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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI OA GENU 

DEXTRA DI RSUD SRAGEN 

(Siti nazirah, 2012, 58 halaman) 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang : Osteoarthritis adalah gangguan degeneratif dengan terjadinya 

penipisan dan pecahnya tulang rawan yang bersifat progresif. yang dapat 

menyebabkan seluruh fungsi sendi hilang Gangguan yang terjadi pada kondisi 

Osteoarthritis adalah nyeri pada lutut, keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS), 

penurunan kekuatan otot dan gangguan aktifitas fungsional Terapi yang di berikan 

berupa Infra red dengan tujuan mengurangi nyeri dan meningkatkan aktifitas 

fungsional, terapi latihan dengan tujuan  menambah lingkup gerak sendi (LGS) 

dan meningkatkan kekuatan otot. 

Tujuan : Untuk mengetahui manfaat Infra red dan terapi latihan pada kondisi 

Osteoarthritis genu dextra terhadap peningkatkan luas gerak sendi, kekuatan otot, 

lingkar segmen, penurunan nyeri dan peningkatkan kemampuan fungsional. 

Hasil : Setelah dilakukan terapi selama enam kali didapatkan hasil adanya 

pengurangan nyeri T0 4 menjadi T6 2, peningkatan lingkup gerak sendi T0 S: 0 – 0 

- 125 menjadi T6 S: 0 – 0 – 135, lingkar segmen T0 41, 40, 39, 38 cm menjadi T6 

39, 39, 37, 37, peningkatan kekuatan otot T03+ menjadi T6 4+,  peningkatan Skala 

Jette T0 posisis berdiri dari duduk 3, berjalan 15 meter 2, naik tangga 3 trap 2 

menjadi T6 posisi berdiri dari duduk 2, berjalan 15 meter 2, naik tangga 3 trap 2. 

Kesimpulan : Setelah di lakukan Penata laksanaan Fisioterapi pada kondisi 

Osteoarthritis Genu Dextra dengan menggunakan Infra red dan Terapi latihan 

dengan Pemeriksaan menggunakan Verbal Desciptive Scale (VDS), Manual 

Mascel Testing (MMT), Lingkup Gerak Sendi (LGS) dengan Goniometer, 

Lingkar Segmen dengan Midline dan Skala Jette. ditemukan hasil adanya 

pengurangan nyeri, peningkatan otot, peningkatan lingkup gerak sendi, penurunan 

lingkar segmen, dan peningkatan Aktifitas fungsional. 

 

 

Kata kunci : Osteoarthhritis, Infra red dan Terapi latihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Osteoarthritis (OA) merupakan gangguan dari persendian diatrodial yang 

dicirikan oleh fragmentasi dan terbelah-belahnya kertilago persendian. Lesi 

permukaan itu disusul oleh proses pemusnahan kartilago secara progresif. Melalui 

sela-sela yang timbul akibat proses degenerasi fibrilar pada kartilago, cairan 

synovial dipenetrasikan ke dalam tulang dibawah lapisan kartilago, yang akan 

menghasilkan kista-kista. Kartilago yang sudah hancur mengakibatkan sela 

persendian menjadi sempit. Bereaksi terhadap lesi kartilago dengan pembentukan 

tulang baru (osteofit) yang menonjol ke tepi persendian (Reeves, dkk, 2001). 

Tujuan dari  penulisan karya tulis ilmiah pada kasus osteoarthritis adalah untuk 

mengetahui manfaat Infra Red terhadap nyeri dan terapi latihan dapat 

meningkatkan luas gerak sendi, kekuatan otot dan meningkatkan kemampuan 

fungsional 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Osteoarthritis 

Osteoarthritis adalah gangguan degeneratif dengan terjadinya penipisan dan 

pecahnya tulang rawan yang bersifat progresif. Perubahan sklerotik dan osteofitik 

sekunder pada tulang di bawahnya yang dapat menyebabkan seluruh fungsi sendi 

hilang (Ovedoff, 2002). 

a. Etiologi 

Usia, Obesitas Trauma. 

b. Patologi 

Degenerasi rawan, Osteofit, Skelerosis Subkhondral,Sinovitis. 

c. Tanda dan Gajal 

Nyeri, kaku sendi, keterbatasan lingkup gerak sendi, krepitasi, kelemahan otot 

dan atropi dan deformitas sendi. 

