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BAB III  

PELAKSANAAN STUDI KASUS 

 

Fisioterapis dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus melakukan 

tata urutan tindakan fisioterapi (assasment) yang meliputi, anamnesis, 

pemeriksaan, diagnosa fisioterapi, dann tujuan/rencana fisioterapi. Di bawah ini 

adalah pelaksanaan studi kasus pada kasus calcaneus spurs bilateral di RSUD 

Salatiga. 

A. Pengkajian Fisioterapi 

Pengambilan data pasien yang pertama dilakukan seorang fisioterapis adalah 

anamnesis. Anamnesis ini biasanya memberikan informasi penting untuk 

mencapai diagnosis banding, dan memberikan wawasan vital mengenai gambaran 

keluhan yang menurut pasien paling penting. Anamnesis harus disajikan dengan 

kata-kata pasien sendiri dan tidak boleh disamarkan dengan istilah medis 

(Gleadle, 2007). 

Anamnesis terbagi menjadi dua yaitu auto anamnesis dan hetero anamnesis, 

dari anamnesis tersebut didapatkan hasil, seperti identitas pasien, keluhan utama, 

riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga dan pribadi, 

dan anamnesis sistem. 

1. Identitas Pasien 

Dari anamnesis didapatkan hasil meliputi (1) Nama: Ny. 

Hermawati Musbersih, (2) Umur: 43 tahun, (3) Jenis Kelamin: 

Perempuan, (4) Agama: Islam, (5) Pekerjaan: Swasta, (6) Alamat: 
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Klaseman, Mangunsari RT 05 RW 09, Salatiga, (7) No. RM : 

05.06.40373. 

2. Keluhan Utama 

Keluhan utama adalah hal yang dirasakan pasien saat ini, dari 

keluhan utama juga ditanyakan faktor yang memperberat dan 

memperingan sakitnya. Dari anamneses didapatkan hasil sebagai berikut: 

Nyeri pada tumit kanan dan kiri. Hal yang memperberat nyeri adalah saat 

berjalan jauh ± 20 meter, naik turun tangga dan berdiri terlalu lama, 

sedangkan hal paling nyaman saat pasien istirahat. 

3. Riwayat Penyakit Sekarang 

Riwayat penyakit sekarang adalah tentang perjalanan penyakit 

yang diderita sekarang. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah kapan 

terjadinya, dimana  lokasinya, bagaimana terjadinya, riwayat pengobatan. 

Sekitar bulan Desember 2013, pasien merasakan nyeri saat bangun tidur 

telapak kaki terasa tebal dan sakit untuk menapak, dibiarkan saja dan 

tidak  diperiksakan. Bulan juli 2014 pasien kembali merasakan nyeri 

sekali saat bangun tidur, telapak kaki terasa tebal dan sakit untuk 

menapak. Kemudian pasien berobat ke RSUD Salatiga dan mendapatkan 

pengobatan dan  disarankan untuk melakukan tindakan rongten. Dari hasil 

rongten terdapat  tulang rawan yang tumbuh pada tumit kanan dan 

kirinya. Kemudian dokter menyarankan untuk ke poloklinik fisioterapi 

RSUD Salatiga. 
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4. Riwayat Penyakit Dahulu 

Dinyatakan dengan perjalanan penyakit yang sama yang diderita 

oleh pasien dahulu dengan penyakit yang diderita pasien sekarang. 

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah kapan terjadinya, bagaimana 

kejadiannya, berapa kali terjadinya, riwayat pengobatan disertakan pula 

riwayat alergi, merokok dan alkoholik.  

Dari hasil anamnesis terapis kepada pasien didapatkan, tidak ada 

penyakit yang pernah diderita pasien yang berhubungan dengan penyakit 

sekarang yaitu calcaneus spurs. 

