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ABSTRAK 

PROGRAM STUDI S1 FISIOTERAPI FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

SKRIPSI 26 DESEMBER 2012 

PENGARUH PROGRESSIVE RESISTANCE EXERCISE (PRE) TERHADAP 
PENURUNAN NYERI LUTUT DAN PENINGKATAN KEKUATAN OTOT 
QUADRICEPS PADA OSTEOARTHRITIS (OA) SENDI LUTUT 

Pembimbing oleh : Umi Budi Rahayu, SST. Ft, S. Pd, M. Kes dan Wahyuni, SST. Ft, 
M. Kes. 

Latar Belakang : Osteoarthritis (OA) adalah penyakit sendi degeneratif noninflamasi 
yang di tandai dengan degenerasi tulang rawan sendi, hipertrofi tulang pada tepinya, 
dan perubahan pada membran sinovial, di sertai dengan nyeri dan kekakuan  (Novak, 
1998). Gejala yang paling sering ditemukan pada kasus osteoarthritis lutut adalah 
nyeri. Nyeri adalah suatu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak 
menyenangkan mengikuti terjadinya kerusakan atau cenderung merusak jaringan dan 
Gejala selanjutnya adalah kelemahan otot quadrisep. Penguatan otot dapat dicapai 
dengan metode Progressive resistance exercise (PRE). 

Tujuan  Penelitian : Untuk mengetahui perbedaan pengaruh PRE terhadap 
penurunan nyeri dan peningkatan kekuatan otot Quadriceps pada OA sendi lutut 

Metode : Progressive resistance exercise (PRE) adalah latihan penguatan isotonik 
dinamik dengan beban yang ditingkatkan secara bertahap (Cailllet,1976). Latihan ini 
lebih untuk menjaga dan meningkatkan fungsi otot, mengurangi nyeri sendi, dan 
meningkatkan fungsi pasien OA lutut (McQuade, 2011). 

Hasil :  Hasil analisis dengan menggunakan uji Mann Whitney Test diperoleh nilai 
kemaknaan 0,0001 dimana nilai p < 0,05, sehingga terdapat perbedaan pengaruh 
Intervensi PRE dan Non-PRE Terhadap Penurunan Nyeri OA Lutut dan Peningkatan 
Kekuatan Otot Quadriceps.  

Kesimpulan : Kesimpulan penelitian adalah ada perbedaan pengaruh PRE terhadap 
penurunan nyeri lutut dan peningkatan kekuatan otot quadriceps pada OA lutut 

Kata Kunci : OA, Progressive resistance exercise (PRE). 

 



 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang : Osteoarthritis (OA) adalah penyakit sendi degeneratif noninflamasi 

yang di tandai dengan degenerasi tulang rawan sendi, hipertrofi tulang pada tepinya, 

dan perubahan pada membran sinovial, di sertai dengan nyeri dan kekakuan  (Novak, 

1998). Gejala yang paling sering ditemukan pada kasus osteoarthritis lutut adalah 

nyeri. Nyeri adalah suatu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak 

menyenangkan mengikuti terjadinya kerusakan atau cenderung merusak jaringan dan 

Gejala selanjutnya adalah kelemahan otot quadrisep. Penguatan otot dapat dicapai 

dengan metode Progressive resistance exercise (PRE). Tujuan  Penelitian : Untuk 

mengetahui perbedaan pengaruh PRE terhadap penurunan nyeri dan peningkatan 

kekuatan otot Quadriceps pada OA sendi lutut 

Landasan Teori 

A. Kerangka Teori 

1. Fisologi Terapan 

a. Osteoarthritis 

Osteoarthritis atau di sebut juga penyakit sendi degeneratif adalah 

suatu kelainan pada kartilago yang ditandai dengan perubahan klinis, 

histology, dan radiologi. Penyakit ini bersifat asimetris, tidak ada 

komponen sistemik (Parjoto, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  Lutut Normal dan Lutut Osteoarthritis 

