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“PENGARUH PENAMBAHAN KINESIO TAPING PADA TERAPI LATIHAN
STRAIGHT LEG RAISING (SLR) TERHADAP PENINGKATAN AKTIFITAS
FUNGIONAL PADA PASIEN OSTEOATHRITIS LUTUT”
(Pembimbing: Isnaini Herawati, SSt. Ft., M. Sc, dan Totok Budi Santoso, SSt.Ft,
.Pd, M.Ph)
Latar Belakang : Osteoartitis (OA) adalah penyakit degeneratif sendi, dimana struktur
keseluruhan sendi mengalami perubahan secara patologis. Ditandai dengan rusaknya
tulang rawan (kartilago) sendi, meningkatnya ketebalan serta adanya sklerosis dari
lempeng tulang, pertumbuhan osteofit-osteofit pada tepian sendi, meregangnya kapsul
sendi, timbulnya peradangan serta melemahnya otot–otot yang menghubungkan sendi
Tujuan: Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penambahan kinesio taping pada
latihan Straight Leg Raising (SLR) terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada
pasien osteoathritis
Subyek : Sebanyak 20 responden dengan keluhan osteoarthritis lutut di Desa
Pemulutan Ulu, Ogan ilir, Sumatera Selatan yang berumur 45 – 60 tahun. Responden
dibagi menjadi dua kelompok yaitu, kelompok Latihan SLR dan kelompok Latihan
SLRdi tambah dengan kinesio taping.
Metodologi Penelitian : Penelitiaan ini merupakan penelitian quasi eksperiment
dengan desain penelitian pre and post test with two control design. Uji statistik yang
digunakan pada uji pengaruh dan beda pengaruh menggunakan uji paired test dan
independent t test.
Hasil : diperoleh nilai p sebesar 0,027, sehingga dapat ditarik kesimpulan ada
perbedaan pengaruh latihan SLR dan Kinesiotapping terhadap Peningkatan Aktivitas
Fungsional
Kata Kunci : Kinesio taping, Latihan SLR, Osteoathritis Lutut

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Osteoartitis (OA) adalah penyakit degeneratif sendi, dimana struktur
keseluruhan sendi mengalami perubahan secara patologis. Ditandai dengan rusaknya
tulang rawan (kartilago) sendi, meningkatnya ketebalan serta adanya sklerosis dari
lempeng tulang, pertumbuhan osteofit-osteofit pada tepian sendi, meregangnya
kapsul

sendi,

timbulnya

peradangan

serta

melemahnya

otot–otot

yang

menghubungkan sendi. (Felson, 2008)

Mereka yang sudah usia lanjut paling sering terserang osteoarthritis (OA),
terutama yang berusia diatas 40 tahun. Sekitar 50% penderita orang yang terkena
OA mengalami perubahan radiologis namun hanya separuhnya yang timbul
gejala-gejala (Sharma, 2004). Beberapa gangguan kapasitas fisik yang
ditimbulkan akibat OA pada lutut yaitu : (1) Adanya nyeri pada lutut baik nyeri
diam, nyeri tekan ataupun nyeri gerak, (2) Adanya keterbatasan lingkup gerak
sendi (LGS) karena nyeri, (3) Adanya spasme, penurunan kekuatan otot dan
odema (Englud 2005).
Di seluruh dunia diperkirakan 9,6% pria dan 18% wanita di atas usia 60
tahun yang menderita osteoarthritis. Kasus tersebut akan terus meningkat akibat
bertambahnya usia harapan hidup, obesitas (kegemukan) dan kebiasaan merokok
(Englund, 2004).

Banyak modalitas fisioterapi yang dapat digunakan dalam penanganan
kasus osteoarthritis, salah satu nya yaitu dengan Latihan Straight Leg Raising
(SLR) dan kinesio taping.
Secara umum latihan untuk osteoarthritis yang rutin dilakukan pasien
setiap hari dirumah, meliputi: latihan di dalam air, penguatan otot, dan reedukasi
pola jalan. Paling penting adalah mencegah kontraktur fleksi lutut, sehingga harus
segera dilakukan penguluran pada otot hamstring dan gastroknemius dan tidak
kalah penting juga penguatan dari otot kuadriseps terutama vastus medialis.
Latihan untuk penguatan otot kuadrisep ini harus rutin dilakukan setiap harinya
dimulai dari latihan ringan salah satunya dengan latihan SLR.
Kinesiotaping ialah suatu teknik yang didasari oleh proses penyembuhan
secara alami oleh tubuh melalui aktifasi sistem neuro-muskulo-vaskuler yang
terdapat dalam tubuh. Otot memiliki peran dalam mempertahankan suhu tubuh,
aliran vena dan limfe dan lain-lain . (Kase, 2003)
Maka dari itu fisioterapi
mempunyai

