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Background: Knee joint is the supporting body weight are often exposed to 

Osteoarthritis. Osteoarthritis of the knee joint is characterized by pain on 

movement were lost when a break, stiff joints, especially after a long break or 

getting out of bed, crackles and can be accompanied with or without effusion 

sinovitas joint fluid. If the patient is merely passive, unwilling to do these 

exercises, muscle atrophy can occur that will worsen the stability and function of 

the joint. Another result that caused to interfere with daily activities ranging from 

pain when sitting to the most severe that the patient could not walk. 

Objective: To determine the core stability exercise for pain relief in osteoarthritis. 

Method: This type of research is a quasi experiment research which called quasi-

experimental with research design is pre test and post test. The research uses 

primary data by taking the data before and after intervention. 

Results: Based on the influence test of Shapiro Wilk test > 0.05 that the pre-test 

pain 0.868> 0.05 and post test 0.386> 0.05 paired samples t test results-test 0.001 

<0.005 Ho denied that there is a core stability exercise influence on pain reduction 

in osteoarthritis. 

Conclusion: There is a core stability exercise influence on the reduction of pain in 

osteoarthritis. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan di Indonesia semakin berkembang dalam bidang apapun 

terutama dalam bidang dunia kesehatan yang terutama dalam menanggani 

penyakit sendi lutut yang disebut dengan penyakit osteoartritis lutut 

(Departemen Kesehatan RI, 2000). Osteoartritis (OA) atau disebut juga 

sebagai penyakit sendi degeneratif adalah suatu penyakit dengan etiologi 

kompleks yang berdampak pada hilangnya fungsi normal sendi karena 

rusaknya kartilago artikuler (Apley, 1997). 

Sendi lutut merupakan penopang berat badan yang sering terkena 

osteoartritis. Osteoartritis sendi lutut ditandai oleh nyeri pada pergerakan 

yang hilang bila istirahat, kaku sendi terutama setelah istirahat lama atau 

bangun tidur, krepitasi dan dapat disertai sinovitas dengan atau tanpa efusi 

cairan sendi. Bila pasien hanya bersifat pasif, tidak mau melakukan latihan-

latihan, dapat terjadi atrofi otot yang akan memperburuk stabilitas dan fungsi 

dari sendi. Akibat lain yang di timbulkan dapat menggangu aktifitas sehari-

hari mulai dari nyeri pada saat duduk sampai yang paling berat sehingga 

pasien tidak bisa berjalan ( Isbagio, 1995). 

Nyeri merupakan gejala klinik yang sering ditemukan pada penderita 

osteoartritis lutut terutama saat melakukan aktifitas atau pembebanan. Akibat 

lanjut dari osteoartritis lutut adalah terjadi penurunan aktifitas fungsional 

terutama kesulitan dari bangkit ke duduk, berjalan, naik turun tangga dan 

lain–lain (Parjoto, 2000). Berbagai macam pengobatan dapat diberikan pada 

kasus ini diantaranya pemberian medikamentosa, obat anti inflamasi non 

steroid, operasi serta fisioterapi. Pengobatan yang sering diberikan adalah 

obat anti inflamasi non steroid (OAINS) yang digunakan untuk mengatasi 

keluhan nyeri dan inflamasi. Penggunaan obat ini dalam jangka waktu lama 

dapat menimbulkan efek yang merugikan (Sidartha, 1984). 

Core stability exercise menggambarkan kemampuan untuk 

mengontrol atau mengendalikan posisi dan gerakan sentral pada tubuh. 

