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ABSTRAK 
 

PENGARUH LATIHAN CLOSE KINETIC CHAIN  DENGAN STATIC 
QUADRICEPS TERHADAP PENINGKATAN AKTIFITAS  

FUNGSIONAL PADA PENDERITA OSTEOARTHRITIS. Warih anjari dyah 
kusumaning ayu. J110080032: Mahasiswa Program Studi Diploma IV, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
(terdiri dari 35 Halaman) 

(Dibimbing oleh: Wahyuni SSt.FT, M. Kes dan Wijianto, SST. FT) 
 

Latar belakang : Penderita osteoarthritis OA lutut seringkali mengalami nyeri 
kronis, yang mengakibatkan keterbatasan gerak, penurunan kekuatan otot secara 
general, keseimbangan, dan keterbatasan dalam melakukan aktivitas keseharian. 
Peningkatkan aktivitas fungsional pada penderita OA dalam penelitian ini 
menggunakan close kinetic chain atau gerakan di satu sendi secara bersamaan 
menghasilkan gerakan pada sendi lainnya dari ekstremitas tersebut dan Static 
Quadriceps Exercise adalah memperlancar sirkulasi darah, mencegah kontraktur, 
meningkatkan kekuatan otot atau power muscle, rileksasi otot, stabilisasi sendi 
lutut.  
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan Close 
kinetic chain dengan Static quadriceps dalam meningkatkan aktifitas fungsional 
pada penderita OA lutut.  
Metode penelitian : Metode penelitian yang digunakan adalah komparatif, 
dengan menggunakan pendekatan Quasi Eksperimental dan desain Two groups 
pre and post test two groups desain. Penelitian dilakukan di Panti Wreda Dharma 
Bhakti Surakarta, sampel berjumlah 12 orang diambil melalui metode Purposive 
sampling. Kedua kelompok sampel tersebut diukur aktivitas fungsional 
menggunakan kuisioner disabilitas WOMAC kemudian dianalisa dengan uji 
statistik. 
 Hasil : Uji normalitas Shapiro-Wilk untuk aktivitas fungsional dengan hasil p > 
0,005 yang berarti distribusi data normal,maka di uji Analisis data menggunakan 
Paired Sampel t test. Dari hasil uji tersebut menunjukkan adanya hubungan antara 
close kinetic chain dan Static Quadriceps Exercise dengan peningkatan aktivitas 
fungsional dengan nilai  p<0,05. Pada uji beda pengaruh mendapatkan hasil 
bahwa close kinetic chain lebih berpengaruh terhadap penigkatan aktivitas 
fungsional. Diharapkan akan adanya penelitian selanjutnya dengan menambah 
jumlah variabel guna memperluas penelitian ini. 
Kesimpulan: Ada perbedaan pengaruh latihan Close kinetic chain dengan Static 
quadriceps dalam meningkatkan aktifitas fungsional pada penderita OA lutut. 
Kata kunci : close kinetic chain, Static Quadriceps Exercise, aktifitas fungsional 
OA, 
 

  



PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah 

Osteoarthritis (OA) adalah gangguan kronis, degeneratif, tidak diketahui 

penyebabnya ditandai dengan hilangnya bertahap kartilago artikular, dimana 

penyakit ini yang paling umum di masyarakat kita, dengan distribusi di seluruh 

dunia. OA ini menempati urutan keempat pada kesehatan wanita dan kedelapan 

pada pria di dunia barat. Di Inggris dan Wales, antara 1,3 dan 1,75 juta orang 

memiliki OA symtomatic. Sedangkan dari data penelitian ini menunjukkan 

penyebaran arthritis yang mencapai hingga 550000 orang menderita OA yang 

sangat parah (Haq, dkk, 2003). 

 

Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh latihan Close kinetic chain terhadap peningkatan 

aktifitas fungsional pada penderita OA lutut? 

2. Apakah ada pengaruh latihan Static quadriceps terhadap peningkatan aktifitas 

fungsional pada penderita OA lutut? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh latihan Close kinetic chain dengan Static 

quadriceps dalam meningkatkan aktifitas fungsional pada penderita OA lutut?      

