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ABSTRAK 

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

SKRIPSI,  OKTOBER 2012 

ISTI KOMARIYAH / J110080070 

“PENGARUH TERAPI SHORTWAVE DIATHERMY  (SWD) DAN 
ULTRASOUND (US) TERHADAP PENURUNAN NYERI PADA PENDERITA 
OSTEOARTRHITIS KNEE (Dibimbing oleh: Bapak Agus Widodo, SSt. FT. M. 
Fis dan Ibu Wahyuni, Sst. FT, M. Kes)   

OA atau juga disebut  dengan penyakit sendi degeneratife adalah suatu 
kelainan pada kartilago (tulang rawan sendi) yang ditandai perubahan klinis, 
histologist dan radiologis. Mengenai sekitar 7% populasi amerika serikat, mengenai 
60% sampai 70% orang berusia lanjut atau lebih dari 60 tahun.Yang bertujuan Untuk 
mengetahui pengaruh ultrasound (US) terhadap penurunan nyeri pada kondisi OA, 
Untuk mengetahui pengaruh SWD  terhadap penurunan nyeri pada kondisi OA dan 
Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian  ultra sound (US)  dan SWD  
terhadap nyeri pada OA. 

Tempat penelitian dilaksanakan di “Rumah sakit tingkat II dr. Soedjono’’ 
Magelang selama 3 minggu. Penelitian ini menggunakan metode eksperiment dengan 
pendekatan quasi eksperiment dan dengan  desain penelitian pre and post-test two 
group design. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 12 sampel. Diberikan terapi 
SWD dan Ultrasound yang sebelum dilakukan terapi terlebih dahulu subyek di ukur 
nyerinya dengan menggunakan alat ukur VAS. SWD dan Terapi diberikan kepada 
subyek selama 15-20 menit untuk SWD dan 5-10 menit untuk Ultrasound, terapi 
diberikan 3 kali dalam seminggu selama 6 kali terapi.  

Hasil uji t, Kemudian dilakukan uji homogenitas antara terapi Ultrasound dan 
SWD didapatkan nilai p=0,307 (p<0,05). Uji beda pengaruh nyeri OA dengan terapi 
Ultrasound dan SWD  menggunakan uji Paired sample  t Test didapatkan nilai 
p=0,001 (p<0,05) untuk terapi Ultrasound dan p=0,004 (p<0,05) untuk terapi SWD. 
Hasil uji beda pengaruh pemberian terapi  Ultrasound dan SWD menggunakan uji 
parametrik yaitu uji independent t test didapatkan nilai p=0,034 (p<0,05). Dimana 
hasil penelitian  menunjukkan adannya beda penggaruh pemberian terapi Ultrasound 
dan SWD pada penderita OA knee. 

 

Kata kunci: SWD, Ultrasound, Osteoartritis. 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

OA atau juga disebut  dengan penyakit sendi degeneratif adalah suatu 

kelainan pada kartilago (tulang rawan sendi) yang ditandai perubahan klinis, 

histologist dan radiologis. 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 mampu untuk berjalan (Kuntono, 2011). Mengenai sekitar 7 % 

populasi amerika serikat, mengenai 60% sampai 70% orang berusia lanjut atau 

lebih dari 60 tahun (Brashers, 2008). 

Masalah yang timbul pada kondisi OA lutut adalah (1) impairtment 

meliputi nyeri, keterbatasan gerak, ROM, penurunan kekuatan otot. (2) fungsional 

limitation berupa keterbatasan aktivitas berjalan  jauh, jongkok berdiri, duduk 

berdiri, dan naik turun tangga. (3) dan disability seperti terganggunya aktifitas 

sosial masyarakat. (Kuntono, 2011). Dan salah satu modalitas yang digunakan 

dalam penurunan nyeri yaitu dengan menggunakan  ShortWave Diathermy 

(SWD) dan ultrasound (US). 

Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh terapi ultrasound (US) terhadap nyeri pada OA? 

2. Apakah ada pengaruh ShortWave Diathermy (SWD)  terhadap nyeri pada 

OA? 



3. Apakah ada beda pengaruh  ShortWave Diathermy (SWD) dan ultrasound 

(US) terhadap penurunan nyeri pada OA? 

Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian  ultra sound (US)  dan 

SWD  terhadap nyeri pada OA. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh ultrasound (US) terhadap penurunan nyeri 

pada kondisi OA. 

b. Untuk mengetahui pengaruh SWD  terhadap penurunan nyeri pada kondisi 

OA. 