(Kuntono, 2011) 

b. Komplikasi 

Penderita OA lutut, apabila tidak diberikan penanganan yang cepat 

dan tepat maka akan mengakibatkan gangguan  pada sendi lutut antara 

lain (1) Gangguan pada waktu berjalan karena adanya pembengkakan 

akibat peradangan, (2) Terjadi kekakuan sendi pada sendi lutut karena 

peradangan yang berlangsung lama, sehingga struktur sendi akan 

mengalami perlengketan, (3) Terjadi atrofi otot karena adanya nyeri, 

maka penderita enggan melakukan gerak pada sendi lutut, sehingga 

apabila sendi lutut lama tidak di gerakan dapat menyebabkan otot-otot 

pada sendi lutut atrofi atau disuse atrofi. Otot dapat mengalami atrofi 

sampai 30 % dalam seminggu, sedangkan otot dalam keadaan istirahat 

akan kehilangan fungsi sebanyak 3 % per hari, (4) Menurunya fungsi 

otot akan mengurangi stabilitas sendi lutut, sehingga dapat 

memperburuk keadaan penyakit dan menimbulkan deformitas. 

Penurunan fungsi otot selanjutnya dapat menurunkan kemampuan 

aerobik serta kapasitas fungsional (Kuntono, 2005). 

 

 



2. Indeks Berat-ringannya Osteoarthritis Sendi Lutut menurut 

Altman 

 Kriteria untuk menilai berat ringannya Osteoarthritis sendi lutut 

dengan menggunakan index  (Tabel 2.1). Dengan sistem ini, maka bila 

indexnya ≥ 14, maka derajat Osteoarthritis ekstrim berat. 11–13, 

sangat berat. 8–10, berat. 5–7, sedang. 1–4, ringan (Altman, et al., 

1986). 

 

Tabel 2.1. Indeks Berat-ringannya Osteoarthritis Sendi Lutut 

1. Nyeri 

A. Nyeri selama tidur malam 

        – tidak ada 

        – hanya bila bergerak atau pada posisi 

tertentu 

        – tanpa bergerak 

B. Kaku sendi pada pagi hari atau setelah bangkit 

dari 

      berbaring 

         – ≤ 1 menit 

         – 1–15 menit 

         – ≥ 15 menit 

D. Selama berjalan 

         – tidak ada 

         – setelah berjalan beberapa langkah 

         – segera setelah berjalan dan makin sakit 

E. Ketika berdiri dari posisi duduk tanpa bantuan 

lengan 

II. Jarak maksimum yang dapat ditempuh dengan 

berjalan 

(dengan nyeri) 

Skor 

 

0 

1 

2 

 

 

0 

1 

0 atau 1 

 

0 

1 

2 

0 atau 1 

 

 

 

 



    – tidak terbatas 

    – > 1 km, tapi terbatas 

    – s/d 1 km (kira–kira 15 menit) 

    – 500–900 m (kira–kira 8–15 menit) 

    – 300–500 m 

    – 100–300 m 

    – < l00m 

    – dengan 1 tongkat/penyangga 

    – dengan 2 tongkat/penyangga 

 

III. Aktifitas sehari–hari 

   – Apakah anda dapat menaiki tangga yang tegak 

   – Apakah anda dapat menuruni tangga yang tegak 

   – Apakah anda dapat jongkok ? 

   – Apakah anda dapat berjalan di jalan yang tidak rata 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

 

0 atau 2 

0 atau 2 

0 atau 2 

0 atau 2  

 

3. Nyeri  

a. Definisi Nyeri 

 Nyeri adalah suatu pengalaman sensoris dan emosional yang 

tidak menyenangkan mengikuti terjadinya kerusakan atau 

cenderung merusak jaringan (Kuntono, 2010). Nyeri yang 

dikeluhkan oleh pasien OA lutut adalah bervariasi pada tiap-tiap 

individu. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nyeri pada 

OA lutut antara lain : 1) Nyeri oleh karena faktor lokal adalah 

perubahan bentuk pada sendi OA yaitu lipping osteophite dan pada 

kasus lebih lanjut terjadi destruksi dan istabilitas. Semua ini dapat 

menyebabkan abnormal kekakuan mekanik terhadap ligamen, 

kapsul dan struktur inervasi yang lainya, sehingga menimbulkan 

nyeri dan lokasi nyeri tekan. Hal ini mungkin menyebabkan 



timbulnya nyeri tekan dan nyeri yang tajam saat aktivitas. 2) Nyeri 

oleh karena faktor tulang adalah penigkatan tekanan intraosseous 

pada tulang subkondal yang menyebabkan hambatan aliran vena, 

sehingga timbulnya nyeri. 3) Nyeri oleh karena faktor otot adalah 

terjadi kelemahan otot pada sendi yang terlibat, sehingga terjadi 

kelainan fungsi otot. Dengan latihan penguatan otot akan dapat 

mengurangi nyeri (Diepe, et al., 1995).   