5. Riwayat Penyakit Pribadi dan Keluarga 

Penting untuk mengetahui penyakit yang pernah diderita oleh 

keluarga pasien apabila mungkin terdapat kontribusi genetik yang kuat 

pada beberapa penyakit. Penting pula untuk mengetahui riwayat pribadi 

pasien diantaranya latar belakang pasien, pengaruh penyakit yang diderita 

pasien terhadap hidup dan keluarga pasien. Pekerjaan tertentu beresiko 

menimbulkan penyakit tertentu. 

Dari anamneses fisioterapi didapatkan hasil yaitu pasien seorang 

buruh pabrik yang banyak melakukan aktifitas berdiri lama, naik turun 

tangga dan berjalan. 

6. Vital Sign 

a. Tekanan Darah 

Tekanan darah dengan menggunakan spignomanometer. Apabila 

pasien masih anak-anak maka manset yang digunakan khusus anak-
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anak, bila pasien dewasa maka menggunakan manset untuk dewasa. 

Tekanan darah pasien: 120/80 mmHg. 

b. Denyut Nadi 

Denyut nadi diukur secara manual dengan cara palpasi. 

Pengukuran denyut nadi dapat dilakukan di beberapa tempat, seperti 

arteri radialis, brachialis, jugularis, temporalis, femoralis, dan lain-

lain. Frekuensi denyut nadi pasien saat pengukuran didapatkan hasil: 

80 kali per menit. 

c. Suhu Tubuh 

Alat pengukuran suhu tubuh adalah termometer. Pemeriksaan suhu 

tubuh dilakukan untuk mengetahui apakah pasien demam atau tidak. 

Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah terapi dapat 

dilakukan atau tidak. Suhu tubuh pasien : 36,5° C. 

d. Pernafasan 

Pemeriksaan pernafasan dilakukan dengan pengamatan, yaitu 

dengan cara mengamati kembang kempisnya thorac pasien. Tujuan 

dari pemeriksaaan pernafasan adalah untuk mengetahui adanya 

gangguan sesak nafas/gangguan respirasi lain atau tidak. Hasil 

pemeriksaan terhadap pasien didapatkan hasil pernafasan: 20 kali per 

menit. 
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e. Tinggi Badan 

Alat ukur untuk pemeriksaan tinggi badan dengan menggunakan 

midline atau pita ukur. Hasil pemeriksaan tinggi badan pasien yaitu:  

158 cm. 

f. Berat Badan 

Pengukuran berat badan dilakukan dengan menggunakan alat 

timbangan berat badan. Dari hasil pemeriksaan berat badan pasien 

didapatkan hasil berat badan pasien: 60 kg. 

7. Inspeksi  

Inspeksi adalah pemeriksaaan fisioterapi dengan cara melihat atau  

mengamati. Inspeksi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu statis dan dinamis. 

a. Statis: (1) kondisi umum pasien baik, (2) tidak tampak bengkak pada 

kedua tumit pasien, (3) saat posisi berdiri tampak sedikit jinjit. 

b. Dinamis: pasien tidak menggunakan alat bantu saat berjalan, ketika 

berjalan ±20 meter pasien merasakan nyeri pada kedua tumitnya. 

8. Palpasi 

Palpasi adalah pemeriksaan dengan cara meraba, menyentuh dan 

menekan.  Hasil yang didapatkan dari pemeriksaan ini adalah (1) nyeri 

tekan pada plantar fascia kanan dan kiri, (2) suhu lokal daerah pada kaki 

kanan dan kiri teraba sama, (3) tidak terdapat bengkak pada plantar fascia 

kanan dan kiri. 
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9. Pemeriksaan Gerak 

a. Pemeriksaan Gerak Aktif 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah pasien 

mampu untuk melakukan gerakan sendiri tanpa bantuan, nyeri saat 

digerakkan dan mengetahui keterbatasan lingkup gerak sendi pasien. 

Gerakan yang dilakukan diantaranya: dorsi fleksi, plantar fleksi, 

eversi ankle dan inversi ankle dekstra dan sinistra.  