Osteoarthritis menurut derajat kerusakanya dapat diklasifikasikan menjadi 

beberapa grade : 

0 = Normal. 

1 = OA meragukan ( sendi normal, osteofif minimal). 

2 = OA minimal (osteofit ada didua tempat, sclerosis subkondral, kista   tidak ada, 

(celah sendi baik). 

3 = OA moderat (osteofit moderat, deformitas ujung tulang, celah sendi sempit). 

4 = OA berat, (osteofit besar, deformitas ujung tulang, sclerosis subkhondral, sela 

sendi hilang, terdapat kista) (Parjoto, 2000). 

2. Anatomi dan biomekanika sendi lutut 

Sendi lutut dibentuk oleh os tibia, os femur dan os patella. Permukaan sendi 

lutut berupa condylus femoris sebagi caput articularis berbentuk seperti katrol dan 

condylus tibiae sebagai dasar sendi (fovea articularis) dengan bentuk yang lebih 

datar (Syaifuddin, 2009). 

a. Ligamentum pembentuk sendi lutut 

               Stabilitas sendi lutut yang lain adalah ligamentum. Ada beberapa yang 

terdapat pada sendi lutut antara lain: (1) ligamentum collaterale  mediale, (2) 

ligamentum collaterale laterale, (3) ligamentum cruciatum anterior dan (4) 

ligamentum cruciatum posterior. Tranversum genu di samping ligament ada juga 



bursa pada sendi lutut. Bursa merupakan kantong yang berisi cairan yang 

memudahkan terjadinya gesekan dan gerakan, berdinding tipis dan di lapisi oleh 

membrane synovial. Ada beberapa bursa yang terdapat pada sendi lutut antara 

lain: (1) bursa popliteus, (2) bursa supra patellaris, (3) bursa infra patellaris (4) 

bursa subcutan prapatellaris,(5) bursa sub patellaris, (6) bursa prapatellaris. 

b. System otot 

       Otot-otot yang bekerja pada sendi lutut termasuk di dalamnya origo dan 

insertion serta fungsi dari otot tersebut: 
NO Nama otot Origo Insertion Innervasi Fungsi 

1 Bagian anterior 

m. rectus femoris 

Spina illiaca 

Anterior,inferior, 

superior 

Patella n. femoris 

L2-4 

Extensi sendi 

lutut 

2 Acetabulu 

m. vastus lateralis 

Dataran lateral 

daan anteripr 

trochantor mayor 

femoris, labium 

lateralis linea 

aspera 

Lateral os. 

Patella 

n. femoris 

L2-4 

Extensi sendi 

lutut 

3 m. vastus medialis Labium medial 

linea aspera 

Setengah 

bagian atas os 

patella 

n. femoris 

L2-4 

Extensi sendi 

lutut 

4 m. vastus 

intermedius 

Dataran anterior 

corpus femoris 

Tubersitas 

tibia 

n. femoris 

L2-4 

Extensi sendi 

lutut 

1 Bagian posterior 

m.bicep femoris 

Tuber ichiadicum 

caput brefis, pada 

labium laterale 

linea aspera 

Fibula bagian 

lateral dan 

condylus 

medialis tibia 

n. peroneus 

communis 

Exorotasi 

sendi lutut 

2 m. semi tendinosus Tuber iciadicum Condylus 

medialis tibia 

n. tibialis Flexi dan 

endorotasi 

sendi lutut 

3 m. 

semimembranosus 

Tuber iciadicum Posterior os 

calcaneus 

n. tibialis Flexi dan 

endorotasi 

sendi lutut 

4 m. gastrocnemius Caput medial: 

condilis medialus 

medialis femoris 

Caput latera: 

condylus lateral 

femoris 

Posterior os 

calcaneus 

n. tibialis Flexi sendi 

lutut 

1 Bagian medial 

m. Sartorius 

SIAS Tubersitas 

tibia 

n. femoralis 

L2-3 

Flexi internal 

rotasi sendi 

lutut 

2 m. gracilis Ramus inferior asis 

pubis dan ocis 

aschii 

Tubersitas 

tibia, 

posterior 

tendon m. 