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh latihan Close kinetic chain terhadap peningkatan 

aktifitas fungsional pada OA lutut. 

2. Untuk mengetahui pengaruh latihan Static quadriceps terhadap peningkatan 

aktifitas fungsional pada OA lutut. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan Close kinetic chain dengan 

Static quadriceps dalam meningkatkan aktifitas fungsional pada OA lutut. 

 

Manfaat Penelitian 

a. Pelayanan Kesehatan 

Memberikan informasi bagaimana cara untuk menghadapi permasalahan 

yang timbul dalam lingkungan Fisioterapi. 



b. Ilmu Pengetahuan 

Dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh pemberian close kinetic 

chain dan static quadriceps untuk peningkatan aktifitas fungsional pada 

penderita OA lutut. 

c. Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor risiko osteoartritis 

lutut, sehingga masyarakat mengetahui dan dapat melakukan tindakan-

tindakan pencegahan timbulnya OA lutut. 

d. Peneliti Lain 

Sebagai bahan kajian pustaka bagi peneliti lain, terutama peneliti yang karena 

pertimbangan tertentu ingin melakukan penelitian lanjutan atau melakukan 

penelitian yang sejenis.  

 

KERANGKA TEORI 

1. Osteoarthritis 

Teori terjadinya OA adalah terjadinya degenerasi rawan sendi ditandai 

dengan terjadinya kerusakan komponen matriks ekstra seluler, yaitu 

proteoglikan dan kolagen. Teori yang lain penyebab OA adalah faktor infeksi 

pada sendi yang dibuktikan adanya beberapa sitokin peradangan di dalam 

jaringan sendi (Joewono, 2002). 

Etiologi  

Penyebab dari penyakit ini juga karena adanya pemburukan (deteriosasi) 

dari jaringan tulang rawan pelindung yang menutupi bagian ujung dari tulang, 

pada daerah persendian. Selain itu, daerah ujung tulang pun biasanya ikut 

terlibat. Faktor yang diduga memegang peranan penting dalam meningkatkan 

kemungkinan terjadinya OA adalah usia, kegemukan, aktifitas fisik yang 

berlebihan, dan cedera sendi (Isbagio, 2001).  

2. Close kinetic chain 

Latihan Close kinetic chain adalah latihan yang menguatkan otot agonis 

dan antagonis secara bersamaan dan merupakan latihan yang lebih terfokus 

kepada anggota gerak bawah . Closed chain exercise dilakukan pada posisi 



berdiri, latihan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena sendi lutut 

menyangga berat badan. Untuk mengurangi pembebanan sendi maka latihan 

dilakukan pada posisi semi fleksi sendi lutut. Jenis latihannya antara lain 

adalah squats dan wall sits (Kisner, 2007). 

3. Static Quadriceps Exercise 

Tujuan Terapi Latihan Quadriceps Exercise adalah memperlancar 

sirkulasi darah, mencegah kontraktur (memelihara ROM), meningkatkan 

kekuatan otot atau power muscled, rileksasi otot, stabilisasi sendi lutut.   

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian adalah experiment dengan pendekatan quasi experimental, 

desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest-Postest Two 

Group Design. Tempat penelitian dilaksanakan di panti Wreda Surakarta. 

Rencana penelitian dilakukan pada bulan januari 2013.   

Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita osteoarthritis di Panti Wreda 

Dharma Bhakti Surakarta sejumlah 50 responden. 

Sampel 

Sampel yang di ambil berjumlah 12 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu 

dilakukan secara purposive sampling. 

Definisi Operasional 

1. Close kinetic chain  

Latihan Close kinetic chain adalah dimodelkan sebagai tertutup 

hubungan dimana gerakan di satu sendi secara bersamaan menghasilkan 

gerakan pada sendi lainnya dari ekstremitas tersebut. Untuk latihan Close 

kinetic chain dengan bentuk latihan wall sits memiliki durasi 30 detik disetiap 

gerakan, dan setiap latihan berfungsi  meningkatkan ketahanan sebagai latihan 

toleransi (Deyle et al, 2000), dengan frekuensi latihan 1 minggu 3 kali dimana 

satu sesi latihan dilakukan dengan 10 repetisi gerakan, dan intervensi ini 

dilakukan selama 4 minggu.  