kemampuan

dan

sebagai

tenaga

keterampilan

profesional kesehatan
yang

tinggi

untuk

mengembangkan, mencegah, mengobati dan mengembalikan gerak serta fungsi
seseorang. Adapun peran fisioterapi yang dapat dilakukan untuk mengurangi
nyeri

pada

kasus

osteoarthritis adalah

dengan

menggunakan

modalitas

kinesiotaping, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh penambahan kinesio taping pada latihan Straight Leg Raising (SLR)
terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada pasien osteoathritis lutut”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka
rumusan masalah yang akan diteliti adalah apakah ada pengaruh penambahan
kinesio taping pada latihan Straight Leg Raising (SLR) terhadap peningkatan
aktivitas fungsional pada pasien osteoathritis lutut ?
C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penambahan kinesio taping
pada latihan Straight Leg Raising (SLR)

terhadap peningkatan aktivitas

fungsional pada pasien osteoathritis
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang baik
dalam penanganan nyeri osteoathritis dengan tetap melihat sejauh mana manfaat
kinesio taping terhadap peningkatan aktivitas fungsional.

BAB II
KERANGKA TEORI

Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif yang umumnya terjadi
pada dewasa madya dan lansia dengan gangguan pada sendi dan mempunyai
gejala utama nyeri kronik (Nevitt, Felson dan Laster, 2011).
1. Klasifikasi Osteoathritis
Berdasarkan kriteria A.R.A (American Rheumaticam Associaton),
Osteoarthritis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Osteoarthritis primer
Osteoarthritis primer dikatakan sebagai perubahan degeneratif
yang penyebabnya tidak diketahui. Saiter menyebutkan sebagai ”Aging
Process” dan sendi normal.
b. Osteoarthritis sekunder
Adalah penyebab Osteoarthritis yang menyertai kelainan seperti
kongenital atau kelainan pertumbuhan (contoh: osteochondrosis), penyakit
metabolik (contoh: Gout), trauma, inflamasi (contoh: Rheumatoid
arthritis). Disebut Osteoarthritis sekunder karena diketahui penyebabnya
(Alman, 1991)
2. Patofisiologi
Pada osteoarthritis terdapat proses degenerasi, inflamasi yang terjadi
dalam jaringan ikat, lapisan rawan synovial, dan tulang subchondral. Karena

rusaknya tulang subchondral maka akan terjadi peningkatan aktivitas tulang
berupa pembentukan spur atau osteophite pada tepi sendi yang akan dapat
menimbulkan iritasi jaringan sekitar dan menimbulkan nyeri. Adanya
Sinovitis yang merupakan inflamasi dari synovium dan hal itu terjadi akibat
proses sekunder degenerasi dan fragmentasi. Sinovitis dapat meningkatkan
cairan sendi lutut yang mengandung bermacam-macam enzim akan tertekan
ke celah-celah rawan sendi. Ini mempercepat proses pengrusakan rawan sendi,
pada tahap lanjut terjadi tekanan tinggi dari cairan sendi terhadap permukaan
sendi yang tipis. Cairan ini akan didesak ke dalam celah-celah tulang
subchondral dan akan menimbulkan krista subchondral (Kenneth, 2003)
Proses patologi osteoarthrisis diawali oleh aktifitas metabolic yang
mengakibatkan kerusakan pada kondrosit dan matriks rawan sendi. Akhirnya
osteoarthrisis berkembang dimana terjadi ketidak seimbangan antara
pembentukan dan perusakan pada tulang rawan sendi (kartilago), serta adanya
suatu usaha dari sendi untuk memperbaiki kerusakan tidak terjadi. Usaha
tersebut antara lain peningkatan kandungan air, penyempitan serabut kolagen
dan akhirnya penurunan secara total proteoglikans. Hal ini menyebabkan
terjadinya kekakuan pada tulang rawan sendi (kartilago) sehingga
memudahkan terjadinya gangguan mekanik (Kuntono, 2011).

