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Abstract 

 

Background : Osteoarthritis is a symptom on the joint that move. This symptom 
have a character cronic, slow progressive, not inflame and describe with 
deterioration and abration from cartilage of the joints and found new bone of the 
joint surface. In all around the world probably 9,6% men and 18% women up to 
60 years old suffer Osteoarthritis of the knee joint. 
 
Aim of The Research : To study about physiotherapy management in reducing 
the pain, increasing range of motion, increasing muscle strenght and funcional 
activities in the case of Osteoarthritis knee bilateral using modalities TENS and 
Therapeutic Excercise. 
 
Result : After terapy for about six times the obtained results of the assessment of 
the painful, motion pain T1:5 to T6:3, tenderness T1:1 to T6:1, painful silence 
T1:1 to T6:1, increase range of motion of the right knee(active) T1:S  100-001150 
to T6:S 100-00-1200 for about passive T1:S 100-00-1200 to T6:S 100-00-1250 and 
about the left knee(active) T1:S 00-00-1000 to T6:S 00-00-1200 for about the 
passive T1:S 00-00-120 to T6:S 00-00-1250, an increase muscle strenght flexor and 
extensor of the right knee T1: 4 to T6: 5, left knee T1: 4 to T6: 5 and increase of 
funcional activities with Jette Scale. 
 
Conclusion : Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) can reduce pain 
and Therapeutic Exercise (TL) can increase range of motion, muscle strenght, and 
funcional activities caused by Osteoarthtritis knee bilateral. 
 
Key word : Osteoarthtritis (OA), Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation 
(TENS), Therapeutic Exercise (TL). 
 
 



 
 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

       Osteoarthritis adalah gangguan pada sendi yang bergerak. Kelainan utama 

osteoarhtritis adalah kerusakan pada tulang rawan sendi. Tulang rawan sendi 

adalah komponen sendi yang melapisi ujung tulang dalam persendian, berfungsi 

sebagai bantalan dan peredam kejutan apabila dua ruas tulang berbenturan pada 

saat sendi digerakkan (Furqonita, 2007). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah TENS dan terapi latihan dapat mengurangi nyeri, meningkatkan 

LGS, meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan aktifitas fungsional 

pada kondisi Osteoarhtritis lutut Bilateral 

C. Tujuan 

1. Mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi osteoarthritis lutut 

bilateral dan mengetahui manfaat TENS dan Terapi Latihan dalam 

mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi, menambah kekuatan 

otot dan meningkatkan aktifitas fungsional. 

 

B. KERANGKA TEORI 

       Osteoarthritis adalah gangguan pada sendi yang bergerak. Penyakit ini 

bersifat kronik, berjalan progresif lambat, tidak meradang dan ditandai dengan 

adanya deteriorasi dan abrasi rawan sendi dan adanya pembentukan tulang baru 

pada permukaan persendian (Price, 2005). 

 



 
 

 

1. Anatomi Os. Femur, Os. Patela, Os. Tibia, dan Os. Fibula 

a. Os Femur (Tulang paha) 

Os Femur merupakan tulang terpanjang dan terkuat di skeleton, terbentuk 

silindris. Seperti os. Longum pada umumnya, os. Femur terbagi ke dalam 

corpus dan dua ekstremitas. 

b. Os Patela (Tulang tempurung lutut) 

Os Patela berbentuk pipih merupakan tulang trianguler, terletak didepan 

articulatio genus. Mempunyai facies anterior dari facies articularis, facies 

articularis lateralis lebih besar dari artricularis medialis (Hadiwijaya, 

2004) 

c. Os. Tibia 

Os tibia merupakan tulang terpanjang kedua setelah tulang femur. Tulang 

ini dibedakan ke dalam corpus dan dua ekstremitas. Ekstremitas proksimal 

mempunyai dua tonjolan, yaitu condylus lateralis et medialis. Corpus 

tibiae mempunyai tiga mergo (Handiwijaya, 2004) 

d. Os. Fibula 

Os fibula terletak sebelah lateral dan lebih kecil dari tibia. Ekstremitas 

proksimal membulat disebut capitulum fibula yang ke proksimal 

meruncing menjadi apex capituli fibula untuk bersendi dengan tibia 

(Handiwijaya, 2004) 

 

 



 
 

2. Etiologi 

            Etiologi atau penyebab dari penyakit degeneratif pada sendi ini belum 

diketahui dengan pasti tetapi banyak faktor yang mungkin dapat menyebabkan 

timbulnya penyakit ini, antara lain: 

a. Usia 

            Pada survey radiografik terhadap perempuan berusia kurang dari 45 tahun, 

hanya 2 % menderita osteoarthritis; 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 (Cash, 2000). 

b. Obesitas 

           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). 

c. Pekerjaan 

           Aktivitas fisik yang banyak membebani sendi lutut akan mempunyai resiko 

terserang OA lebih besar (Parjoto, 2000). 

d. Jenis kelamin 

          Wanita lebih banyak daripada pria (Parjoto, 2000). 

