6: 21, Whistling T0 : 3 becomes 
T6 : 3.    

Conclusion : Inframerah can reduce the face in a state of rigid bell’s palsy , 
Electrical Stimulation can increase muscle strength in conductions of bell’s palsy 
and exercise therapy to improve the patient’s functional ability in the case of 
Bell’s palsy. 

Keywords : Bell’s palsy Dextra, Infrared, Electrical Stimulation and Therapeutic 
Exercise. 



 
 

1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Calcaneus Spurs adalah kondisi yang sangat umum dan ada sangat 

sedikit Podiatrists yang tidak akan melihatnya setiap hari di klinik mereka. 

Ada banyak penyebab yang berbeda dari nyeri tumit, (tidak semua 

mekanik), tapi daerah yang masuk blog ini akan fokus pada khususnya 

adalah plantar kalkanealis / tumit memacu. Ini adalah satu lagi sumber lain 

kontroversi, tanpa perjanjian definitif pada hubungan memacu dan 

jaringan sekitarnya, atau sumber yang sebenarnya dari gejala (jika ada) 

dilihat secara klinis.(Grifith,2010). 

 

B. Tujuan Penulisan 

1) Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pendekatan atau penanganan Fisioterapi dengan 

Ultrasound dapat mengatasi permasalahan Fisioterapi pada penderita 

Calcaneus Spurs. 

2) Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penatalaksanaan Fisioterapi pada kondisi 

calcaneus spurs adalah 

a.  untuk mengetahui ultrasound dalam mengurangi nyeri pada 

calcaneus spurs. 
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b. untuk mengetahui ultrasound dalam mengurangi spasme pada 

calcaneus spurs. 

c. untuk mengetahui ultrasound dalam meningkatkan aktivitas 

fungsional  pada calcaneus spurs. 

d. Untuk mengetathui ultrasound dan terapi latihan dalam 

meningkatkan ROM pada kasus Calcaneus spur 

 

C. Manfaat Laporan Kasus 

1. Bagi Fisioterapi 

 Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang cara mengaplikasikan 

ultrasound  serta memberi sumbangan informasi dan masukan dalam 

meningkatkan teknik profesionalisme bagi fisioterapi tentang pelaksanaa 

fisioterapi pada kasus calcaneus spurs. 

2. Bagi institusi 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan 

khususnya fisioterapi tentang pelaksanaan fisioterapi khususnya 

kondisi Calcaneus Spurs. 

3. Bagi Penulis 

Memberi pengetahuan dan memperkaya  pengalamam bagi 

penulis dalam memberikan dan menyususun penatalaksanaan 

fisioterapi pada kondisi Calcaneus Spurs, serta sebagai salah satu 
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syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan ahli madya 

fisioterapi UMS. 

 

4. Bagi masyarakat 

Sebagai pengetahuan dalam mengetahui tanda dan gejala suatu 

penyakit dan bagaimana pencegahahnnya khususnya pada kondisi 

calcaneus spur..  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi  

Calcaneus spurs adalah exostosis  atau ossifikasi pada tuber calcanei 

yang berbentuk seperti jalu ayam dengan apexnya masuk kedalam 

aponeurosis plantaris (Hudaya, 2002). Adapun menurut Dorland 

(2002) Calcaneus spurs adalah tonjolan tulang pada permukaan bawah 

calcaneus yang menyebabkan nyeri pada waktu berjalan 

B. Anatomi 

Tulang pembentuk kaki 

Tulang pembentuk kaki terdiri dari ossa tarsalia, ossa metatarsalia, 

ossa falangus. Ossa Tarsalia dihubungkan dengan tungkai bawah oleh 

sendi pergelangan kaki. Terdiri dari tulang-tulang kecil yang 

banyaknya tujuh buah, yaitu talus, calcaneus, os naviculare, os 

cuneiforme mediale-intermedium-lateral, serta os cuboideum. 

Metatarsalia (tulang telapak kaki) terdiri dari tilang-tulang pendek 

yang banyaknya 5 buah, yang masing-masing berhubungan dengan 
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tarsus dan falang dengan perantaraan persendian. .Phalange atau ruas 

jari kaki merupakan tulang-tulang pipa pendek yang masing-masing 

terdiri atas ruas kecuali ibu jari banyaknya 2 ruas. Pada metatarsalia 

bagian ibu jari terdapat dua buah tulang kecil bentuknya bundar yang 

di sebut tulang bijian (os sesamoid). (Syaifudin, 2006) 

C. Etologi 

Calcaneus spur disebabkan kompresi vertikal dalam waktu yang lama, 

Teori ini menunjukkan bahwa spur pada calcaneus yang terbentuk 

dalam respon terhadap stres vertikal berulang dalam upaya untuk 

melindungi terhadap microfractures. Ide ini didukung oleh penelitian 

histologis yang menunjukkan bahwa trabekula tulang tidak selaras ke 

arah traction. jaringan lunak. Selain teri ini ada teori lain menyebutkan 

bahwa calcaneus spur oleh traksi longitudinal, yaitu facia Plantar 

menarik pada os calcaneus dan menyebabkan pembentukan spur. 