Sartorius 

n. femoralis 

L2-3 

Flexi external 

rotasi sendi 

lutut 

1 Bagian lateral 

m. tensor facia 

latae 

Spina iliaca 

anterior inferior 

dan fascialatae 

Tractus illio 

tibialis 

m. gluteus 

superior 

cabang 

n. femoralis 

L4-5, S1-2 

Flexor 

abductor, 

internal rotasi 

hip 



3. Biomekanika sendi lutut 

       Osteokinematika yang terjadi pada sendi lutut adalah gerakan fleksi dan 

ekstensi pada bidang sagital dengan luas gerak sendi fleksi antara 120 -130  bila 

posisi hip mencapai fleksi penuh. Untuk gerakan ekstensi luas gerak sendi 0 . 

Gerakan memutar pada bidang rotasi untuk gerakan endorotasi dengan luas gerak 

sendi antara 30 -35 . Sedangkan untuk eksorotasi antara 40 -45  dari posisi awal 

mid posisi, gerakan ini terjadi pada posisi lutut fleksi 90  (Wijianto,2009). 

       Arthrokinematika sendi lutut disaat femur bergerak rolling dan sliding 

berlawanan arah disaat terjadi gerakan flexi femur rolling ke arah posterior dan 

slidingnya ke arah anterior, saat gerakan extensi femur rollingnya ke arah anterior 

dan slidingnya ke posterior. Jika tibia bergerak flexi maupun extensi maka rolling 

maupun slidingnya searah (Wijianto,2009). 

 

PELAKSANAAN STUDI KASUS 

a. Anamnesis umum. 

Tanggal anamnesis: 15 februari 2012, dapat diperoleh data sebagai berikut, 

nama: Ibu Sunanti, umur: 60 tahun, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, 

pekerjaan: ibu rumah tangga, alamat: Jalan widono sragen. 

b. Anamnesis khusus. 

Dari anamnesis khusus dapat diperoleh data sebagai berikut:  

1) Keluhan utama. 

Pasien mengeluhkan adanya rasa sakit pada lutut kanannya terutama saat 

berjalan dan naik turun tangga. 

2) Riwayat penyakit sekarang. 

Sekitar dua minggu yang lalu pasien merasakan sakit pada lutut kanan 

terutama pada saat berjalan dan naik turun tangga. Keluhan berkurang jika 

pasien beristirahat. Kemudian pasien langsung berobat ke RSUD Sragen 

Oleh dokter, pasien disarankan menjalani terapi seminggu 3 kali. 

sebelumnya pasien belum pernah melakukan pijat ataupun minum obat 

untuk mengurangi sakitnya. 

3) Riwayat penyakit dahulu. 

Sebelumnya pasien belum pernah menderita kondisi seperti ini.  

4) Riwayat Pribadi 

Pasien adalah seorang ibu rumah tangga yang slalu mengerjakan pekerjaan 

rumah. 

5) Riwayat Keluarga 

Tidak ditanyakan karena bukan penyakit herediter/ keturunan. 

c. Anamnesis sistem 

       Anamnesis sistem dibuat untuk melengkapi anamnesis yang belum 

tercakup dalam anamnesis umum dan anamnesis khusus, meliputi 1) kepala & 

leher: pasien mengeluh merasa pusing dan kaku leher terutama jika pasien 

kecapaian/ kelelahan, 2) kardiovaskuler: tidak ada keluhan, pasien tidak 

mengeluh dada berdebar-debar atau nyeri dada, 3)  respirasi: tidak ada keluhan, 

pasien tidak mengeluh adanya sesak napas atau batuk-batuk, 4) 

gastrointestinalis: tidak ada keluhan mual, muntah, BAB terkontrol dan lancar, 

5) urogenitalis: tidak ada keluhan, BAK terkontrol dan lancar, 6) 



musculoskeletal: pasien mengeluhkan adanya rasa sakit terutama saat berjalan 

dan naik turun tangga, 7) nervorum: tidak ada keluhan, pasien tidak mengeluh 

adanya kesemutan maupun nyeri menjalar pada tungkai. 