 



 
 

3. Patologi 

a. Osteofit 

        Bersama timbulnya dengan degenerasi rawan, timbul reparasi. Reparasi 

berupa pembentukan osteofit di tulang subkondral (Parjoto, 2000). 

b. Sklerosis subkondral 

        Pada tulang subkondral terjadi reparasi berupa sclerosis (pemadatan/ 

penguatan tulang tepat di bawah lapisan rawan yang mulai rusak) (Parjoto, 2000). 

c. Sinovitis 

        Sinovitis adalah inflamasi dari sinovium dan terjadi akibat  proses sekunder 

degenerasi dan fragmentasi (Parjoto, 2000) 

C. Proses Fisioterapi 

a. Diagnosis Fisioterapi 

1. Impairment 

a. Adanya nyeri 

b. Keterbatasan luas gerak sendi 

c. Menurunnya kekuatan otot 

2. Funcional Limitation 

a. Gangguan berjalan, dan naik turun tangga 

 

 



 
 

3. Disability 

a. Ketidakmampuan melakukan kegiatan tertentu contohnya bangkit dari 

duduk, jongkok, berlutut, berdiri lama, dan lain-lain akibat dari 

menurunnya kemampuan gerak. 

b. Pelaksanaan Fisioterapi 

1. TENS 

             Pasang pad elektroda yang telah diolesi gel pada titik nyeri,atur menu 

TENS dengan menekan tombol untuk menentukan:  

1. Phase duration = 250 

2. Frequency         = 100Hz 

3. Freq.Modulation = 60Hz 

4. Modulation Piasram = 1/1 

5. CC/CV                       = CC 

6. Waktu                        = 15 menit 

 Putar pelan-pelan intensitas hingga pasien merasakan ada getaran 

lembut,nyaman(toleransi penderita), monitori pasien setiap 5 menit, bila terapi 

selesai alarm akan berbunyi, rapikan alat dan tempat tidur. 

 

 

 



 
 

2. Hold relax 

           Stabilisasi di proksimal sendi lutut tungkai kanan (knee joint dextra) di atas 

m.hamstring distal, tahanan (resisted) untuk gerakan tungkai bawah di atas sendi 

pergelangan kaki. Perintahkan pasien untuk rilek, kemudian terapis menggerakan 

lutut pasien ke arah flexi sampai terdapat adanya keterbatasan. Pasien diminta 

untuk meluruskan lututnya tetapi terapis memberikan tahanan, kemudian pasien 

diminta untuk melawan tahanan yang diberikan oleh terapis . Tahanan yang 

diberikan sampai 8 detik. Setelah itu pasien diminta untuk rilex dan lanjutkan lagi 

gerakan sampai full ROM flexi. Kemudian kembalikan tungkai pasien dalam 

posisi ekstensi (tungkai lurus). Gerakan di ulang  sebanyak delapan kali setiap 

latihan, dan jaga kontak dengan pasien (selalu tanyakan  apa yang dirasakan 

pasien) selama latihan. Untuk pelaksanaan lutut tungkai kiri sama dengan lutut 

tungkai kanan. 

 Untuk meningkatkan lingkup gerak sendi pada sendi lutut kanan dan kiri 

yang telah dicapai, dan mempertahankan kekuatan otot, fisioterapis memberikan 

latihan-latihan untuk dilakukan dirumah. Pasien melakukan latihan  tersebut 

dengan contoh dan intruksi fisioterapis 

3. Resisted active exercise 

            Posisi pasien duduk di kursi (duduk ongkang-ongkang), terapis berada 

disamping lutut pasien yang akan diperiksa dengan duduk di kursi pasien diminta 

untuk menggerakan lutut kearah fleksi dan ekstensi secara bergantian dan terapis 



 
 

memberi tahanan kearah berlawanan. Pada saat gerakan fleksi lutut diluruskan 

secara perlahan-lahan dan saat gerakan ekstensi diturunkan secara perlahan-lahan. 

Dosis, menurut Kisner (1996) dosis terapi latihan yang digunakan sebanyak 6 kali 

pengulangan, disesuaikan dengan kondisi umum pasien, apabila kondisi umum 

pasien baik dapat diulang sampai 10 kali pengulangan. 

4. Aerobic exercise 

            Untuk daya tahan tubuh diaplikasikan progam aerobic exercise untuk 

meningkatkan sistem transportasi O2 yang efektif dan uptake O2 maksimal , 

seperti berjalan dan bersepeda selama 15 menit. 

D. Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil 

a) Nyeri 

            Setelah pasien mengikuti terapi sebanyak enam kali terdapat penurunan 

nyeri pada tungkai kanan yaitu T1 : 5 kemudian pada T6 turun menjadi 3, 

sedangkan tungkai kiri setelah pasien mengikuti terapi sebanyak enam kali 

terdapat penurunan nyeri pada T1: 5  kemudian pada T6 menjadi 3. 

b) Lingkup Gerak Sendi 

              Setelah mengikuti terapi sebanyak enam kali pertemuan, pasien 

mengalami peningkatan lingkup gerak sendi (LGS) pada sendi lutut tungkai kanan 

secara aktif pada T1 : S 100-00-1150 meningkat pada T6 : S 100-00-1200 sedangkan 

secara pasif pada T1 : S 100-00-1200 meningkat pada T6 : S 100-00-125. 