  



2. Static quadriceps 

Latihan static quadriceps adalah suatu bentuk latihan kontraksi otot 

dinamik atau statik dengan menggunakan tahanan yang berasal dari external 

force. untuk latihan static quadriceps setiap  satu kali latihan untuk  10 

pengulangan dengan 6-detik, dan 10 detik istirahat di setiap pengulangan (Gail 

dkk, 2000), dengan frekuensi latihan 3 kali seminggu selama 4 minggu. 

1. Aktifitas fungsional 

Aktifitas fungsional adalah aktifitas kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan lingkup gerak lutut, misalnya berjalan, berjongkok dll. 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuisioner disabilitas western 

ontario and mcmaster universities (WOMAC), dengan interprestasi hasil 

pengukuran tingkat kemampuan aktivitas fungsional adalah terdiri dari tiga 

permasalan yang diukur yaitu nyeri, kekakuan dan aktifitas fisik. Skore 

penilaian 0-4 dengan kategori : 0 (tidak), 1 (ringan), 2 (sedang), 3 (parah), 4 

(sangat parah) (Gail dkk, 2000). Selain menggunakan WOMAC juga ada alat 

ukur lainya yaitu Leg Dynamometer, dimana dalam pelaksanaan dari test ini 

adalah memakai pengikat pinggang, kemudian berdiri dengan 

membengkokkan kedua lututnya hingga membentuk sudut ± 450, kemudian 

alat pengikat pinggang tersebut dikaitkan pada leg dynamometer.  Setelah itu 

instruksikan pada pasien untuk berusaha sekuat-kuatnya meluruskan kedua 

tungkainya. Setelah kedua tungkainya sudah lurus dengan maksimum, lalu 

kita lihat jarum alat tersebut menunjukkan angka berapa. Angka tersebut 

menyatakan besarnya kekuatan otot tungkai. Penilaian : Skor terbaik dari tiga 

kali percobaan dicatat sebagai skor dalam satuan kg, dengan tingkat ketelitian 

0,5 kg  (Pendianto, 2010). 

    Jalannya penelitian 

a. Melakukan observasi tempat penelitian. 

b. Menyusun proposal penelitian dengan pembimbingan dosen. 

c. Melaksanakan seminar proposal disertai dengan revisi. 

d. Mengajukan surat izin dari pihak Fakultas Ilmu Kesehatan ke kepala panti 

wreda untuk  izin penelitian. 



e. Menjelaskan kepada responden maksud dan tujuan penelitian. 

f. Memberikan lembaran womac dan menjelaskan tentang cara pengisiannya. 

g. Melaksanakan Close kinetic chain dan static quadriceps 3 kali seminggu 

selama 4  minggu. 

h. Setelah 4 minggu lembaran womac dibagikan kembali. 

i. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data. 

j. Melaksanakan ujian skripsi disertai revisi. 

      Teknik analisa data 

Setelah data terkumpul maka dilakukan uji hipotesis komparatif. 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pre-

test dan post-test. Analisa data hasil peningkatan womac dan leg dynamometer 

dalam uji statistik. Uji normalitas data menggunakan uji Shapiro Wilk test 

karena jumlah sempel <30. Untuk uji pengaruh menggunakan uji Paired 

Sample t-test karena data berdistribusi normal. Pengolahan data dalam 

penelitian ini menggunakan soft ware program SPSS 17.00 for windows.   

 

HASIL  

1.Karakteristik responden 

1. Karakteristik responden menurut umur 

Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

  Umur Close kinetic chain Static quadriceps 

Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

62-69 3 50% 1 17% 

70-77 3 50% 5 83% 

Jumlah 6 100 % 6 100 % 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui bahwa responden terbanyak 

pada kelompok Static quadriceps adalah dengan umur 70-77 tahun dengan 

jumlah sebanyak 5 orang (83%), sedangkan pada kelompok Close kinetic 

chain memiliki jumlah responden yang sama. 