Manfaat penelitian 

1. Bagi institusi: Untuk menambah referensi tentang penanganan pada  OA lutut 

dengan terapi dingin dan SWD. 

2. Bagi penulis: Menambah pemahaman tantang pemberian terapi  dingin dan 

SWD dalam melaksanakan proses fisioterapi pada kondisi OA. 

3. Bagi fisioterapis: Untuk mendapatkan metode terapi  yang tepat dan 

bermanfaat dalam melakukan penanganan pada kondisi OA. 

 

 

 

 



LANDASAN TEORI 

1. OA 

Penyakit Sendi Degeneratif (osteoatritis) adalah penyakit yang bersifat 

memburuk yang dicirikan dengan berkurangnya sendi tulang rawan secara 

progresif  (Gordon, 2002).  Osteoatritis  adalah suatu kelainan pada kartilago 

yang ditandai dengan perubahan klinis, histologis, dan radiologis (Kuntono, 

2011). 

Etiologi OA 

Penyebab  osteoartritis hingga saat ini masih belum terungkap, namun  

beberapa faktor  resiko untuk timbulnya osteoartritis antara lain adalah: 

1. Degenerasi  

 Usia lanjut merupakan faktor resiko timbulnya osteoarthritis 

yang paling kuat. Hal ini terjadi karena adanya hubungan antara umur 

dengan degenerasi jaringan dimana terjadi penurunan kolagen dan 

proteoglikan pada kartilago sendi. 

2. Obesitas  

 Berat badan yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan 

mekanik pada sendi penahan tubuh. 

3. Jenis kelamin 

 Pada orang tua yang berumur lebih dari 55 tahun, prevelensi 

terkenanya osteoartritis pada wanita lebih tinggi dari pria. 



4. Trauma  

 Trauma langsung maupun tidak langsungakibat dari pekerjaan 

berat maupun akibat dari pemakaian sendi secara terus-menerus. 

5. Over use 

 Aktifitas fisik yang banyak membebani sendi lutut akan 

mempunyai resiko terserang osteoartritis lebih besar.  

6. Kecacatan genu valgus atau varus 

 Kecacatan tersebut lama kelamaan mengakibatkan kerusakan 

pada kartilago persendian, karena berat badan ditumpu oleh sebagian 

permukaan sendi. 

7. Kelemahan otot (Anwar, 2012).  

2. Short Wave Diathermy (SWD) 

SWD adalah alat terapi yang menggunakan energi elektromaknetik 

yang di hasilkan oleh arus bolak-balik frekwensi tinggi 27,33 MHz (Sujatno, 

2002). 

3. Ultrasound (US) 

Bunyi atau suara adalah peristiwa getaran mekanik dengan bentuk 

gelombang longitudinal yang bejalan melalui medium tertentu dengan 

frekuensi yang variabel. Berdasarkan frekuensinya ultra sonik > 20.000 hertz 

(Sujatno, 2002). 

 
 



METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Dalam penelitian ini tempat penelitian akan dilaksanakan dirumah sakit 

dr. soedjono Magelang. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 24 

september-13 0ktober 2012. 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah eksperimen, dengan menggunakan pendekatan 

Quasi Eksperiment yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gejala 

atau pengaruh yang timbul akibat dari adanya perlakuan tertentu dan semua 

variable tidak dapat dikontrol oleh peneliti. Dengan menggunakan desaign 

penelitianPre and Post Test two group design. 

Populasi 

Populasi penelitian adalah pasien dengan diagnosa OA lutut yang datang 

ke poli klinik Rumah sakit dr. Soedjono  Magelang yang berjumlah 16 subyek.  

Sampel 

Sampel yang digunakan yaitu pasien yang di diaknosa OA lutut. Yang 

datang kepoli klinik fisioterapi dr. Sedjono Magelang berjumlah 12 subyek yang 

masuk dalam kriteria inklusi. 

Definisi oprasional 

1. SWD adalah alat terapi yang menggunakan energi elektromaknetik yang 

dihasilkan oleh arus bolak-balik frekwensi tinggi 27.12 MHz (Sujatno, 2002). 



Metode pemasangan yang digunakan yaitu coplanar dengan intensitas 

Continous dan dengan lama terapi 15 menit. 

2. US adalah Bunyi atau suara adalah peristiwa getaran mekanik dengan bentuk 

gelombang longitudinal yang bejalan melalui medium tertentu dengan 

frekuensi yang variabel. Berdasarkan frekuensinya ultra sonik > 20.000 hertz. 

Dengan frekuwensi Cintinous intermiten dan  waktu sesuai yang ditentukan 

yaitu antara 10-15 menit dan intensitas sesuai toleransi pasien. 