Dari pemeriksaan gerak aktif didapatkan hasil pasien mampu 

menggerakkan ankle dekstra dan sinistra ke arah dorsi fleksi dekstra-

sinistra,  plantar fleksi dekstra-sinistra, eversi desktra-sinistradan 

inversi desktra-sinistra adanya keterbatasan gerak pada dorsi fleksi 

dan plantar fleksi dekstra-sinistra, dengan adanya nyeri gerak aktif 

untuk gerakan dorsi fleksi dan plantar fleksi dekstra-sinistra. 

b. Pemeriksaan Gerak Pasif 

Pemeriksaan gerak pasif ini dilakukan dengan batuan fisioterapis. 

Tujuannya untuk mengetahui adanya nyeri gerak saat digerakkan, bisa 

atau tidaknya full ROM saat digerakkan dan terdapat end feel. 

Pada pemeriksaan gerak pasif ini didapatkan terapis dapat 

melakukan gerakan pasif ke arah dorsi fleksi dekstra-sinistra, plantar 

fleksi dekstra-sinistra, eversi dan inversi dekstra-sinistra full ROM, 

namun untuk gerakan dorsi fleksidekstra-sinistra dan plantar fleksi 

desktra-sinistra terdapat nyeri pada akhir gerakan. 
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c. Gerakan Isometrik Melawan Tahanan 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada provokasi 

nyeri saat otot dikontraksikan. Dalam pemeriksaan ini hanya 

dilakukan gerakan isometrik saja yaitu terdapat kontraksi otot namun 

tidak merubah lingkup gerak sendinya. 

Hasil pemeriksaan isometrik melawan tahanan didapatkan pasien 

mampu melakukan gerakan dorsi fleksi dan plantar fleksi dekstra-

sinistra adanya nyeri, pasien dapat melawan tahanan minimal dari 

terapis. 

10.  Kognitif, Intrapersonal dan Interpersonal 

Pemeriksaan kognitif meliputi komponen atensi, konsentrasi, 

memori, pemecahan masalah dan pengambilan sikap. Dari pemeriksaan 

ini diperoleh keterangan bahwa pasien mampu menceritakan kapan 

keluhan itu muncul dengan baik dan urut. 

Pemeriksaan intrapersonal merupakan kemapuan pasien dalam 

memahami dirinya, menerima keadaan dirinya dan motivasi. Dalam 

pemeriksaan ini diperoleh keterangan pasien mempunyai motivasi yang 

besar untuk sembuh. 

Pemeriksaan interpersonal meliputi kemampuan seseorang dalam 

berhubungan dengan orang lain baik sebagai individu, keluarga, 

masyarakat dengan lingkungan di sekitarnya dan mampu berkomunikasi 

dengan terapis. Dari pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa pasien 

mampu berkomunikasi dengan terapis. 
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11. Kemampuan Fungsional dan Lingkungan Aktifitas 

Pemeriksaan kemampuan fungsional dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan pasien dalam melakukan aktifitas sehari-hari, selain itu untuk 

mengetahui ketergantungan pasien terhadap bantuan orang lain atau 

lingkungan sekitarnya dalam melakukan aktifitas fungsional. Dari hasil 

pemeriksaan didapatkan hasil: (1) pasien masih kesulitan untuk berjalan 

jauh kurang lebih 10-20 meter, (2) pasien masih kesulitan untuk berdiri 

lama, (3) pasien masih kesulitan untuk naik turun tangga. 

12. Pemeriksaan 

1) Nyeri 

Pemeriksaan nyeri yang dipilih oleh fisioterpis yaitu dengan 

menggunakan skala VDS (Verbal Descripting Scale). Skala VDS 

adalah cara pengukuran derajat nyeri dengan tujuh skala penilaian:  

(1) tidak ada nyeri, (2), nyeri sangat ringan, (3) nyeri ringan, (4) nyeri 

tidak begitu berat, (5) nyeri cukup berat, (6) nyeri berat, (7) nyeri 

tidak tertahankan. 