Meskipun studi anatomi menunjukkan bahwa memacu jauh dari 

konsisten ditemukan di fasia, telah menyarankan bahwa mungkin ada 

unsur gaya tarik diberikan pada calcaneus dari berbagai struktur 

lainnya yang melekat padanya (Grifith Ian 2010) 

D. Patofisiologi 

Adanya penguluran yang berulang-ulang dari fascia akan 

menyebabkan kerobekan mikroskopis jaringan yang disertai tarikan 

periosteum dari tulang calcaneus, sehingga daerah subperiosteum akan 

bertambah lebar 
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E. Tanda dan gejala 

Calcaneus spurs sebenarnya tidak menimbulkan keluhan, tetapi 

keluhan akan muncul jika terjadi plantar fasciitis. Tanda dan gejala 

calcaneus spurs atau plantar fasciitis cukup khas, gejala-gejala 

permulaan munculnya nyeri terjadi pada tumit bagian bawah selama 

beberapa langkah dan terus menerus. Kadang-kadang pasien mengeluh 

nyeri yang menyebar sampai pada arcus pedis. Pada kebanyakan 

orang, fasciitis plantaris dapat hilang secaea spontan atau dengan 

istirahat. 

F. Dignosis Banding 

Penyakit calcaneus spurs secara klinis mempunyai tanda dan gejala 

yang sama dengan kondisi lain. Untuk menegakkan diagnosis yang 

tepat dan akurat, diketahui perbedaan dengan kondisi yang mempunyai 

tanda dan gejala yang sama.. 

G. Prognosis 

Prognosis adalah pengetahuan akan kejadian mendatang atau perkiraan 

keadaan akhir yang mungkin terjadi dari serangan penyakit. Prognosis 

pada kasus calcaneus spurs dapat dipertimbangkan dari (1) kapan 

penderita mendapatkan pengobatan, (2) terapinya tepat atau tidak, (3) 

apakah terdapat penyakit penyerta.   
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A. Teknologi Intervnsi Fisioterapi  

1. Ultra Sound (US) 

Ultra Sound merupakan peristiwa getaran mekanik dengan bentuk 

gelombang longitudinal yang berjalan melalui medium tertentu dan 

tidak dapat ditangkap oleh telinga, frekuensi >20.000 Hz. Berdasarkan 

frekuensinya, bunyi atau suara dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: 

Infra sonik dengan frekuensi < 20 Hz, Audio sonic dengan frekuensi 20 

– 20.000 Hz, dan Ultra sonik dengan frekuensi >20.000 Hz 

(Sujatno,dkk, 2002) 

2. Terapi Latihan dan Peregangan 

Latihan Wall Stretches 

Latihan ini dilakukan untuk meregangkan otot gastrocnemius dan 

otot hamstring. Latihan dilakukan dengan cara posisi tubuh 

menghadap kedinding,  berdiri   sekitar  dua   sampai  tiga  kaki 

 dari tembok, kemudian lakukan dorongan dengan tangan pada 

tembok. Dengan kaki yang sakit di belakang dan kaki 

lainnyadibelakang. Dorong tembok, jadikan kaki yang depan 

sebagai tumpuan, sementara meregangkan kaki yang belakang, 

biarkan tumit kaki yang belakang menempel dilantai. Posisi ini 

akan meregangkan tumit. Tahan posisi ini selama 10 detik. Ulangi 

setidaknya 10 kali dan lakukan selama 3 kali  
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PROSES FISIOTERAPI 

 

A. Pengkajian fisioterapi 

1. Anamnesis  

a. Nama : Khamdan, umur : 39 tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : 

islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat : Ringroad Utara, karangsari, 

Wedamartani, ngemplak, sleman kota, no RM : 0667800, tempat 

perawatan : Poli Fisioterapi,  

b. Keluhan Utama 

Pasien mengeluh nyeri pada tumit sebelah kanan 

c. Riwayat penyakit sekarang 

Pasien merasakan nyeri sejak 2 bulan yang lalu pada tumit sebelah 

kanan, nyeri terasaa pada saat pasien bangun tidur dan saat pasien 

berdiri lama ketika bejulalan di toko, kemudian pasien memeriksakan 

keadaanya ke dokter dam kemudian di rujuk ke poli fisioterapi RSUP 

Dr. Sardjito yogyakarta  

2. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi: 