b. Pengukuran nyeri (Numeric Rating Scale 0 – 10) 

 

 

                      0       1        2      3        4       5        6       7        8       9       10 

                                          

 

                                           None          Mild                    Moderate                      Severe 

  

Indikasi dewasa dan anak-anak (> 9 tahun) dalam pelaksanaan 

diinstruksikan : 

a) Pasien diminta salah satu dari pertanyaan-pertanyaan berikut: 

    Nomor berapa nyeri yang anda rasakan saat ini ? 

b) Ketika penjelasan yang disarankan di atas tidak cukup untuk 

pasien, maka untuk  menjelaskan konsep atau skala penilaian 

NRS dengan cara berikut: 

(1) 0        = Tidak sakit 

(2) 1-3 = Nyeri ringan  (mengganggu, menjengkelkan, 

mengganggu sedikit dengan ADL) 

(3) 4-6 = Nyeri sedang (mengganggu secara signifikan dengan 

ADL) 

(4) 7-10 = Nyeri berat (menghentikan atau tidak dapat melakukan 

ADL) (McCaffery & Beebe, 1993). 



4. Kelemahan Otot Quadrisep 

  Kelemahan otot quadriseps pada osteoarthritis lutut dapat 

mempercepat perkembangan OA itu sendiri, sehingga dikaitkan dengan 

gangguan stabilitas sendi dan fungsi fisik. Selain quadriseps sebagai 

proteksi yang penting pada sendi lutut, dapat pula bertindak untuk 

mengurangi kecepatan tungkai sebelum heel strike, sehingga beban 

dapat berkurang. Jika otot quadriceps tidak mengalami kelemahan 

maka akan dapat mengurangi nyeri akibat OA itu sendiri (Rice, 2011). 

Kelemahan dan atropi otot dapat di sebabkan oleh tidak melakukan 

aktivitas penuh, maka kekuatannya akan berkurang 5% per hari (kira-

kira 50% setelah 2 minggu). Disamping terjadi kelemahan juga terjadi 

atropi otot (disuse atrophy), oleh karena serat-serat otot yang tidak 

berkontraksi untuk beberapa waktu, secara berlahan akan mengecil 

(atrofi), dimana terjadi perubahan perbandingan serat otot dan jaringan 

fibrous (serat otot mengecil). Bila dilakukan latihan maka ukuran serat-

serat otot ini akan bertambah (Latin, et al,. 1997). Penurunan 

kelemahan otot quadriseps terjadi oleh karna aktivitas nosiseptor pada 

tanduk belakang medulla spinalis (posterior horn cell) akan 

menginhibisi sel motor neuron pada tanduk depan medulla spinalis. 

Otot quadriseps mendapat persarapan somatis dari segmen lumbal 4 

yang sesegmen dengan persarafan somatis sensoris sendi lutut. Apabila 

nyeri dan kekakuan berangsur lama, maka otot quadriseps akan 

menunjukan atropi (Kuntono, 2011).  

