
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Upaya bangsa Indonesia dalam meluruskan kembali arah 

pembangunan nasional yang telah dilaksanakan dalam tiga dasawarsa terakhir 

ini, menuntut reformasi total kebijakan pembangunan dalam segala bidang. 

Pentingnya penerapan Paradigma pembangunan kesehatan baru, yaitu 

paradigma sehat merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesehatan 

bangsa yang bersifat proaktif. Paradigma sehat tersebut merupakan model 

pembangunan kesehatan yang dalam jangka panjang mampu mendorong 

masyarakat untuk bersikap mandiri dalam menjaga kesehatan mereka sendiri 

melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya pelayanan kesehatan 

yang bersifat promotif dan preventif (Paradigma Sehat 2010).  

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 adalah 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui orang 

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya 

masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya 

yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki 

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil 

dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah 

Republik Indonesia (Paradigma Sehat 2010). 
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Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan strategi 

pembangunan nasional berwawasan kesehatan, profesionalisme, desentralisai 

dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dengan memperhatikan 

berbagai tantangan yang ada saat ini da dimasa depan antara lain krisis 

ekonomi, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sertabglobalisai dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta globalisasi dan demokratisai. Untuk itu, diperlukan upaya-

upaya agar semua penentu kebijakan memahami hakikat pembangunan 

berwawasan,kesehatan (Paradigma Sehat 2010) 

Sendi lutut merupakan sendi besar yang sangat berfungsi pada hampir 

semua aktifitas kehidupan manusia. Adat istiadat, budaya, keagamaan, 

bekerja, serta olah raga merupakan suatu realitas yang menjadi bagian dari 

kehidupan kita. Oleh karena itu gangguan yang terjadi pada sendi lutut 

merupakan suatu keluhan pasien yang perlu sekali mendapat perhatian yang 

serius oleh para fisioterapis (Pudjianto, 2001).  

Pergeseran pola penyakit yang semula penyakit infektif ke penyakit 

degeneratif memberi dampak bagi fisioterapi dalam memberikan interfensi 

fisioterapi. Salah satu contoh penyakit degeratif yang dapat mengubah gaya 

hidup dan interaksi individu terhadap lingkungan serta mempengaruhi 

kapasitas kemampuan fungsional fisik adalah osteoarthritis sendi lutut (Filed, 

2000). 

Fisioterapi sebagai salah satu pelaksana layanan kesehatan ikut 

berperan dan bertanggungjawab dalam peningkatan derajat kesehatan, 
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terutama yang berkaitan dengan obyek disiplin ilmunya yaitu 

mengembangkan, memelihara dan memulihkan maksimalisasi gerak dan 

fungsi. Usaha untuk meningkatkan kesehatan oleh fisioterapi meliputi semua 

unsur yang terkait dalam upaya peningkatan derajat kesehatan yaitu 

peningkatan (promosi), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan 

pemeliharaan (rehabilitatif) (World Confederation for Physical Therapy, 1999, 

dikutip oleh Hargiani, 2001).  

Osteoarthritis (OA) adalah suatu penyakit sendi degeneratif yang 

berkaitan dengan kerusakan kartilago sendi lutut, yang merupakan suatu 

penyakit kerusakan tulang rawan sendi yang berkembang lambat dan tidak di 

ketahui penyebabnya. Meskipun terdapat beberapa faktor resiko yang berperan 

(Woodley,1994) 

OA diperkirakan di derita 40% dari populasi, usia diatas 50 tahun 

menderita osteoarthritis dan 80 % pasien mempunyai keterbatasan gerak 

dalam berbagai derajat dari ringan sampai berat yang berakibat mengurangi 

kwalitas hidupnya (Woodley, 1994) Angka prevalensi di Indonesia 

berdasarkan study yang dilakukan di Jawa Tengah tahun 2007 menemukan 

OA mencapai 15,5% pada pria dan 12% pada wanita berumur 40-60 tahun dan 

diperkirakan 1 sampai 2 juta orang lansia di Indonesia menderita cacat karena 

osteoarthritis. Osteoarthritis hampir tidak ditemukan pada anak, jarang pada 

umur dibawah 40 tahun dan sering pada umur diatas 50 tahun (Woodley, 

1994)  
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 Osteoartritis mengenai sendi yang dapat digerakkan, terutama sendi 