 

1. Pemeriksaan fisik. 

a. Tanda vital. 

       Pada pemeriksaan tanda vital/ vital sign didapatkan data sebagi berikut: 

(1) tekanan darah: 130/ 80 mmHg, (2) denyut nadi: 73kali/ menit, (3) 

pernapasan: 21 kali/ menit, (4) temperatur: 36
0
 C, (5) tinggi badan: 155 

cm dan (6) berat badan: 63 kg. 

b. Inspeksi. 

       Inspeksi merupakan suatu cara pemeriksaan dengan cara melihat dan 

mengamati kondisi pasien. Pemeriksaan ini dilakukan dalam dua cara 

yaitu inspeksi secara statis dan dinamis.  

       Dari pemeriksaan inspeksi secara statis didapatkan data sebagai berikut: 

keadaan umum pasien tampak baik, ekspresi wajah pasien tidak tampak 

menahan nyeri, tidak tampak adanya deformitas pada sendi lutut, tampak 

adanya bengkak pada lutut kanan. Sedangkan dari pemeriksaan inspeksi 

dinamis didapatkan data sebagai berikut: ekspresi wajah pasien saat 

berjalan tidak tampak menahan nyeri, pasien tidak menggunakan alat 

bantu jalan, px menggunakan deker pada lutut kanan nya tidak tampak 

pola jalan antalgic gait, dan pasien tampak kesulitan saat bangkit dari 

posisi duduk ke berdiri. 

c. Palpasi. 

       Dari pemeriksaan palpasi didapatkan data sebagai berikut: adanya nyeri 

tekan pada lutut kanan, suhu lokal antara lutut kanan dan kiri sama, 

adanya non pitting oedem pada lutut kanan. 

d. Auskultasi. 

    Dari pemeriksaan auskultasi didapatkan data yaitu terdengar adanya 

krepitasi pada lutut kanan. 

2. Pemeriksaan gerak. 

a. Pemeriksaan gerak aktif. 

pasien dapat menggerakkan lutut kanan baik fleksi maupun ekstensi 

tidak full ROM, tanpa rasa nyeri kecuali pada saat akhir gerakan fleksi. 

Adanya krepitasi saat gerakan fleksi dan ekstensi lutut kanan. 

b. Pemeriksaan gerak pasif. 

lutut kanan dapat digerakkan ke arah fleksi dan ekstensi tidak full 

ROM, tanpa adanya nyeri kecuali saat akhir gerakan fleksi. Endfeel 

hard pada gerakan extensi dan endfeel soft pada flexi pada lutut kanan 

dan ada krepitasi. 

1. PEMERIKSAAN SPESIFIK FT B 

1) Pemeriksaan nyeri dengan VDS 

Nyeri Nilai Keterangan 

Nyeri diam 1 Saat posisi berbaring 

Nyeri gerak 4 Saat posisi jongkok berdiri 

 



2) Pemeriksaan LGS dengan Goniometer 

Otot Penggerak Kanan Kiri 

Fleksor 3+ 5 

Ekstensor  3+ 5 

3) Pemeriksaan kekuatan otot dengan MMT 

Otot Penggerak Kanan Kiri 

Fleksor 3+ 5 

Ekstensor  3+ 5 

4) Pemeriksaan antropometri 

Titik Patokan Kanan Kiri 

Apex patella  

5  cm ke proksimal 

10 cm ke proksimal 

5  cm ke distal 

10 cm ke distal 

 

41 cm 

40 cm 

39 cm 

38 cm 

 

39 cm 

39 cm 

38 cm 

37 cm 

5) Pemeriksaan fungsional 

Kriteria Nyeri Kesulitan Ketergantungan 

Berdiri dari posisi duduk 3 3 1 

Berjalan 15 meter 2 2 1 

Naik tangga 3 trap 2 2 1 

 

2. DIAGNOSA FISIOTERAPI 

a. Impairment  

1) Nyeri pada lutut kanan terutama saat berjalan dan naik turun 

tangga. 