Inpeksi  

a. Statis : wajah pasien tampak menahan nyeri, pasien tidak obesitas. 

b. Dinamis : Pasien tidak menggunakan alat bantu jalan 

  Saat dari posisi tidur ke berdiri pasien menahan nyeri 

  Pasien berjalan menumpu pada kaki kiri 



 
 

8 

  Adanya pola  jalan yang terganggu 

3. Gerakan dasar 

Pada pemeriksaan gerak ini yang perlu diperiksa diantaranya 

adalah :  

a. Gerak Aktif 

ANKLE DEKSTRA ROM NYERI 

DORSI FLEXI FULL TIDAK NYERI 

PLANTAR FLEXI  TIDAK FULL  NYERI 

 

b. Gerak Pasif 

AGB DEKSTRA ROM NYERI ENDFEEL 

DORSI FLEXI FULL TIDAK NYERI HARD 

PLANTAR FLEXI FULL NYERI HARD 

 

4. Pemeriksaan Spesifik 

a. Pemeriksaan Nyeri 

  Nyeri merupakan sebagai respson sensorik terhadap 

kerusakan jaringan (Loaser dan Malzack. 1999). Mekanisme 

terjadinya nyeri adalah dimulainya rangsang nyeri yang diterima 

oleh nesiseptor yang diteruskan ketanduk belakang Medulla 

Spinalis melalui serabut afferent (sensorik) kemudian oleh serabut 
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afferent rangsangan nyeri disampaikan ke tanduk belakang Medulla 

Spinalis. 

Penentuan skor VAS dapat dilakukan dengan berbagai cara 

sebagai berikut (Dowel Mc, Newell, 1996) : 

1. Mengukur jarak antara tanda yang di buat 

responden/pasien dengan titik terendah skala (dalam 

mimilimeter : 0-100 mm) 

2. Sesuai dengan grid 

3. Dengan skala rasio 

a. Pemeriksaan lingkup gerak sendi 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui keterbatasan 

LGS dan sekaligus di gunakan untuk evaluasi perkembangan 

terapi yang di harapkan. 

 Hasil yang di dapat adalah : 

 

Pemeriksaan Kanan Kiri 

Gerak Aktif S=10 ·0· 40 S=10 ·0· 40 

 

 

b. Analisa Jalan  
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Pada saat berjalan pasien dengan menjinjit atau 

kadang-kadan menyeret kaki kakannya, fase yang terganggu dari 

pola jalan pasien adalah heel strike dan mid stance. 

 

B. Diagnosa Fisioterapi  

Pada pemeriksaan ini digolongkan lagi menjadi tiga yaitu: 

1. Impairment  

a. Nyeri pada tumit sebelah kanan 

b. Adanya spasme pada M. Gastrocnemius 

c. Adanya gangguan lingkup gerak sendi pada sendi ankle 

d. Adanya pola jalan yang terganggu 

2. Fungsional limitations 

a. Pasien kesulitan pada saat posisi duduk ke berdiri 

b. Pasien kesulitan saat berjalan dengan pola yang benar 

3. Disability 

Pasien masih mampu mengikuti aktivitas kegiatan di lingkungan 

sekitarnya seperti : gotong royong dan rapat RT. 

 

C. Pelaksanaan Fisioterapi 

1. Modalitas dan aplikasi fisioterapi 

1. HARI : Selasa tgl : 04-03-2014 

 Ultra Sound 

Persiapan alat :  
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 Stop kontak dalam keadaan baik  

 Kabel dalam keadaan baik 

 Tranduser dalam keadaan baik 

Persiapan pasien : 

 Pasien diposisikan tidur tengkurap 

 Area yang akan di terapi terbebas dari pakaian 

 Tes sensibilitas 

 Beri tahu pasien bahwa yang dirasakan hangat 

Pelaksanaan : 

Frekuensi : 1,5, intensitas : 2, arus : continus, time : 5 menit. 

 Bersihkan area yang akan di terapi dan berikan gel 

 Tranduser di gerakkan dengan arah memutar 

 Terapi selesai, matikan alat 

 Bersihkan area yang di terapi dengan tisu 

 Bersihkan tranduser dari gel. 