5. Progressive Resistance Exercise 

a. Definisi PRE 

  Progressive Resistance Exercise adalah latihan dinamis ritmik 

yang menggunakan beban dan secara bertahap ditingkatkan sesuai 

peningkatan kekuatan. Dengan bertambahnya ukuran serabut otot, 

maka diharapkan akan terjadi penigkatan kekuatan dan ketahanan 



pada otot yang dilatih (Latin, el at., 1997). Efek fisiologis dari latihan 

juga dapat meningkatkan aliran darah ke otot yang bersangkutan 

karna kebutuhan oksigen yang meningkat, trasportasi nutrisi ke otot 

meningkat, terjadi perubahan sistem sehingga terjadi peningkatan 

serabut otot lurik, penigkatan jumlah protein dalam serabut otot, 

kenaikan jumlah motor unit setelah latihan (Sujono, 2000). Adaptasi 

neurological ada pada orang tidak terlatih yang memulai program 

latihan penguatan pertama kali akan merasakan penigkatan kekuatan 

otot secara dra-matis. Peningkatan koordinasi inter-muscular hal ini 

meningkatkan kerja sama antar grup otot yang berbeda agar terjadi 

peningkatan efisiensi gerakan koordinasi, perubahan ini terjadi 

selama 2-3 minggu setelah latihan rutin. Ini akan menigkatkan 

kerjasama antara serabut otot untuk meningkatkan produksi tenaga 

yang terjadi 4-6 minggu latihan. Untuk pencapaian hypertropi otot 2-

5 bulan sedangkan stagnasi setelah 5 bulan. Untuk adaptasi metabolik 

terdapat tiga enzim kompleks yang terlibat dalam adaptasi resistance 

exercise, yaitu phoshocreatine ATP kompleks, glycolysis / 

glycogenolosis komplek dan lypolysis komplek. Adaptasi ini 

merupakan adaptasi yang berkaitan dengan sistem energi yang 

digunakan selama latihan (Hardjono, 2012).  

 DeLorme dan Watkins membentuk satu regimen latihan pada 

tahun 1945 untuk meningkatkan kekuatan otot, kekuatan dan 

ketahanan. Pada regimen ini bobot secara bertahap dinaikkan dan 

juga dia menjelaskan tentang berapa banyak pengulangan yang 

dilakukan. Seseorang harus mengetahui tentang pengulangan 

maksimum (RM) sebelum masuk ke regimen latihan. Pengulangan 

maksimum adalah jumlah maksimum beban yang dapat diangkat 

seseorang selama rentang gerakan 10 kali. Regimen latihan bisa 

bervariasi tergantung pada kondisi atau penyakit dan dari satu pasien 



ke pasien lain salah satunya memakai tehnik latihan DeLorme and 

Watkins : 

a. 10 kali dengan ½ 10 RM 

b. 10 kali dengan ¾ 10 RM 

c. 10 kali dengan penuh 10 RM 

d. 30 kali per minggu 4 sesi, tiap minggu 10 RM kemajuan 

 Dalam latihan ini menentukan beban latihan dengan sub maksimal 

sebagai berikut  :  

1) Subjek dalam posisi duduk di kursi dengan di beri beban (bantal 

pasir) pada kaki 

2) Beban tes di tentukan sepenuhnya oleh terapis berdasarkan dengan 

ketentuan 

3) Subyek diminta untuk melakukan gerakan berulang semampunya 

dengan beban tersebut tanpa henti, tanpa keraguan, tanpa gerakan 

kompensasi dan setiap repetisi gerakan dilakukan dengan 

kecepatan yang sama. 

4) Tes dianggap selesai jika subyek berhenti karena kelelahan atau 

takut untuk melajutkan suatu gerakan yang telah dilakukan oleh 

subyek. 

5) Untuk menghitung 1 RM (repetition maximum), digunakan rumus 

A kg x 100% / B% = 1 RM. 

A :  Beban yang diberikan kepada subyek 

B : Presentasi dari Holten diagram berdasarkan jumlah repetisi     

gerakan yang telah dilakukan subyek (Narayana, 2005). 

b.  Contoh menghitung dengan diagram Holten 

   Beban awal 10 kg, maka A = 10 kg. subyek melakukan gerakan 

dengan beban hingga lelah. Bila subyek sanggup melakukan 16x, 

berarti = 16 repetisi, pada diagram Holten ditarik garis dari sisis 



repetisis 16 ke arah kiri, didapatkan angka 75% maka B=75%. 

Sehingga didapatkan perhitungan nilai 1 RM. 

Nilai 1 RM = A kg x 100% / B%        10 kg x 100% / 75% = 13,33kg 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.2. Diagram Holten 

(Oostdam, et al., 2009) 

c.  Contoh PRE 

Tabel 2.2. Contoh  PRE 

Untuk minggu 

pertama 

10 RM – 1 kg 

½ 10 RM – ½ kg 

¾ 10 RM – ¾ kg 

Penuh 10 RM – 1 kg 

 

 

 

Minggu kedua 

kemajuan 10 RM 

10 RM + 10 RM 

1 kg + 1 kg =  2 kg 

 

Program minggu 

ketiga : 10 RM 

ditambahkan 

pada berat di 

minggu kedua. 