Hasil pemeriksaan nyeri yang didapatkan ankle dekstra-sinistra 

adalah nyeri diam: 1 (tidak ada nyeri), nyeri tekan: 3 (nyeri ringan), 

nyeri gerak: 5 (nyeri cukup berat). 

2)  MMT 

 Manual Muscle Testing (MMT) merupakan salah satu bentuk 

pemeriksaan kekuatan otot yang paling sering digunakan. MMT hanya 
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mampu mengukur secara kelompok otot (Trisnowiyanto, 2012). 

Berikut kriteria kekuatan otot: 

 

Tabel 3.1 Kriteria Nilai Kekuatan Otot (Trisnowiyanto, 2012) 

Nilai Kriteria Kekuatan Otot 

0 Tidak ada kontraksi otot 

1 Ada kontraksi otot tapi tidak terjadi gerakan 

2- Mampu bergerak dengan LGS tidak penuh tanpa melawan 

gravitasi 

2 Mampu bergerak dengan LGS penuh tanpa melawan gravitasi 

2+ Mampu bergerak sedikit dengan melawan gravitasi atau bergerak 

dengan LGS penuh dengan tahanan melawan gravitasi. 

3- Mampu bergerak melawan tahanan dengan LGS lebih besar dari 

posisi mid range 

3 Mampu bergerak penuh dengan LGS penuh dan mampu 

melawan gravitasi 

3+ Mampu bergerak penuh dengan melawan gravitasi dan  melawan 

tahanan minimal (sangat ringan) 

4- Mampu bergerak penuh dengan LGS penuh, melawan gravitasi 

dan melawan tahanan minimal 

4 Mampu bergerak penuh dengan LGS penuh, melawan gravitasi 

dan melawan tahanan moderat 

4+ Mampu bergerak penuh dengan LGS penuh, melawan gravitasi 
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dan melawan tahanan sub maksimal 

5 Mampu bergerak penuh dengan LGS penuh melawan gravitasi 

dan melawan tahanan maksimal 

 

Dari hasil pemeriksaan kekuatan otot dekstra dan sinistra pasien 

didapatkan hasil: dorsi fleksor dekstra: 4-, dorsi fleksor sinistra: 4-, 

plantar fleksor dekstra: 4-, plantar fleksor sinistra: 4-, eversi dekstra: 

5 dan  inversi sinistra: 5. 

3) LGS 

Lingkup gerak sendi adalah ruang lingkup gerakan sendi yang 

mampu dicapai atau dilakukan oleh sendi. Pengukuran LGS yang 

sering digunakan adalah goneometer, tapi untuk sendi tertentu 

menggunakan midline atau pita ukur (Trisnowiyanto, 2012). 

Dari hasil pemeriksaan fisioterapis pada pasien didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 Hasil Pemeriksaan Lingkup Gerak Sendi 

Pemeriksaan  Dekstra  Sinistra  

Gerak aktif S = 25° - 0° -  10° 

R = 25° - 0° - 35° 

S = 25° - 0° -  10° 

R = 25° - 0° - 35° 

Gerak pasif S = 45° - 0° -  20° 

R = 25° - 0° - 35° 

S = 45° - 0° -  20° 

R = 25° - 0° - 35° 
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13. Pemeriksaan Aktifitas Fungsional dengan Index LEFS 

Pemeriksaan kemampuan fungsional dilakukan dengan Lower 

Extremity Functional Scale (LEFS). 