 Latihan Wall Stretches 

Latihan ini dilakukan untuk meregangkan otot gastrocnemius 

dan otot hamstring. Latihan dilakukan dengan cara posisi tubuh 

menghadap kedinding,  berdiri   sekitar  dua   sampai  tiga  kaki 

 dari tembok, kemudian lakukan dorongan dengan tangan pada 

tembok. Dengan kaki yang sakit di belakang dan kaki lainnya 

dibelakang. Dorong tembok, jadikan kaki yang depan sebagai 

tumpuan, sementara meregangkan kaki yang belakang, biarkan 
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tumit kaki yang belakang menempel dilantai. Posisi ini akan 

meregangkan tumit. Tahan posisi ini selama 10 detik 

 

D. Evaluasi 

E. Hasil Evaluasi Untuk Pengurangan Nyeri 

F. Pemeriksaan LGS dengan Goneometer 

G. Spasme dengan palpasi di M. Gastrocnemius 

H. Pemeriksaan pola jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil  

1. Evaluasi Nyeri Dengan VAS 

 

Nyeri T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri Diam 6 6 5 4 4 3 

Nyeri Tekan 4 3 3 2 2 1 

Nyeri Gerak 2 2 1 1 0 0 

 

Hasil evaluasi untuk pengurangan nyeri didapat hasil untuk nyeri diam 

mengalami penurunan dari nilai skala : 6, setelah dilakukan terapi menjadi nilai 

skala : 3, sedangkan untuk nyeri tekan dari nilai skala: 4 menjadi nilai skala : 1 

dan nyeri gerak dari nilai 2 manjadi nilai skala: 0. Pada T1 terlihat adanya 

nyeri yang cukup besar pada pasien. Hal tersebut dapat disebabkan karena 

adanya proses peradangan akut yang pada proses tersebut akan dihasilkan zat-

zat kimiawi yang membuat nyeri seperti histemine, bradikin maupun 

prostagladin (LOW et all, 2000). 

2. Evaluasi LGS dengan Goneometer 

PEMERIKSAAN LGS DENGAN GONEOMETER 

PEMERIKSAAN KANAN KIRI 

GERAK AKTIF ANKLE T1 : S 10 -0- 40 S 20 -0- 50 
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 T2 : S 10 -0- 40 S 20 -0- 50 

 T3 : S 10 -0- 40 S 20 -0- 50 

 T4 : S 15 -0- 40 S 20 -0- 50 

 T5 : S 15 -0- 40 S 20 -0- 50 

 T6 : S 15-0- 45 S 20 -0- 50 

 

 

3. EVALUASI SPASME DENGAN PALPASI: 

PEMERIKSAAN SPASME DENGAN PALPASI 

PEMERIKSAAN Kanan  Kiri 

SPASME M. GASTROK T1 : (+) T1 : (-) 

 T2 : (+) T2 : (-) 

 T3 : (+) T3 : (-) 

 T4 : (-) T4 : (-) 

 T5 : (-) T5 : (-) 

 T6 : (-) T6 : (-) 

 

4. Evaluasi pola jalan  

Pada T1 pasien masih berjalan dengan menjinjit dan kadang-kadang 

menyeret kaki sebelah kanan dan pada T4 pasien sudah berani 
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menapakkan kaki kanannya tetapi belum berani menumpu. Pada T6 pasien 

sudah berjalan dengan tidak menyeret kaki kanannya  

B. Pembahasan. 

Pada seorang pasien bernama Tn. Khamdan, umur 39 tahun, 

dengan diagnosa Calcaneus Spur Dextra. Sehingga menimbulkan 

permasalahan impairment yaitu adanya nyeri diam pada tumit 

kanan,spasme pada M. Gastrocnemius, gangguan ROM dan pola jalan 

fungsional limitation yaitu pasien kesulitan melakukan aktivitas fungsional 

seperti : pasien kesulitan pada saat dari posisi duduk ke berdiri, kesulitan 

dari jongkok ke berdiri dan pola jalan  

Pada penderita ini mengalami nyeri diam. Untuk pemeriksaan VAS 

ini pasien di minta dan menyebutkan atau memberi tanda pada garis  skala 

nyeri yang telah di sediakan sesuai apa yang di rasakan oleh pasien saat 

istirahat atau diam, saat di tekan dan saat beraktivitas. Dari hasil 

pemeriksaan nyeri dengan VAS di dapat hasil penurunan nilai saat diam 

dari 6 menjadi 3, nyeri tekan dari 4 menjadi 1, dan nyeri gerak dari 2 

menjadi 0 

Dari hasil ini jelas terdapat penurunan nyeri seperti yang di 

ungkapkan Menze (1978) yang di kutip Michlovitz (1991) bahwa efek 

termal yang berupa kenaikan suhu jaringan pada tingkatan hangat 

meningkatkan aktivitas afferent primer yang mengakibatkan menutupnya 

spinal gat. Selain itu efek termal dapat menyebabkan vasodilatasi 

pembuluh darah sehingga peredaran darah lancar dan pengangkutan zat-
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zat sisa hasil metabolisme menjadi lancar kemudian dapat mengurangi 

nyeri. 