Aktifitas core stability exercise akan membantu memelihara postur yang baik 

dalam melakukan gerak serta menjadi dasar untuk semua gerakan pada 



lengan dan tungkai. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan stabilitas postur 

(aktifasi otot-otot Core Stability) yang optimal, maka mobilitas pada anggota 

gerak atas maupun bawah dapat dilakukan dengan efisien (Kibler, 2006). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Barati (2012) menyebutkan bahwa core 

stability exercise dapat mengurangi nyeri pada penderita osteoarthritis dengan 

parameter Visual Analoque Scale ditunjukkan dengan hasil yang signifikan 

pada kelompok perlakuan dari pada kelompok kontrol. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui core stability 

exercise terhadap pengurangan nyeri pada osteoarthritis. 

 

C. Landasan Teori 

Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif non inflamasi yang 

terutama terjadi pada orang tua, di tandai dengan degenerasi tulang rawan 

sendi, hipertropi tulang pada tepinya dan perubahan pada membran sinovial 

(Ekowati, 2000).  

Osteoartritis sekunder dialami sebelum usia 45 tahun biasanya 

disebabkan oleh trauma (instabilitas) yang menyebabkan luka pada sendi 

(misalnya patah tulang permukaan sendi tidak sejajar) akibat sendi yang 

longgar dan pembedahan pada sendi. Penyebab lainnya adalah faktor genetik 

dan penyakit metabolik (Carter, 1995). 

Nyeri adalah keluhan yang paling sering disampaikan oleh penderita 

OA. Nyeri terutama pada sendi penyangga berat badan, nyeri kalau berjalan 

terutama kalau naik turun tangga, nyeri saat tidak melakukan aktifitas 

terutama dimalam hari sering terjadi pada penderita dengan OA, Tetapi 

semakin berat penyakit, nyeri akan muncul hanya dengan gerakan sendi yang 

minimal, bahkan ketika istirahat (Setiyohadi, 2003). Secara klinis OA di bagi 

dalam 3 tingkatan: Subklinis. Tidak ditemukan gejala tanda klinis. Hanya 

secara patologis dapat di temukan peningkatan jumlah air, pembentukan 



bulla/blister dan fibrilasi serabut-serabut jaringan ikat collagen pada tulang 

rawan sendi. Sedangkan pada tulang subkondral terjadi sclerosis. 

Melzack dan Wall mengemukakan Teori Gerbang Kontrol yang 

banyak diterima banyak ahli. Menurut teori afferent terdiri dari 2 kelompok 

serabut yaitu serabut yang berukuran besar (A-Beta) dan serabut kecil (A-delta 

dan C). Mekanisme nyeri melalui terapi latihan yaitu: terapi latihan 

merupakan salah satu pengobatan dalam fisioterapi yang dalam 

pelaksanaannya menggunakan gerakan tubuh baik secara aktif maupun pasif 

sehingga dapat mempercepat penyembuhan cidera atau penyakit lainnya yang 

telah merubah pola hidup yang normal.  

 

D. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi experiment yang disebut 

juga eksperimen semu dengan desain penelitian pre test dan post test. 

Penelitian menggunakan data primer dengan cara mengambil data sebelum 

dan sesudah intervensi. Pencatatan terhadap responden yang diambil sebagai 

sampel dilakukan pengukuran nyeri dengan menggunakan parameter Visual 

Analoque Scale (VAS) pada penderita osteoarthritis lutut.  

 

E. Deskripsi Data 

Penelitian ini dilaksanakan di klinik fisioterapi mandiri. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Adakah pengaruh core stability exercise terhadap 

pengurangan nyeri pada osteoarthritis. Adapun pelaksanaan penelitian mulai 

bulan Agustus sampai bulan September 2012 dengan responden sebanyak 12 

oarang. 

 

F. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1 dalam penelitian di atas 

ternyata usia 50 – 60 tahun yaitu 3 orang (33%) dan 60 – 70 tahun berjumlah 9 

orang (67%). Pada survey radiografik terhadap perempuan berusia kurang dari 

45 tahun, hanya 2 % menderita Osteoartritis: namun, antara usia 45 tahun dan 



65 tahun prevalensinya 30 %, sedangkan untuk yang berusia lebih dari 65 

tahun angkanya 68 %. Pada laki-laki, angkanya serupa tetapi sedikit lebih 

rendah pada kelompok usia tua (Ekowati, 2000). 