  



2. Karakteristik responden menurut WOMAC 

Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan WOMAC 

Skor Close kinetic chain Static quadriceps 
Frekuensi 
Pre 

Frekuensi 
Post 

Frekuensi 
Pre 

Frekuensi 
Post 

0-24 - - - 1 
25-48 5 6 6 5 
49-72 1 - - - 
73-96 - - - - 
jumlah 6 6 6 6 
Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa responden  terbanyak 

adalah dengan nilai WOMAC 40-42 dengan jumlah sebanyak 7 orang (58%). 

3. Karakteristik responden menurut Leg Dynamometer 

Distribusi responden berdasarkan alat ukur leg dynamometer 

disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Leg Dynamometer 

Skor Close kinetic chain Static quadriceps 
Frekuensi 
Pre 

Frekuensi 
Post 

Frekuensi 
Pre 

Frekuensi 
Post 

20,5-24,5 5 2 4 3 
25,5-29,5 1 3 2 3 
30,5-34,5 - 1 - - 
Jumlah 6 6 6 6 
Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasarkan tabel 4.3. di atas diketahui bahwa responden  terbanyak 

adalah dengan nilai Leg Dynamometer 20,5-24,5 pada kelompok Close kinetic 

chain dengan jumlah sebanyak 5 orang (83%). 

Hasil Analisis Data 

1. Uji normalitas data 

Data hasil penelitian disajikan dalam tabel berikut : 

Pengujian diawali dengan menguji normalitas data dari kelompok Close 

kinetic chain dan Static quadriceps. Uji yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji Shapiro-Wilk. diperoleh nilai sebagai berikut : 

 



Tabel 4.4.Uji normalitas data menggunakan uji Shapiro-Wilk 

No Data Close kinetic chain Signifikansi Data Static quadriceps Signifikansi 
1 Womac Pre .287 Womac Pre .179 
2 Womac Post .772 Womac Post .189 
3 Womac Selisih .181 Womac Selisih .535 
4 Leg Dynamometer Pre .242 Leg Dynamometer Pre .121 
5 Leg Dynamometer Post .293 Leg Dynamometer Post .070 
6 Leg Dynamometer 

Selisih 
.110 Leg Dynamometer 

Selisih 
.212 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Dari hasil uji normalias data kelompok Close kinetic chain dan Static 

quadriceps didapatkan bahwa semua data berdistribusi normal, dengan nilai p 

> 0,05.  

2. Uji Pengaruh pemberian Close kinetic chain dan Static quadriceps. 

Pengujian pengaruh dari antara pemberian Close kinetic chain dan Static 

quadriceps terhadap peningkatan aktifitas fungsional padaOA lutut. dengan 

hasil sebagai berikut : 

       Tabel 4.5. Hasil Uji Paired Sample T-test  

No Data Uji Nilai Signifikansi 
1 Womac Close kinetic chain .000 
2 Womac Static quadriceps .001 
3 Leg Dynamometer Close kinetic 

chain 
.002 

4 Leg Dynamometer Static quadriceps .042 
Sumber : hasil pengolahan data 

Hasil menunjukkan nilai signifikansi baik pada kelompok Close kinetic 

chain dan Static quadriceps terhadap peningkatan aktifitas fungsional pada 

Osteoarthritis (OA) lutut semua bernilai p <0,05 menunjukkan bahwa Close 

kinetic chain (p= 0,00) dan Static quadriceps (p= 0,001) sama-sama 

berpengaruh terhadap peningkatan aktifitas fungsional pada Osteoarthritis 

(OA) lutut. Sedangkan pada uji terhadap peningkatan kekuatan otot dengan 

Leg Dynamometer mendapatkan hasil bahwa kedua kelompok memiliki 

pengaruh, hal ini dibuktikan dengan hasil data Leg Dynamometer Close kinetic 

chain (p= 0,002) dan Static quadriceps (p= 0,042).  



Pemberian latihan close kinetic chain pada penderita OA bermanfaat 

dalam peningkatan kekuatan karena dalam setiap gerakannya banyak 

melibatkan sendi dan otot. Penelitian yang dilakukan oleh Deyle et al.(2000) 

menyatakan bahwa manual terapi dan exercise memberikan hasil yang 

signifikan untuk penderita OA yang mengalami nyeri, kekakuan dan penurunan 

aktifitas fungsional. 