 

Tabel 3.3 Skala Pemeriksaan Aktifitas Fungsional dengan LEFS 

No. Aktifitas Tdk 

mam

pu 

Sgt 

kesuli

tan 

Ckp 

kesu

litan 

Kesuli

tan 

ringan 

Tdk 

kesu

litan 

1. Setiap bekerja, pekerjaan rumah atau 

aktifitas sekolah 

0 1 2 3 4 

2. Hobi, kegiatan, rekreasi atau olah raga 

yang biasa dilakukan 

0 1 2 3 4 

3. Masuk atau keluar kamar mandi 0 1 2 3 4 

4. Berjalan antar kamar 0 1 2 3 4 

5. Memakai sepatu atau kaos kaki 0 1 2 3 4 

6. Jongkok 0 1 2 3 4 

7. Mengangkat benda, seperti tas 

belanjaan dari lantai 

0 1 2 3 4 

8. Melakukan aktifitas ringan di sekitar 

rumah 

0 1 2 3 4 

9. Melakukan aktifitas berat di sekitar 

rumah 

0 1 2 3 4 

10. Masuk atau keluar dari mobil 0 1 2 3 4 
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11. Berjalan 2 blok 0 1 2 3 4 

12. Berjalan satu mil 0 1 2 3 4 

13. Naik turun 10 tangga 0 1 2 3 4 

14. Berdiri selama 1 jam 0 1 2 3 4 

15. Duduk selama 1 jam 0 1 2 3 4 

16. Berjalan di tanah 0 1 2 3 4 

17. Berjalan pada tanah yang tidak rata 0 1 2 3 4 

18. Melompat  0 1 2 3 4 

19. Membuat bentuk putaran saat berlari 

cepat 

0 1 2 3 4 

20. Berguling di tempat tidur 0 1 2 3 4 

 

Cara penilaian yaitu jumlah nilai / 80 x 100, hasil penilaian 

semakin sedikit presentase hasil maka semakin sedikit kesulitan yang 

dialami pasien dalam aktifitas fungsionalnya. 

 

Tabel 3.4 Hasil Pemeriksaan Aktifitas Fungsional dengan Index LEFS 

No  Aktifitas Nilai 

1. Setiap bekerja, pekerjaan rumah atau aktifitas sekolah 2 

2. Hobi, kegiatan, rekreasi atau olah raga yang biasa 

dilakukan 

4 

3. Masuk atau keluar kamar mandi 4 

4. Berjalan antar kamar 4 
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5. Memakai sepatu atau kaos kaki 4 

6. Jongkok 3 

7. Mengangkat benda, seperti tas belanjaan dari lantai 4 

8. Melakukan aktifitas ringan di sekitar rumah 4 

9. Melakukan aktifitas berat di sekitar rumah 3 

10. Masuk atau keluar dari mobil 4 

11. Berjalan 2 blok 4 

12. Berjalan satu mil 3 

13. Naik turun 10 tangga 2 

14. Berdiri selama 1 jam 2 

15. Duduk selama 1 jam 2 

16. Berjalan di tanah 4 

17. Berjalan pada tanah yang tidak rata 3 

18. Melompat  3 

19. Membuat bentuk putaran saat berlari cepat 4 

20. Berguling di tempat tidur 4 

 Jumlah nilai 67 

 Hasil akhir 63/80x100= 

78,75% 
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Dari hasil pemeriksaan aktifitas fungsional dengan Index LEFS 

pada pasien Ny. Hermawati Musbersih didapatkan hasil bahwa tingkat 

ketidakmampuan pasien masih 78,75%. Ini berarti pasien masih cukup 

merasakan kesulitan dalam aktifitas sehari-harinya. 

B. Diagnosa Fisioterapi 

1. Impairment 

Impairment (kelemahan) adalah permasalahan fisioterapi yang 

utama. Dari hasil pemeriksaan didaptkan hasil : (1) Nyeri tekan dan gerak 

pada plantar fascia, (2) Penurunan LGS pada ankle, (3) Penurunan 

kekuatan otot. 

2. Functional Limitation 

Functional limitation adalah keterbatasan kemampuan pasien 

dalam melakukan aktifitas sehari-hari. (1) Pasien kesulitan untuk berdiri 

terlalu lama, (2) Kesulitan untuk berjalan jauh kurang lebih 10-20  meter, 

(3) Kesulitan untuk naik turun tangga. 

3. Disabillity  

Keterbatasan pasien dalam melakukan aktifitas sosial dan 

pekerjaan yang disebabkan karena penyakit yang diderita oleh pasien. 

