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Latar Belakang : Osteoathritis (OA) adalah suatu kelainan sendi degeneratif yang 
terutama menyerang penderita lanjut usia (lansia) dan ditandai oleh adanya proses 
degenerasi tulang rawan sendi, hipertropi tepi permukaan sendi disertai kekakuan 
sesudah istirahat pasca kegiatan yang lama (Reksoprodjo S, 2002). 

Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh pemberian traksi osilasi terhadap peningkatan 
aktifitas fungsional  pada pasien osteoarthritis lutut. 

Subyek : Sebanyak 14 responden dengan keluhan osteoarthritis lutut di Manna, 
Bengkulu Selatan, Bengkulu yang berumur 40 – 60 tahun. Responden dibagi menjadi 
dua kelompok yaitu, kelompok Kontrol dan kelompok  Eksperimen (Traksi Osilasi) 
 
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 : Berdasarkan uji Independent Sample Test diperoleh nilai p sebesar 0.001 
sehinggga dapat ditarik kesimpulan ada pengaruh Traksi Osilasi terhadap 
Peningkatan Aktivitas Fungsional 
 
Kata Kunci : Traksi Osilasi, Osteoathritis Lutut 
 
 
 
 
 
 
 



 



BAB I 

           PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Osteoathritis (OA) adalah suatu kelainan sendi degeneratif yang terutama 

menyerang penderita lanjut usia (lansia) dan ditandai oleh adanya proses 

degenerasi tulang rawan sendi, hipertropi tepi permukaan sendi disertai kekakuan 

sesudah istirahat pasca kegiatan yang lama (Reksoprodjo S, 2002). 

Osteoarthritis terutama mengenai mereka di usia pertengahan dan lanjut, 

serta akan menjadi masalah kesehatan penting di masyarakat seiring dengan 

bertambahnya usia harapan hidup. WHO memperkirakan 10% dari penduduk 

berusia lebih dari 50 tahun terserang penyakit ini, sedangkan pada penduduk 

Amerika Serikat berumur 25 sampai 75 tahun diperkirakan 12,1% mempunyai 

tanda dan gejala klinik OA (WHO, 2003). 

Osteoarthritis (OA) disebut juga penyakit sendi degeneratif atau arthritis 

hipertrofi. Penyakit ini merupakan kerusakan tulang rawan sendi yang 

berkembang lambat dan berhubungan dengan orang usia lanjut (Hertling, 2006). 

Menurut WHO pada tahun 2005 populasi usia lanjut di Indonesia akan meningkat 

414% dibanding tahun 1990. Di Indonesia prevalensi OA lutut tampak secara 

radiologik mencapai 15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita antara 40-60 tahun . 



Sendi penyangga berat tubuh seperti panggul dan lutut merupakan sendi 

yang paling sering terkena OA. Nyeri sendi, disertai pembengkakan sendi hingga 

efusi, berkurangnya lingkup gerak sendi dan kekakuan sendi merupakan 

manifestasi penyakit ini (Smith, 2010). 

Orang dengan Osteoarthritis lutut biasanya memiliki keluhan nyeri, 

kaku persendian, berkurangnya propriosetif dan penurunan kekuatan otot 

kuadriseps yang berhubungan dengan nyeri lutut dan kemampuan fungsional 

(Bennell, 2007). 

Salah satu kompetensasi yang di miliki oleh fisioterapi ialah manual terapi 

traksi osilasi. Traksi osilasi memiliki efek terapeutik tehnik mobilisasi yang 

menyebabkan terjadinya pergerakan cairan sinovial serta membawa zat-zat gizi 

pada bagian yang bersifat avaskuler di kartilago artikular dan juga di intra 

artikular fibro kartilago. Tehnik mobilisasi ini membantu menjaga pertukaran zat-

zat gizi serta mencegah nyeri dan efek degenerasi statik saat sendi mengalami 

pembengkakan atau nyeri dan keterbatasan gerak (Ucat, 2000). 

Berdasarkan  masalah dan definisi  di  atas, maka  fisioterapi  sebagai  

tenaga  profesional kesehatan  mempunyai  kemampuan  dan  keterampilan  yang 

tinggi untuk mengembangkan, mencegah, mengobati dan mengembalikan gerak 

dan fungsi seseorang. Adapun peran  fisioterapi yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi nyeri  yang memiliki hubungan timbal balik terhadap aktivitas 



fungsional pada  kasus  osteoarthritis adalah teknik mobilisasi sendi traksi osilasi. 

Manual terapi traksi osilasi dapat mengurangi nyeri sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan aktifitas fungsional (Bennell, 2007) oleh karena itu penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh pemberian traksi osilasi 

terhadap peningkatan aktifitas fungsional pada pasien Osteoarthritis lutut”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah 

apakah ada pengaruh pemberian traksi osilasi terhadap peningkatan aktifitas 

fungsional  pada pasien osteoarthritis lutut? 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengaruh pemberian traksi osilasi terhadap 

peningkatan aktifitas fungsional  pada pasien osteoarthritis lutut. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang 

baik dalam penanganan nyeri osteoarthritis, serta traksi osilasi terhadap 

peningkatan aktifitas fungsional  pada pasien osteoathritis lutut. 