3. Beda pengaruh antara Close kinetic chain dan Static quadriceps terhadap 

peningkatan aktifitas fungsional pada Osteoarthritis (OA) lutut dan kekuatan 

otot. 

Pengujian beda pengaruh menggunakan uji Independent sampel t- test, 

dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.6. Hasil uji Independent sampel t- test pada Selisih Close kinetic chain 

dan Static quadriceps 

No Data Uji Nilai  
1 Selisih Womac Close kinetic chain dan Static 

quadriceps 
,003 

2 Selisih Leg Dynamometer ,005 
3 Womac Close kinetic chain 9.17 
4 Womac Static quadriceps 3.83 
5 Leg Dynamometer Close kinetic chain 3.00 
6 Leg Dynamometer Static quadriceps 0.83 

Sumber : hasil pengolahan data 

Hasil interprestasi dari uji Independent sampel t- test menunjukkan 

bahwa nilai p = 0,003 pada Selisih Close kinetic chain dan Static quadriceps 

hal ini menunjukkan bahwa terdapat beda pengaruh pada Close kinetic chain 

dan Static quadriceps terhadap peningkatan aktifitas fungsional pada 

Osteoarthritis (OA) dan pada peningkatan kekuatan otot lutut. Hasil hipotesa 

tersebut didukung dengan interprestasi nilai Mean, dengan hasil sebagai 

berikut: 

Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai Mean pada selisih 

Close kinetic chain memilikinilai 9,17 sedangkan selisih Static quadriceps 

adalah 3,83, dan pada peningkatan kekuatan otot dengan menggunakan Leg 

Dynamometer didapatkan hasil bahwa peningkatan kekuatan otot rata-rata dari 

Close kinetic chain adalah 3 sedangkan selisih Static quadriceps adalah 0,83, 



dari penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemberian Close 

kinetic chain lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan Static quadriceps 

dalam meningkatkan aktifitas fungsional pada OA lutut di Panti Wreda 

Dharma Bhakti Surakarta.  

Keterbatasan  

Penelitian inisangat jauh dari sempurna, terdapat beberapa hal yang 

menjadi keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Peneliti tidak bisa mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh responden 

yang dapat mempengarui aktifitas fungsional. 

2.  Peneliti harus menyampaikan tujuan dan memberikan instruksi secara 

perlahan agar responden memahami maksud dari latihan ini, karena 

mengingat faktor usia. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisa dan perhitungan uji statistik, dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh latihan Close kinetic chain terhadap peningkatan aktifitas 

fungsional pada penderita Osteoarthritis (OA) lutut. 

2. Ada pengaruh latihanStatic quadriceps terhadap peningkatan aktifitas 

fungsional pada penderita Osteoarthritis (OA) lutut. 

3. Ada perbedaan pengaruh latihan Close kinetic chain dengan Static quadriceps 

dalam meningkatkan aktifitas fungsional pada penderita Osteoarthritis (OA) 

lutut. 

Saran 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik terhadap penelitian 

permasalahan kesehatan pada lansia dengan status menderita Osteoarthritis (OA), 

penurunan problematika akibat OA lutut dalam kasus ini yang diteliti adalah 

bagaimana intervensi Close kinetic chain dan Static quadriceps dalam 

meningkatkan kemampuan fungsional tubuh maka perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut dengan menambah jumlah responden dan memperpanjang waktu 



penelitian, menambah variabel-variabel penunjang disertai dengan teori-teori yang 

lebih mendalam tentang otot dan perannya dalam gerak suatu sendi., perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah jumlah responden dan 

memperpanjang waktu penelitian atau menambah dosis terapi 

Hal lain yang berperan penting dalam kemajuan suatu penelitian adalah 

kerjasama baik secara komunikasi ataupun penerapan ilmu antara peneliti dengan 

responden, sehingga akan lebih didapatkan hasil yang terarah guna mengurangi 

terjadinya kesalahpahaman dalam melakukan instruksi yang diberikan sehingga 

goal dari perlakuan tersebut benar-benar tercapai. 
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