3. Nyeri OA knee Nyeri OA knee di diskiripsikan sebagai nyeri tumpul (dull 

pain) dan nyeri cubitan (aching pain). Dan nyeri yang terjadi pada sendi lutut 

dapat bertambah buruk oleh gerakkan, weight bearing dan berjalan (Kuntono, 

2011). 

Pengukuran nyeri di ukur dengan  VAS Prosedur pengukuran nyeri 

dengan VAS berupa garis kosong, posisi horizontal, lurus sepanjang  100 mm, 

pasien diintruksikan untuk mengeser seberapa titik nyeri yang dirasakan. 

Pengukuran nyeri dilakukan pada awal penelitian sehari sebelum perlakuan 

diberikan dan diakhir penelitian sehari setelah perlakuan selesai. Pengukuran 

dinilai saat pasien diam, gerak dan ketika ditekan (Parjoto, 2006). 

   

                 0                                                                           100mm 

             Tidak nyeri                                                              Sangat nyeri    

 

 



Jalannya penelitian 

1. Terlebih dahulu peneliti minta ijin kepada pihak Fakultas dan pihak rumah sakit 

dr. Soedjono Magelang. 

2. Pada pengumpulan data peneliti terlebih dahulu memperkenalkan diri, kemudian 

menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian. 

3.  Responden yang setuju menandatangani serta persetujuan (informent concent) 

untuk menjadi responden peneliti. kemudian pasien diukur seberapa derajad 

nyeri yang dirasakkan dengan menggunakan alat ukur berupa VAS dengan skala 

0-100mm untuk mendapatkan nilai nyeri pada awal penelitian sebelum diberikan 

perlakuan. 

4. Dilakukan pemberian perlakuan dengan SWD. Persiapan pasien, sebelum 

dilakukan terapi pasien dijelaskan tujuan dari terapi, Jelaskan pula jika panas 

yang dirasakan tidak ada / sedikit sekali namun tetap memimbulkan reaksi pada 

jaringan yang diobatin. Pasien diingatkan pula mengenai perasaan yang timbul 

dan derajad panas dan perasaan lain yang mungkin terjadi. Elektroda dipasang 

dengan metode coplanar kemudian tekan tombol ON. Atur waktu terapi yaitu 

selama 15 menit kemudian Intensitas di naikkan pelan-pelan sampai pasien 

merasa hangat. Dosis  terapi 3x seminggu selama 6x perlakuan. 

5. Diberikan perlakuan dengan US. Persiapan pasien, sebelum dilakukan terapi 

pasien dijelaskan tujuan dari terapi dan pastikan alat juga aman digunakan. 

Palpasi bagian lutut mana yang terasa paling sakit, kemudian diukur dengan 



menggunakan mideline untuk menentukan waktu terapi. Kemudian terlebih 

dahulu bersihkan lutut pasien yang akan diterapi dengan menggunakan kapas 

yang telah dibasahi dengan alkohol, kemudian berikan gel sebagai penghantar 

supaya arus yang digunakan bisa masuk, atur waktu sesuai perhitungan, ratakan 

gel dengan tranduser kemudian tekan tombol ON dan naikkan intensitas secara 

perlahan. Dosis terapi 3x seminggu selama 6x perlakuan. 

6. Selanjutnya dilakukan kembali penggukuran nyeri diakhir penelitian untuk 

mendapatkan nilai nyeri pada akhir penelitian setelah perlakuan selesai. 

Analisis data 

Uji normalitas data yang dilakukan pada pennelitian ini menggunakan 

Shapiro-Wilk tets. Karena data berdistribusi normal maka uji analisa statistik 

menggunakan paried T-test. Beda pengaruh antara dua perlakuan menggunakan 

independent test karena data tersebut berdistribusi normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil Uji Analisa Data 

1. Uji normalitas data 

Pengujian menggunakan Shapiro-Wilk mengingat  data penelitian 

berjumlah 12, dimana  subyek terbagi atas 6 subyek dengan terapi Ultrasound 

dan 6 subyek dengan terapi SWD. Tujuan pengujian normalitas data adalah 

untuk  menentukan arah pengujian, apakah menggunakan analisis parametrik 

atau menggunakan uji non parametrik. Hasil uji normalitas data ditampilkan 

dalam tabel 4.6 

Tabel 4.6  Hasil pengujian normalitas data pada subyek di Rumah Sakit dr. 
Soedjono Magelang   

Perlakuan terapi   Pengujian   P Kesimpulan  
Ultrasound  Pre test 0,485 Normal 

Post test 0,457 Normal 
 Selisih  0.319 Normal 
SWD Pre test 0,479 Normal 

Post test 0,442 Normal 
 Selisih 0.250 Normal 

 

Tabel 4.6 menunjukkan data variabel  dari terapi ultrasound dan 

SWD mempunyai  nilai p>0,05, sehingga disimpulkan data berdistribusi 

normal. Kemudian dilakukan uji pengujian parametrik. 