 



½ 10 RM – ½ kg 10 kali dengan 1 kg 

¾ 10 RM – ¾ kg 10 kali dengan 11/2 kg

Penuh 10 RM – 1 kg 10 kali dengan 2 kg  

 

Keterangan Tabel 2.2 : 

a. Pada latihan ini, beratnya adalah meningkat, yaitu pertama dengan 

½ kg diikuti dengan ¾ kg dan 1 kg. 

b. Tiap sesi pasien harus mengangkat 3 jenis berat masing-masing 10 

kali. Sehingga, 30 kali mengangkat per hari. 

c. Pada tiap sesi 30 kali latihan harus dilakukan dengan 2 jeda oleh 

pasien. Yaitu 10 kali ½ 10 RM (1/2 kg) – jeda – 10 kali dengan ¾ 

10 RM (3/4 kg) – jeda – 10 kali 10 RM (1 kg). 

d. Setiap set akan memerlukan fase istirahat singkat 2 sampai 5 menit 

untuk mengembalikan energi pada setiap setnya, memberikan 

kesempatan peningkatan kardivaskuler, menigkatkan output 

hormone pertumbuhan yaitu hormone pembakaran lemak dan 

pembangun masa otot, serta meningkatkan volumisasi otot. 

e. Sesi mingguan latihan diatur dengan, Senin, Rabu, Jum’at, Minggu 

dan hari sisanya yaitu Selasa, Kamis, dan Sabtu diberi istirahat. 

Latihan di lakukan selama 4 minggu (Narayanan, 2005). 

Metode penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Quasi Eksperiment yang sering disebut 

juga sebagai eksperimental semu oleh karena tidak semua variable dikontrol oleh 

peneliti. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  dengan 

menggunakan 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 : Kelompok 1 dengan perlakuan PRE 

X2 : Kelompok 2 kontrol tanpa perlakuan 

01 : Tingkat pengukuran sebelum di berikan PRE terhadap penurunan nyeri  

peningkatan kekuatan otot 

02 : Tingkat pengukuran sesudah PRE terhadap penurunan nyeri  peningkatan 

kekuatan otot 

03 : Tingkat awal non terapi pada kelompok kontrol 

04 : Tingkat akhir non terapi pada kelompok control 

Hasil Penelitian : Hasil analisis dengan menggunakan uji Mann Whitney Test 

diperoleh nilai kemaknaan 0,0001 dimana nilai p < 0,05, sehingga terdapat perbedaan 

pengaruh Intervensi PRE dan Non-PRE Terhadap Penurunan Nyeri OA Lutut dan 

Peningkatan Kekuatan Otot Quadriceps.  

Kesimpulan : 

Penelitian ini dilakukan di  Kelurahan Mangga Besar Prabumulih Utara, 

Agustus – September  2012. Kesimpulan penelitian adalah ada perbedaan 

pengaruh PRE terhadap penurunan nyeri lutut dan peningkatan kekuatan otot 

quadriceps pada OA lutut.  

 

 



Saran : 

1. Bisa menjadi referensi pembaca dan demi kesempurnaan penelitian maka 

disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut. 

2.  Di harapkan dengan koresponden yang lebih banyak dan tampa perlakuan 

lain akan memperoleh data yang asli dari perlakuan penelitian, serta mencari 

referensi jurnal maupun buku yang lebih banyak lagi untuk penelitian lain 

atau penelitian selanjutnya. 

3. Untuk fisioterapis membantu cara berfikir secara ilmiah dalam menghadapi 

permasalahan yang timbul dalam lingkungan fisioterapi, dengan memberikan 

intervensi yang tepat terhadap permasalahan yang di timbulkan oleh penyakit 

Osteoartritis sehingga mencapai hasil yang optimal dalam pengobatan, tehnik 

PRE dapat di gunakan untuk upaya penurunan nyeri dan peningkatan 

kekuatan otot pada OA lutut. Bagi institusi pelayanan fisioterapi untuk 

memberikan wawasan bagi fisioterapis sehingga dapat diterapkan di dalam 

praktek klinis. 

4. Disarankan pasien untuk tidak melakukan aktifitas yang dapat memberiakan 

tekanan berlebih terhadap lutut, lakukan latihan di rumah dengan berjalan 

yang cukup dan menekuk lutut disertai dengan diberi tahanan secara 

berlawanan sehingga dapat menambah LGS dan mengurangi nyeri, sehingga 

pasien dapat berktivitas sehari-hari. Dan disarankan pasien untuk mengurangi 

berat badan sehingga beban pada sendi lutut berkurang. Serta pada wanita 

sebaiknya sering melakukan senam dan perawatan diri sejak usia mudah 

sehingga tidak terjadi Osteoartritis. 

 