Dari hasil anamneses dan pemeriksaan diketahui bahwa : pasien masih 

kesulitan untuk melakukan pekerjaannya sebagai buruh pabrik terutama 

saat berdiri terlalu lama dan berjalan jauh. 
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C. Program/Rencana Fisioterapi 

Rencana fisioterapi yang akan dilakukan harus sesuai dengan problematika 

fisioterapi yang dialami oleh pasien. Hal ini juga berlandaskan dari anamnesis dan 

pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Rencana/tujuan fisioterapi 

dibedakan menjadi dua yaitu :  

1. Jangka Pendek 

Tujuan jangka pendek adalah tujuan yang sifatnya segera dicapai 

dari problematika fisioterapi dan merupakan awal dari pemulihan aktifitas 

fungsional. Tujuan jangka pendek yang dimaksud adalah: 

a. Mengurangi nyeri tekan dan nyeri gerak pada fascia plantaris. 

b. Meningkatkan LGS ankle. 

c. Meningkatkan kekuatan otot ankle 

2. Jangka Panjang 

Tujuan jangka panjang adalah meneruskan dari tujuan jangka 

pendek, setelah tujuan jangka pendek berhasil sehingga tujuan akhirnya 

adalah meningkatkan aktifitas fungsional pasien seperti semula. 

14. Edukasi 

Edukasi adalah tindakan yang dianjurkan oleh fisioterapi kepada 

pasien yang harus dilakukan di rumah/setelah melakukan terapi untuk 

membantu mempercepat pemulihan dan atau mengurangi komplikasi 

yang lebih lanjut. Edukasi yang dianjurkan kepada pasien adalah ; 

(1) pasien diminta untuk mengompres es selama 10 menit 3 kali sehari, 

(2) pasien diminta untuk stretching pada otot-otot betis, (3) pasien 
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diminta untuk memodifikasi aktifitas sehari-hari dengan posisi duduk jika 

pasien banyak beraktifitas pada posisi berdiri terlalu lama dengan 

menggerak-gerakkan kaki selama 10 menit, (4) pasien diminta untuk 

melakukan pemijatan dengan menggunakan alat bantu seperti botol atau 

kaleng yang didinginkan/diisi dengan es, (5) pasien dianjurkan untuk 

menggunakan alas kaki yang empuk saat beraktifitas . 

D. Pelaksanaan Fisioterapi 

1. Ultra Sound 

a. Persiapan alat 

Meliputi pemeriksaan terhadap alat, apakah ada kabel yang lecet atau 

tidak, apabila semua sudah aman untuk digunakan terapis menyiapkan 

alkohol, kapas dan gel. Bersihkan tranduser dengan kapas yang sudah 

diberikan alkohol. 

b. Persiapan pasien 

Pasien tidur tengkurap dengan posisi nyaman, ankle diganjal dengan 

guling, daerah yang akan diterapi dibebaskan dari kain yang 

menutupi. Berikan penjelasan pada pasien tentang terapi yang akan 

diberikan dan tujuan dari terapi tersebut. 

c. Penatalaksanaan 

Setelah persiapan alat dan pasien, daerah yang akan diterapi 

dibersihkan dengan alkohol, kemudian berikan gel pada area yang 

akan diterapi ratakan dengan tranduser. Terapis menyetel parameter 

pada US, hitung luas daerah yang akan diterapi dibagi ERA untuk 
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menentukan lamanya waktu terapi. Kemudian menetukan frekuensi 1 

MHZ, jenis energi yang dipilih continue, intensitas 1,5 w/cm² dengan 

waktu terapi 5 menit. Tranduser selalu digerakkan, tidak berhenti dan 

tidak diangkat. Gerakan tranduser ritmis, pelan dan tekanan pada kulit 

tidak terlalu keras, agar tidak mengurangi jumlah energi yang 

diabsorbsi oleh jaringan. Tujuan menggerakkan tranduser adalah 

distribusi yang diterima oleh jaringan merata. Gerakan bisa dilakukan 

secara melingkar (sirkuler) ataupun longitudinal. 