Dari hasil ini juga jelas terdapat pengurangan spasme  yang 

dikarenakan oleh Gelombang ultrasound yang menimbulkan adanya 

peregangan dan pemampatan di dalam jaringan dengan frekuensi dari 

ultrasound. Oleh karena itu, terjadilah adanya variasi tekanan di dalam   

jaringan. Variasi tekanan ini akan menimbulkan efek mekanik yang  

dikenal denganistilah“ MicroMassage”. Di mana micro massage ini akan 

bermanfaat untuk normalisasi dari otot, sehingga nantinya tekanan dalam 

jaringan akan berkurang. Sedangkan Micro Massage yang ditimbulkan 

oleh ultrasound akan menimbulkan efek panas dalam jaringan. Terjadinya 

efek panas ini akan bermanfaat untuk melancarkan sirkulasi darah. Dari 

beberapa pengalaman, bahwa ultrasound dapat mengurangi rasa nyeri. 

Dengan pemberian ultrasound maka akan menaikkan panas yang 

menimbulkan peningkatan sirkulasi darah ke jaringan setempat menjadi 

lancar, sehingga mempermudah pengangkutan sisa metabolisme 

penambahan sari makanan dan oksigen ke jaringan.Selain itu Relaksasi 

mudah dicapai bila jaringan otot dalam keadaan hangat dan rasa sakit tidak 

ada. Dengan adanya pengaruh panas dan mekanik yang rendah 

intensitasnya dapat mempercepat pengangkutan sisa-sisa metabolisme atau 

zat algogenic (zat yang dapat menimbulkan rasa nyeri) sehingga dapat 

menimbulkan relaksasi otot. Dengan berkurangnya nyeri dan spasme, hal 

ini dapat menyebabkan meningkatnya aktivitas fungsional pasien. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Calcaneus spur merupakan eksotis (pertumbuhan tulang yang tidak 

semestinya) di daerah tuber calcaneus, yang bentuknya seperti jalu ayam 

(Budiono, 2009). Pada penderita calcaneus spur mengalami problematika 

dalam bidang fisioterapi berupa nyeri dan penurunan LGS pada 

pergelangan kaki. Intervensi fisioterapi yang di berikan dalam kasus ini 

adalah Ultrasound (US) untuk mengurangi nyeri. 

Setelah di berikan intervensi fisioterapi selama 6 kali pada tanggal 

08-04-2013 pasien mengalami perbaikan ke arah positif yang di tandai 

dengan penurunan nyeri pada tumit sebelah kanan, pengurangan spame 

pada M. Gastronemius, peningkatan aktivitas fungsional akibat dari 

adanya penurunan nyeri dan spasme. Hal ini dapat di lihat dari evaluasi 

yang di lakukan setelah pemberian intervensi fisioterapi. 

 

B. SARAN 

Setelah melakukan proses fisioterapi pada kasus calcaneus spur,  

penulis memberikan saran kepada : 

1) Bagi pasien di harapkan menggunakan alas kaki dengan arkus yang 

baik (Pedipro Hell Insert), menghindari memakai sepatu hak tinggi 

yang mebuat tendon achiles semakin cepat kontrakttur diakibatkan 

posisi kaki pasien umumnya jinjit saat nyeri timbul, serta pasien 
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diminta menggerakkan kedua pergelangan kaki ke semua arah gerakan 

minimal 10x tiap pagi, siang, sore, atau pada saat pasien istirahat. 

2) Bagi fisioterapi hendaknya selalu meningkatkan kaemampuan diri baik 

secara teori maupun praktek dalam menangani pasien apapun kasus 

yang di hadapi untuk memenuhi tuntutan zaman yang semakin maju 

dan hal itu termasuk juga untuk penulis sendiri. 

Bagi masyarakat umum untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas 

kerja terutama bagi wanita yang sering memakai sepatu hak tinggi yang 

memicu terjadinya gangguan pada kaki termasuk calcaneus spur,  dan 

mencari pertolongan medis bila merasakan nyeri pada tumitnya karena 

jika tidak segera di obati dikhawatirkan akan menyebabkan yang lebih 

parah lagi 
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