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2 dalam penelitian di atas  

ternyata bahwa sebagian besar responden adalah perempuan yaitu sebanyak 7 

responden (58%) dan laki-laki sebanyak 5 responden (42%) ada pengaruh 

terhadap pengurangan nyeri, berdasarkan penelitian terdahulu wanita lebih 

banyak dari pada pria (Parjoto, 2000). 

Berdasarkan data jenis pekerjaan yang disajikan pada tabel 3 dalam 

penelitian ini didapat bahwa  perempuan yaitu sebanyak 7 responden (58%) 

dan laki-laki sebanyak 5 responden (42%). 

Berdasarkan data tingkat pendidikan yang disajikan pada tabel 4 di 

atas diperoleh responden yang berpendidikan SMP sebanyak 1 responden 

(8,3%) yang berpendidikan SMA sebanyak 4 responden (33,3%) dan yang 

berpendidikan perguruantinggi sebanyak 7 responden (58%). 

Karakter responden menurut IMT yang masuk kategori adalah 

didapatkan hasil berat badan dan tinggi badan antara BB 46-78 dan TB 150-

171. Pada keadaan normal berat badan akan melalui medial sendi lutut dan 

akan diimbangi otot paha bagian lateral sehingga resultan gaya akan melewati 

bagian tengah/sentral sendi lutut. Sedangkan pada orang yang mengalami 

obesitas, resultan gaya akan bergeser ke medial sehingga beban gaya yang 

diterima sendi lutut tidak seimbang (Parjoto, 2000). 

Berdasarkan studi berkelanjutan OA menujukkan bahwa orang-orang 

overweight mempunyai resiko yang lebih besar mendapat OA dari pada 

kontrol (BB rata-rata). Wanita gemuk 4-5 kali beresiko menderita OA 

dibanding orang-orang dengan berat badan rata-rata. Studi longitudinal 

menunjukkan bahwa orang gemuk dengan OA beresiko lebih besar untuk 

mengalami progresi OA dibanding orang-orang kurus. Pengurangan berat 

badan mengurangi gejala OA. 

Pada orang yang memiliki indeks massa tubuh berada di quintile 

tertinggi pada pemeriksaan dasar, resiko relative mengalami OA lutut dalam 



36 tahun mendatang adalah 1,5 untuk laki-laki dan 2,1 untuk perempuan. 

Untuk OA lutut yang parah, resiko relative meningkat menjadi 1,9 untuk laki-

laki dan 3,2 untuk perempuan, dengan pekerjaan aktivitas fisik yang banyak 

membebani sendi lutut akan mempunyai resiko terserang OA lebih besar 

populasi (Tulaar, 2006). Obesitas dapat menyebabkan OA karena stres 

mekanik pada kartilago (Parjoto, 2000). Obesitas merupakan faktor resiko 

terbesar penyebab OA. Peningkatan berat badan yang berlebihan merupakan 

faktor yang penting dalam perkembangan OA dimana lutut menahan beban 

tubuh setiap hari. Setiap kenaikan 1 pound, maka akan menambah tekanan 3 

pound pada lutut dan 6 kali pada sendi panggul. Berat badan yang berlebih 

akan meningkatkan stres pada sendi (Parjoto, 2000). 

 

G. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dibuktikan dengan 

olah data analisa statistik didapat kesimpulan bahwa ada pengaruh core 

stability exercise terhadap pengurangan nyeri pada osteoarthritis. 

1. Bagi pasien disarankan untuk melakukan latihan-latihan yang sudah 

diajarkan secara rutin. 

2. Bagi fisioterapis untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

manfaat dari core stability exercise. 

3. Bagi rekan-rekan fisioterapis untuk mengaplikasikan core stability 

exercise pada osteoarthritis. 
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