penumpu berat badan. Kelainan ini bersifat progresif lambat dan tidak 

diketahui penyebabnya. Dari beberapa kelainan sendi, osteoartritis merupakan 

kelainan sendi yang paling banyak dijumpai. Osteoatritis lutut menyebabkan 

nyeri pada sendi lutut dan daerah sekitarnya. Nyeri akan bertambah jika 

melakukan kegiatan yang membebani lutut seperti berjalan, naik turun tangga, 

berdiri lama. Gangguan tersebut mulai dari yang paling ringan sampai yang 

paling berat sehingga penderita tidak bisa berjalan. OA lutut ditandai oleh rasa 

sakit pada sendi dan pembengkakan yang menyebabkan hilangnya 

peregangan, jangkauan gerak dan fungsi. Hilang pada saat istirahat terutama 

setelah istirahat lama atau bangun tidur, krepitasi sewaktu pergerakan dan 

nyeri akan bertambah jika melakukan kegiatan yang membebani lutut seperti 

berjalan, naik turun tangga dan berdiri lama. Penderita OA lutut, pada sendi 

seringkali kehilangan jangkauan gerak fleksi dan ekstensi, ini dikarenakan 

oleh adanya kartilago articular, menghindari rasa sakit, hilangnya 

ekstensibilitas pada capsule (jaringan berserat) yang mengelilingi sendi 

tersebut dan hilangnya ekstensibilitas pada otot-otot yang bertindak terhadap 

sendi. Perubahan dapat terjadi pada lutut dengan semakin lamanya periode 

imobilitas yang menuntun ke perkembangan contracture /penegangan 

permanen pada otot, yang akan mengakibatkan adanya penurunan fleksbilitas 

pada sendi yang bersangkutan (Uthor, 2009) 

Fleksibilitas merupakan kemampuan suatu otot untuk dapat 

memanjang/ terulur semaksimal mungkin sehingga tubuh dapat bergerak 
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dengan bebas tanpa adanya rasa tidak nyaman/nyeri. Penurunan fleksibilitas 

otot hamstring dapat terjadi sebagai akibat dari adanya peningkatan aktivitas 

otot hamstring ketika berjalan dan melakukan kegiatan hidup sehari-hari. 

Peningkatan aktivitas ini sebagai mekanisme kompensatori untuk beradaptasi 

terhadap rasa sakit dan berkurangnya otot Quadriceps yang bertindak terhadap 

lutut. Aktifitas otot hamstring yang meningkat juga dapat mengkontribusi 

terhadap hilangnya jangkauan gerak ekstensi lutut melelui mencegah sendi 

mencapai ekstensi penuh selama siklus berjalan. Hal ini bisa diatasi dengan 

salah satu intervensi yaitu penguluran (streching) pada otot hamstring. Yang 

bertujuan untuk mengulur agar terjadi peningkatan fleksibilitas pada otot 

tesebut (Harsono,2007) 

Stretching merupakan suatu bentuk terapi yang ditujukan untuk 

memanjangkan otot yang mengalami pemendekan atau menurunnya elastisitas 

dan fleksibilitas baik faktor patologis maupun fisiologis yang menghambat 

lingkup gerak sendi normal. Auto stretching merupakan suatu metode 

penguluran yang bisa dilakukan pada otot-otot postural sebagai latihan 

fleksibilitas secara aktif dan menggunakan otot-otot agonis ( Uthor, 2009)  

Uthor (2009) berpendapat bahwa auto stretching merupakan salah satu 

latihan yang dapat meningkatkan fleksibilitas pada otot. Sistim 

muskuloskeletal merupakan kerja sama dari sendi, otot dan jaringan lunak 

supaya dapat melakukan gerakan keseimbangan postural yang normal. Otot 

hamstring merupakan suatu group otot pada sendi paha (hip joint), yang 

berfungsi sebagai gerakan fleksi, ekstensi serta gerakan eksternal dan internal 
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rotasi. Group otot ini terdiri dari M. Semimembranosus, M. Semitendinosus 

dan M. Bicep femoris. Yang dalam sistem ini diperlukan lingkup gerak sendi, 

kekuatan dan ketahanan otot disekitar sendi lutut (Hartono, 2007) Dimana otot 

hamstring merupakan jenis otot tonik, dimana bila terjadi patologis maka otot 

tersebut akan mangalami penegangan dan pemendekan.  Panjang otot 

hamstring berkaitan erat dengan fleksibilitas otot, dimana bila suatu otot 

mengalami pemendekan maka fleksibilitas otot tersebut juga akan menurun. 