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode Quasi Eksperiment yang sering
disebut juga sebagai eksperimental semu oleh karena tidak semua variabel
dikontrol oleh peneliti. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu dengan menggunakan two group pre test and post test with control group
design (Notoatmojo, 2005). Bentuk rancangan penelitian ini dapat digambarkan
dengan pola sebagai berikut :
Pre test

Post test

Kelompok I : 01

X1

02

Kelompok II : 03

X2

04

Keterangan :
X1 : Perlakuan Latihan SLR
X2 : Perlakuan Latihan SLR dan Kinesiotapping
01 : Tingkat nyeri sebelum perlakuan Latihan SLR
02 : Tingkat nyeri sesudah perlakuan Latihan SLR dan Kinesiotapping
03 : Tingkat nyeri awal perlakuan Latihan SLR
04 : Tingkat nyeri akhir perlakuan Latihan SLR dan Kinesiotapping

B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi penelitian ini adalah pasien dengan diagnosa Osteoarthritis
lutut di Desa Pemulutan Ulu Ogan Ilir pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan
jumlah sebanyak 20 orang.
2. Sampel
Metode pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah
menggunakan metode purposive sampling dengan alasan pasien yang diikutsertakan sebagai responden adalah pasien yang memiliki keluhan nyeri lutut.
Adapun kriteria-kriteria responden sebagai berikut:
a. Kriteria Inklusi (penerimaan)
1) Usia 45 – 60 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
2) Subjek dengan gejala klinis OA lutut dengan kategori berat, sedang
dan ringan menurut Index Lequense.
3) Tidak adanya deformitas
4) Tidak sedang mengikuti aktifitas fisik yang berat
5) Bukan Olahragawan
c. Kriteria Eksklusi (penolakan)
1) Mendapatkan obat analgesic selama menjalani
menggunakan Kinesiotaping.
2) Mempunyai kontraktur pada lutut lutut

terapi dengan

3) Mempunyai gangguan seperti kadiovaskuler, respirasi atau gangguan
musculoskeletal selain OA lutut yang serius
4) Tidak dapat berjalan
5) Injeksi dilutut kurang dari 30 hari
d. Kriteria Drop out
Tidak menyelesaikan program terapi
C.

Variabel Penelitian

1. Variabel bebas : Kinesiotapping dan SLR
2. Variabel terikat : Kemampuan aktivitas fungsional

BAB IV
HASIL PENELITIAN
Hasil uji perbedaan pengaruh pemberian latihan SLR dan kinesiotapping
terhadap peningkatan aktifitas fungsional
Variabel
Pemberian
Kinesiotapping

Kelompok
Selisih Latihan SLR
Selisih Latihan SLR
dan Kinesiotapping

N

Mean

SD

(t)

Sig.(2tailed)

10

2.80
4.40

1.70
1.22

-2.415

0.027

10

Sumber: Hasil Olahan Data, 2012
Berdasarkan uji Independent Sample Test diperoleh nilai p sebesar
0,027, sehingga dapat ditarik kesimpulan ada perbedaan pengaruh latihan SLR
dan Kinesiotapping terhadap Peningkatan Aktivitas Fungsional.

Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa efek perlakuan antara metode
kinesiotaping selama 4 hari dan Latihan SLR selama 8x selama 4 hari
berpengaruh dalam penurunan nyeri osteoarthritis lutut yang dapat meningkatkan
aktifitas fungsional pada penderita osteoathritis lutut.

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori pada pembahasan
ini maka dapat disimpulkan sesuai dengan hipotesis yaitu: 1) Pemberian Latihan
SLR memberi manfaat terhadap peningkatan aktifitas fungsional pada penderita
osteoathritis; 2) Pemberian latihan SLR dan kinesiotapping memberi manfaat
terhadap peningkatan aktifitas fungsional pada penderita osteoathritis; 3)
Pemberian kinesiotaping dan latihan SLR serta pemberian Latihan SLR memiliki
perbedaan pengaruh terhadap peningkatan aktifitas fungsional pada penderita
osteoathritis.
B. Saran
Seperti yang telah dibahas pada bab pembahasan maka peneliti
memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Untuk penelitian selanjutnya peneliti mengharapkan dilakukan penelitian lebih
lanjut tentang gangguan aktivitas fungsional pada penderita osteoathritis
dengan jumlah subjek yang lebih besar sehingga data-data yang di dapatkan
jauh lebih valid.
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