Evaluasi selama terapi dilakukan untuk mengetahui keluhan pasien 

tentang apa yang dirasakan. Apakah ada nyeri atau terlalu keras 

tekanan yang diberikan, sehubungan dengan hal tersebut intensitas 

dapat dikurangi. Setelah selesai bersihkan tranduser dengan alkohol, 

kemudian bersihkan area yang diterapi. 

2. Terapi Latihan 

a. Active exercise 

Terapi latihan dengan active exercise ini mempunyai tujuan 

memelihara dan meningkatkan kekuatan otot.  

Posisi pasien : tidur terlentang di atas bed dengan posisi senyaman 

mungkin. 

Posisi terapis : duduk di samping pasien. 

Penatalaksanaan : terapis memberikan instruksi kepada pasien untuk 

menggerakkan kedua pergelangan kakinya dengan gerakan dorsal 

fleksi dan plantar fleksi, yang sebelumnya terapis telah memberikan 
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contoh terlebih dahulu. Kemudian terapis memberikan aba-aba dan 

mengamati pasien, gerakan dilakukan 5 kali pengulangan dengan 8 

kali hitungan. 

b. Hold relax 

Hold relax bertujuan untuk menambah lingkup gerak snedi, 

mengurangi nyeri dan rileksasi otot. 

Posisi pasien : tidur terlentang di atas bed dengan posisi senyaman 

mungkin. 

Poisis terapis : berdiri di samping pasien. 

Penatalaksanaan : terapis menginstruksikan kepada pasien untuk 

menggerakkan ke arah dorsi fleksi, fiksasi pada pergelangan kaki dan 

telapak kaki pasien, kemudian pasien diminta untuk mendorong 

tangan terapis ke dalam, pasien diminta untuk rileks pada saat rileks 

terapis memberikan penakanan pada akhir gerakan ke arah dorsi 

fleksi. Terapis menginstruksikan pasien untuk menggerakkan ke arah 

plantar fleksi, fiksasi pada pergelangan kaki dan telapak kaki pasien, 

pasien diminta untuk mendorong tangan terapis ke luar, pasien 

diminta untuk rileks pada saat rileks terapis memberikan penekanan 

pada akhir gerakan ke arah plantar fleksi. Selanjutnya bergantian 

ankle kiri dengan prosedur dan cara yang sama pada ankle kanan. 

c. Stretching Tendon Achiles 

Posisi pasien : tidur terlentang di atas bed dengan posisi senyaman 

mungkin. 
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Posisi terapis : berdiri di samping pasien. 

Penatalaksanaan : pasien dalam kondisi rileks, kemudian terapis 

fiksasi pada pergelangan kaki kanan pasien dan tangan terapis yang 

lain pada tumit dengan lengan bawah terapis mendorong telapak kaki 

pasien ke arah gerakan dorsi fleksi, gerakan dilakukan 8 kali 

pengulangan. Selanjutnya bergantian ankle kiri dengan prosedur yang 

sama. 

E. Evaluasi 

Evaluasi ini dilakukan setelah terapi sebanyak 6 kali, tujuan dilakukannya 

evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan setelah dilakukannya terapi. 

Didapatkan hasil evaluasi nyeri dengan VDS, lingkup gerak sendi dengan 

goneometer, kekuatan otot dengan MMT dan aktifitas fungsional dengan Lower 

Extremity Fungsional Scale (LEFS) seperti pada tabel 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8. 