 

 



2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian untuk pengembangan IPTEK diharapkan dapat intisari 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan. Hal ini dapat 

memberitahukan bahwa ada atau tidak nya pengaruh pemberian traksi osilasi 

terhadap peningkatan aktifitas fungsional  pada pasien osteoarthritis lutut, 

dimana pelaksanaannya tetap mengacu pada ketrampilan dasar dari praktek 

klinik dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Kerangka Teori 

1. Definisi Osteoathritis 

Osteoarthritis (OA) merupakan gangguan dari persendian diartroldial 

yang dicirikan oleh fragmentasi dan terbelah-belahnya kartilago persendian. 

Lesi permukaan itu disusul oleh proses pemusnahan kartilago secara 

progresif. Melalui sela-sela yang timbul akibat degenerasi fibrilar pada 

kartilago, cairan sinovial dipenetrasikan ke dalam tulang lapisan kartilago, 

yang akan menghasilkan kista-kista. Kartilago yang sudah hancur 

mengakibatkan sela persendian menjadi sempit. Disamping itu tulang bereaksi 

terhadap lesi kartilago dengan pembentukan tulang baru (osteofit) yang 

menonjol ke tepi persendian (Soeroso, 2007). 

3. Klasifikasi Osteoarthritis 

Menurut American Rheumatism Association (ARA), OA 

diklasifikasikan menjadi 2 yaitu (1) osteoarthritis primer yang belum 

diketahui penyebabnya (idiopatik), namun bisa juga karena herediter, OA 

jenis ini paling sering ditemukan dan (2) osteoarthritis sekunder penyebabnya 

adalah kelainan pertumbuhan  tulang sejak lahir, penyakit metabolik, trauma, 

peradangan dan faktor endokrin. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 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 Traksi osilasi 

X2 : Kelompok 2 kontrol tanpa perlakuan 

01 : Tingkat nyeri sebelum di berikan Traksi osilasi  

02 : Tingkat nyeri sesudah Traksi osilasi 

03 : Tingkat nyeri awal pada kelompok kontrol 

04 : Tingkat nyeri akhir pada kelompok kontrol 

  

 

 



B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di kecamatan Manna, Bengkulu 

Selatan. Penelitian dilakukan pada tanggal 27-31 Agustus 2012. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah pasien  yang sudah di diagnosa 

Osteoarthritis dan bersedia mengikuti program yang telah ditetapkan oleh 

terapis.  

a. Kriteria Inklusi (penerimaan) 

1) Usia 40 – 60 tahun 

2) Berjenis kelamin  perempuan 

3) Tidak sedang mengikuti aktifitas fisik yang berat 

4) Bukan Olahragawan 

5) Tidak ada trauma sebelumnya 

6) Penderita OA dengan indeks berat, ringan dan sedang menurut Indeks 

Lequense. 

b. Kriteria Eksklusi (penolakan) 

1) Adanya gangguan stabilitas sendi. 

2) Mempunyai kontraktur fleksi lutut. 

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 

c. Kriteria Drop out 

Tidak menyelesaikan program terapi 

2. Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini diambil secara purposive 

populasi. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas : Traksi osilasi 

2. Variabel terikat : Aktifitas fungsional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 
 

Hasil uji pengaruh pemberian Traksi Osilasi terhadap peningkatan 
aktivitas fungsional 

 
Variabel Kelompok N Mean SD (t) Sig.(2-

tailed) 

Traksi Osilasi 

Selisih kelompok 
kontrol 7 0.248 0.786 

7.621 0.000 Selisih kelompok 
eksperimen 7 2.74 0.755 

Sumber: Hasil Olahan Data, 2012 

Berdasarkan uji Independent Sample Test diperoleh nilai p sebesar 

0.001 sehinggga dapat ditarik kesimpulan ada pengaruh Traksi Osilasi 

terhadap Peningkatan Aktivitas Fungsional. 

Dengan aplikasi manual terapi traksi osilasi sebanyak selama 60 detik 

sebanyak 5 x pngulangan dalam waktu 5 hari dapat berpengaruh terhadap 

penurunan nyeri sehingga dapat meningkatkan aktivitas fungsional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori pada pembahasan 

ini maka dapat disimpulkan sesuai dengan hipotesis yaitu: Ada pengaruh 

pemberian traksi osilasi terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada pasien 

osteoarthritis lutut. 

B. Saran 

1. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka peneliti memberikan 

saran-saran, dihararapkan dapat 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.  

2. Dari hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa traksi osilasi dapat memberikan 

manfaat dalam meningkatkan aktivitas fungsional penderita osteoathritis, 

sehingga peneliti mengharapkan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

penggunaan traksi osilasi terhadap penderita osteoathritis dengan waktu yang 

relatif lebih lama.  
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