2) Oedem pada lutut kanan. 

3) Penurunan kekuatan otot fleksor dan ekstensor lutut kanan. 

4) Penurunan LGS lutut kanan. 

b. Fungsional limitation 

1) Adanya gangguan pa\da saat berjalan dan naik turun tangga karena 

adanya nyeri. 

2) Adanya gangguan pada saat dari posisi duduk ke berdiri karna 

adanya nyeri 

c. Disability 

Gangguan dalam bekerja karena harus berdiri dan naik turun 

tangga  

 

A. PROGRAM RENCANA FISIOTERAPI 

TUJUAN 

1) Mengurangi nyeri lutut kanan 

2) Mengurangi oedem lutut kanan  

3) Meningkatkan kekuatan otot flexor dan extensor 

4) mengembalikan aktivitas fungsional seperti berjalan jauh, berdiri dari 

posisi duduk. 

 



B. PELAKSANAAN FISIOTERAPI 

Hari: pertama, tgl 02 februari 2012 

1. INFRA RED 

Tujuan dari terapi ini adalah mengurangi nyeri, melancarkan 

sirkulasi darah dan merelaksasikan otot 

a. Persiapan alat 

Meliputi pemeriksaan kabel berada dalam kondisi baik dan tidak 

lecet, pemeriksaan lampu ir masih hidup atau sedah mati, persiapan tabung 

reaksi untuk tes sensibilitas, kemudian kabel mesin dan stop kontak 

dihubungkan dengan arus listrik. Mesin di hidupkan atau di panaskan 

dalam waktu kurang lebih 5 menit 

b. Persiapan pasien 

Pasien tidur terlentang dengan nyaman dan rilex, daerah yang akan 

di terapi bebaskan dari pakaian , bersihkan area yang akan di terapi, pada 

daera tersebut lakukan tes sensasi panas dan dingin dengan menggunakan 

tabuk reaksi yang satu di isi air panas dan yang satu di isi air dingin. 

Kedua tabung di tempatkan pada kulit pasien sacara bergantian. Apabila 

px dapat membedakan sensasi panas dan dingin maka ir dapat di 

berikan.pasien di beritahukan efek hangat saat di terapi. Px di beritahukan 

agar tidak merubah posisi alat ir dan anggota yang di terapi tidak boleh di 

geser kamana mana. 

c. Pelaksanaan terapi 

Setelah persiapan alat dan persiapan pasien selesai, selanjutnya alat 

ir di pasang di atas sendi lutut dengan jarak kurang lebh 45-50 cm,dengan 

waktu 15 menit dan hangat yang di berikan sesui dengan batas toleransi 

pasien, yaitu pasien merasakan hangat dan nyaman. Monitoring pasien 

setiap 5 menit sekali. Setelah waktu terapi ir habis, rapikan bed dan alat. 

2. Terapi Latihan 

a. Static kontraksi 

Posisi pasien : pasien tidur terlentang 

Posisi terapis: berdiri di samping bed dan memberikan instruksi 

Pelaksanaan : minta px untuk menekan lututnya ke bed, tahan hinggan 7 

hintungan hitungan ke delapan pasien rilek. Untuk memastikan lutut px 

menekan ke bawah terapis dapat menfiksasi bawah lutut pasien. Gerkan di 

lakukan 8 kali pengulangan. 

b. Resisted active exercise. 