1. Nyeri (VDS) 

 

Tabel 3.5 Evaluasi Nyeri dengan VDS 

  Nilai 

Ankle Nyeri T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Dekstra Diam 1 1 1 1 1 1 

 Tekan 3 3 3 3 2 2 

 Gerak 5 5 5 5 4 4 

Sinistra Diam 1 1 1 1 1 1 

 Tekan 3 3 3 3 2 2 
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 Gerak 5 5 5 5 4 4 

 

2. MMT 

 

Tabel 3.6 Evaluasi MMT 

Sendi Gerakan T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Ankle Dorsi fleksor dekstra 4- 4- 4 4 4+ 4+ 

 Dorsi fleksor sinistra 4- 4- 4 4 4+ 4+ 

 Plantar fleksor 

dekstra 

4- 4- 4 4 4+ 4+ 

 Plantar fleksor 

sinistra 

4- 4- 4 4 4+ 4+ 

 Eversi dekstra 5 5 5 5 5 5 

 Eversi sinistra 5 5 5 5 5 5 

 Inversi dekstra 5 5 5 5 5 5 

 Inversi sinistra 5 5 5 5 5 5 

 

3. LGS (Goneometer) 

 

Tabel 3.7 Evaluasi LGS dengan Goneometer 

 Dekstra Sinistra 

T1 S = 25° - 0° -  10° 

R = 25° - 0° - 35° 

S = 25° - 0° -  10° 

R = 25° - 0° - 35° 
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T2 S = 25° - 0° -  10° 

R = 25° - 0° - 35° 

S = 25° - 0° -  10° 

R = 25° - 0° - 35° 

T3 S = 25° - 0° -  10° 

R = 25° - 0° - 35° 

S = 25° - 0° -  10° 

R = 25° - 0° - 35° 

T4 S = 30° - 0° -  15° 

R = 25° - 0° - 35° 

S = 30° - 0° -  15° 

R = 25° - 0° - 35° 

T5 S = 35° - 0° -  15° 

R = 25° - 0° - 35° 

S = 35° - 0° -  15° 

R = 25° - 0° - 35° 

T6 S = 40° - 0° -  20° 

R = 25° - 0° - 35° 

S = 40° - 0° -  20° 

R = 25° - 0° - 35° 

  

4. Aktifitas Fungsional (Indeks LEFS) 

 

Tabel 3.8 Hasil Evaluasi Kemampuan Aktifitas Fungsional (LEFS) 

No Aktifitas T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1. Setiap bekerja, pekerjaan rumah atau 

aktifitas sekolah 

2 2 2 2 3 3 

2. Hobi, kegiatan, rekreasi atau olah raga 

yang biasa dilakukan 

4 4 4 4 4 4 

3. Masuk atau keluar kamar mandi 4 4 4 4 4 4 

4. Berjalan antar kamar 4 4 4 4 4 4 

5. Memakai sepatu atau kaos kaki 4 4 4 4 4 4 

6. Jongkok 3 3 3 3 4 4 
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7. Mengangkat benda, seperti tas belanjaan 

dari lantai 

4 4 4 4 4 4 

8. Melakukan aktifitas ringan di sekitar 

rumah 

4 4 4 4 4 4 

9. Melakukan aktifitas berat di sekitar 

rumah 

3 3 3 3 4 4 

10. Masuk atau keluar dari mobil 4 4 4 4 4 4 

11. Berjalan 2 blok 4 4 4 4 4 4 

12. Berjalan satu mil 3 3 3 3 4 4 

13. Naik turun 10 tangga 2 2 2 2 3 3 

14. Berdiri selama 1 jam 2 2 2 2 3 3 

15. Duduk selama 1 jam 2 2 2 2 3 3 

16. Berjalan di tanah 4 4 4 4 4 4 

17. Berjalan pada tanah yang tidak rata 3 3 3 3 4 4 

18. Melompat 3 3 3 3 4 4 

19. Membuat bentuk putaran saat berlari 

cepat 

4 4 4 4 4 4 

20. Berguling di tempat tidur 4 4 4 4 4 4 

 Jumlah 63 63 63 63 76 76 

 Hasil akhir = Jumlah Nilai/80x100 78,

75

% 

78,

75

% 

78,

75

% 

78,

75

% 

95

% 

95

% 

 