2. Uji hipotesis pengaruh nyeri OA  dengan terapi Ultrasound  

Hasil uji  Pre and post test pemberian terapi  Ultrasound 

menggunakan uji parametrik yaitu  uji paired  t test. Yang ditampilkan pada 

tabel 4.8 



Tabel 4.8  Hasil uji  pre test –post pemberian terapi  Ultrasound  pada 
subyek penelitian di Rumah Sakit dr. Soedjono Magelang   

 
Nyeri OA thitung P Keputusan 
Pre test – post test 6.443 0.001 Ho ditolak 

Tabel 4.8  menunjukkan hasil uji hipotesis antara pre-test dan pos- test 

nyeri OA  pada terapi ultrasound dengan nilai p< 0,05 artinya ada pengaruh 

Ultra Sound terhadap penurunan nyeri pada kondisi OA. 

3. Uji hipotesis  pengaruh nyeri OA  dengan terapi SWD 

Hasil uji  Pre and post test pemberian terapi  SWD menggunakan uji 

parametric yaitu  uji paired  t test. Yang ditampilkan pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 Hasil uji  pre test –post pemberian terapi SWD  pada subyek 
penelitian di Rumah Sakit dr. Soedjono Magelang   

 
Nyeri OA thitung P Keputusan 
Pre test – post test 5.022 0,004 Ho ditolak 

Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji hipotesis antara pre-test dan post test 

nyeri OA  pada terapi SWD  dengan nilai p< 0,05 artinya ada pengaruh terapi 

SWD  terhadap penurunan nyeri pada kondisi OA. 

4. Uji selisih tingkat nyeri antara terapi Ultrasound dan SWD 

Hasil uji  beda pengaruh nyeri OA antara  terapi  Ultrasound  dan terapi 

SWD  menggunakan uji parametric yaitu  uji independent t test. Yang  

ditampilkan pada tabel 4.10 

Tabel 4.10 Hasil uji  beda pengaruh antara  pemberian terapi Ultrasound 
dan SWD  pada subyek penelitian di Rumah Sakit dr. 
Soedjono Magelang   

 



Uji beda thitung P Keputusan 
Selisih nyeri 
Ultrasound dan 
SWD   

3.594 0.005 Ho ditolak 

Tabel 4.10  menunjukkan hasil uji hipotesis antara selisih nyeri OA  

pada terapi Ultrasound dan SWD  dengan nilai p< 0,05 artinya ada beda 

selisih nyeri OA pada pasien yang menggunakan terapi Ultrasound dan SWD.   

Keterbatasan Penelitian 

1. Peneliti tidak dapat mengendalikan semua faktor resiko seperti degenerasi, 

obesitas, trauma, over use, jenis kelamin, kelemahan, kecacatan genu valgus 

dan varus.  

2. Pengukuran nyeri hanya dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pre  test dan post 

test, sehingga peneliti tidak mengetahui perkembangan penurunan nyeri setiap 

dilakukan terapi.  

KESIMPULAN DAN  SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisia data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka peneliti mengambil kesimpulan ada pengaruh pemberian Ultrasound  

terhadap penurunan nyeri pada OA, ada pengaruh terapi SWD terhadap 

penurunan nyeri pada OA, dan ada beda pengaruh terapi  ultrasound dan SWD  

terhadap nyeri pada OA, dimana pemberian  ultrasound lebih efektif dalam 

menurunkan nyeri pada OA. 



Saran 

1. Keilmuan  

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai manfaat  

terapi ultrasound dan terapi  SWD.  

2. Bagi tenaga kesehatan fisioterapi 

Diharapkan dengan hasil penelitian ini, tenaga kesehatan fisioterapi 

dapat memberikan pelatihan ultra sound dan SWD kepada penderita OA 

terhadap penurunan nyeri sehingga dapat mengembalikan kapasitas fungsional 

dengan baik. 

3. Peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat menjadi acauan bagi peneliti  berikutnya. 

Diharapkan peneliti lain dapat melakukan menambah jumlah subyek, metode 

penelitan seperti dengan pengambilan data nyeri secara longitudinal sehingga 

diharapkan diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam dan variatif. 
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