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan quadriceps 

bench. Tujuan dari metode ini untuk meningkatkan kekuatan otot. Untuk 

menentukan intensitas menggunakan 1 RM (Repetiton Maximum) yaitu jumlah 

tahanan maksimal yang mampu dilawan oleh pasien pada satu gerakan saja. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini yaitu: 

       Prosedur latihan: 

1) Pasien duduk menggantung di quadriceps bench dengan posisi relaks dan 

tepat. Kemudian dilakukan pengaturan tinggi rendahnya pengungkit yang 

ditempatkan pada pergelangan kaki pasien bagian dorsal lalu terapis 

mengatur beban yang diperkirakan sesuai dengan kemampuan pasien. 



2) Kemudian dilakukan tes sub maksimal. 

Pasien diminta untuk menggerakkan beban yang ada pada quadriceps 

bench ke arah fleksi dan ekstensi menggunakan lutut kanan, dan dilakukan 

berulang-ulang sesuai dengan kemampuan pasien. Berat beban dalam tes 

ini adalah 2 kg dengan repetisi sebanyak 10 kali. Tes dihentikan apabila 

pasien merasa kelelahan, nyeri atau melakukan gerakan-gerakan 

kompensasi. 

3) Kemudian menghitung 1 RM dengan menggunakan diagram Holten. 

Rumus 1 RM: A kg x 100 %/ B %. A kg adalah berat beban awal pasien 

dan B % adalah banyaknya pengulangan yang dilakukan pasien. 

 

100% ............................................................................................................... 1 

95% ................................................................................................................. 2 

90% ................................................................................................................. 4 

85% ................................................................................................................. 7 

80% ................................................................................................................ 12 

75% ................................................................................................................ 16 

70% ................................................................................................................ 22 

65% ................................................................................................................ 29 

       dst                   dst                                                                                                                                 

 

1 RM = A kg x 100 %/ B % 

 = 3 kg  x 100 %/ 80 % 

 = 3,5 kg 

Intensitas = 10 – 65 % dari 1 RM 

 = 50 % x 3,5 kg 

 = 1,75 kg 

       Terapi latihan menggunakan quadriceps bench dilakukan repetisi 

sebanyak 20 kali, istirahat 0 – 30 detik dengan 1 – 3 seri tiap latihan. 

       Untuk pelaksanaan terapi pertama sampai terapi keenam dosis yang 

digunakan yaitu: (a) intensitas: 1, 75 kg, (b) repetisi : 25 kali, (c) istirahat: 0 – 

30 detik untuk pergantian tiap seri. Sebelum melaksanakan latihan dimulai 

dengan stabilisasi pada tungkai atas (bagian distal femur) untuk menghindari 

reaksi kompensasi, selain itu pasien juga diberitahu tentang cara atau aturan 

dalam melaksanakan latihan seperti pasien harus mengangkat beban dalam 

keadaan tungkai bawah lurus, tidak boleh ada gerakan mengayun dan latihan 

dihentikan jika timbul rasa nyeri 

C. EDUKASI 

Pasien dianjurkan untuk mengurangi aktivitas yang menggunakan 

pembebanan  sendi lutut yang berlebihan, seperti naik turun tangga, (2) pasien 

dianjurkan melakukan latihan di rumah sesuai dengan apa yang diajarkan 

oleh terapis, (3) pasien dianjurkan untuk mengatur pola makan untuk 

mengurangi kegemukan, untuk mengurangi pembebanan pada lutut pasien. 

(4) pasien di anjurkan pada saat pasien merasakan nyeri pada lututnya pasien 

dapat mengompres lututnya dengan air hangat. 



Kesimpulan 

         Dari hasil penanganan fisioterapi selama enam kali terapi di RSUD Sragen 

dapat disimpulkan bahwa  bahwa pasien yang berinisial Ny. S, umur 60 tahun 

dengan diagnosa medis osteoarthritis sendi lutut Dextra, diperoleh hasil melalui 

evaluasi akhir berupa : (1) adanya penurunan nyeri gerak, nyeri tekan dan nyeri 

diam  (2) adanya peningkatan LGS lutut kanan (3) adanya peningkatan kekuatan 

otot ekstensor  dan fleksor lutut kanan mengalami (4) adanya peningkatan 

kemampuan fungsional yang dievaluasi dengan skala jette. 
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