Melihat keadaan diatas maka  penulis ingin membuktikan bahwa 

apakah ada pengaruh penambahan auto stretching otot hamstring setelah 

intervensi Infra Red terhadap  fleksibilitas knee pada Osteoarthritis (OA) 

genu. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Problem yang ditimbulkan dari Osteoarthritis sangatlah kompleks 

meliputi nyeri, spasme pada otot, penurunan kekuatan otot, timbulnya 

kekakuan pada sendi, krepitasi dan keterbatasan gerak. Pembengkakan / 

oedema karena adanya permasalahan yang timbul seperti diatas dapat 

mengakibatkan terganggunya atau terbatasnya fungsi sendi sekitarnya yaitu 

sendi lutut dalam fungsi gerak menekuk dan meluruskan. 

Penderita OA bila keadaan tersebut dibiarkan dalam jangka waktu 

lama akan menimbulkan problem seperti kekakuan, pengurangan masa otot 

(atrofi), penurunan kekuatan dan ketahanan otot-otot lokal di daerah lutut, 

dimana otot ini sangat penting pada sebagian besar aktivitas fungsional yang 
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melibatkan anggota gerak bawah seperti mendaki, melompat, bangkit dari 

posisi duduk, berjalan jauh, naik turun tangga.  

Otot hamstring terutama pada penderita OA akan meningkat fungsinya 

pada saat aktivitas sebagai kompensasi dari adaptasi terhadap rasa sakit dan 

berkurangnya aktivitas pada otot quadricep yang akan mengkontribusi 

hilangnya jangkauan gerak ekstensi lutut melalui mencegah sendi mencapai 

ekstensi penuh saat berjalan, sehingga fleksibilitas knee akan semakin 

menurun (Uthor,2009). 

 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah Pengaruh Penambahan 

Auto  stretching otot hamstring Setelah Intervensi Infra Red (IR) terhadap 

fleksibilitas Knee Pada Osteoarthritis  (OA) genu.  

 

D. Perumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh penambahan Auto stretching otot hamstring  

setelah intervensi Infra Red (IR) terhadap fleksibilitas knee pada 

Osteoarthritis (OA) genu? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh penambahan auto stretching otot hamstring 

Setelah intervensi Infra Red (IR) terhadap fleksibilitas knee pada OA genu. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi ilmu pengetahuan 

Penelitan ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang 

kesehatan keluarga. 

 

2. Bagi pelayanan kesehatan 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah aplikasi dalam penerapan 

kesehatan. 

3. Bagi peneliti  

Sebagai pendalaman ilmu  terutama kesehatan terutama ilmu tentang 

osteoarthtritis sebelum terjun langsung ke masyarakat. 

 

G. Penelitian terdahulu yang relevan 

Reid, (2009). Dalam journalnya yang berjudul “Effect of an Acute 

Hamstring Stretch in people with and without Osteoarthritis of the Knee”. 

Menunjukan bahwa stretching/ peregangan  mampu memberikan efek akut 

jangkauan gerak sendi dan kekekuan pada otot hamstring. 

Made (2007). Dalam skipsinya yang berjudul “Pengaruh Penambahan 

Infra Red Pada terapi Latihan Terhadap Lingkup Gerak Sendi lutut Pasca 

Operasi” menyimpulkan bahwa penambahan infra red pada terapi latihan 

mampu meningkatkan lingkup gerak sendi knee. 
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Stephens (2006). Dalam Journalnya yang berjudul “Lengthening the 

Hamstring Muscle Without Stretching Using” menyebutkan bahwa stretching 

mampu meningkatkan fleksibilitas otot hamstring. 

 