 
 

Sedangkan untuk lutut tungkai kiri yaitu setelah mengikuti terapi sebanyak enam 

kali, pasien mengalami peningkatan LGS pada sendi lutut kiri secara aktif pada T1 

: S 00-00-1000 meningkat pada T6 : S 00-00-1200 sedangkan secara pasif didapat 

hasil pada T1 : S 00-00-1200 meningkat pada T6 : S 00-00-1250. 

c) Kekuatan Otot 

              Setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali terjadi peningkatan 

kekuatan otot ekstensor dan fleksor sendi lutut kanan pada T1 : nilai kekuatan 

ototnya 3 dan meningkat pada T6 menjadi 4, sedangkan lutut tungkai kiri yaitu 

setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali terjadi peningkatan kekuatan otot 

ekstensor dan fleksor sendi lutut kiri, T1 : nilai kekuatan ototnya 4 dan meningkat 

menjadi 5 pada T6. 

d) Aktifitas Fungsionalnya 

              Menggunakan skala Jette terjadi peningkatan kemampuan aktifitas 

fungsional pasien sehingga ketergantungan pasien mulai berkurang dari T1 : pada 

komponen berdiri dari posisi duduk dari nilai 3 pada T6 menjadi 2, kemudian 

pada komponen berjalan 15 meter terdapat penurunan ketergantungan dari T1 : 3 

menjadi 2 pada T6, dan begitu juga pada komponen naik turun tangga T1 : 3 

menjadi 2 pada T6. 

 

 

 

 



 
 

2. Pembahasan 

a) Pengurangan nyeri 

            Mekanisme segmental TENS konvensional menghasilkan efek analgesia 

terutama melalui mekanisme segmental yaitu dengan jalan mengaktivasi A beta 

yang selanjutnya akan menghibisi neuron nosiseptif di kornu dorsalis medula 

spinalis. Menurut Melzack dan Wall, 1995 mengacu pada teori gerbang kontrol 

(Gate Control Theory) mengatakan bahwa gerbang terdiri dari sel interneunsial 

yang bersifat inhibisi yang dikenal sebagai substansi gelatinosa yang terletak di 

kornu posterior dan sel T. Tingkat aktivitas sel T ditentukaan oleh keseimbangan 

asupan dari serabut yang berdiameter besar A beta dan A alfa serta serabut 

berdiameter kecil A delta dan C. Jika serabut berdiameter besar maupun kecil, 

mengaktisifasi sel T dan pada saat yang bersamaan impuls tersebut dapat memicu 

sel subtansi gelatinosa yang berdampak pada penurunaan asupan impuls dari 

serabut berdiameter besar sehingga akan menutup gerbang dan akan  membloking 

transmisi impuls dari serabut aferen nosiseptor sehingga nyeri berkurang atau 

menghilang. 

b) Lingkup Gerak Sendi 

            Untuk penguatan pola gerak agonis dengan cara menambah ROM-nya, 

selama fase rileksasi, manual kontak tetap dipertahankan untuk mengetahui bahwa 

benar-benar rileksasi.Keuntungan dan kerugian hold relax tergantung tehnik yang 

dipilih. Gerakan yang perlahan dan kontraksi isometric tidak mengandung 

pergerakan dari sendi itu sendiri akan menghilangkan rasa nyeri. Metode ini 



 
 

bertujuan untuk perbaikan rileksasi pada group antagonis, perbaikan mobilisasi 

dan penurunan nyeri. Indikasi pemberian hold relax seperti adanya nyeri, 

keterbatassan ROM dan tenaga pasien lebih kuat dari terapis (Kisner . & Colby , 

1996). 

c) Kekuatan otot 

            Bersamaan dengan kontraksi otot tekanan gerakan melebar atau kekuatan 

tak seimbang di dalam semua bagian range. Kontraksi otot terjadi karena 

meningkatnya tekanan nadi dan volume stroke yang menghasilkan meningkatnya 

cardiac output dan menurunnya tekanan  periferal (karena vasodilatasi dari 

kontraksi otot) (Amal., 2004). 

d) Aktifitas fungsional 

            Untuk daya tahan tubuh diaplikasikan progam aerobic exercise untuk 

meningkatkan sistem transportasi O2 yang efektif dan uptake O2 maksimal , 

seperti berjalan dan bersepeda.Perbuhan yang terjadi pada otot, sistem 

cardiorespirator jika daya tahan meningkat 

a. Perubahan segera selama latihan 

1) Peningkatan aliran darah ke otot (tuntutan aliran darah ke O2), 

peningkatan denyut nadi, peningkatan stroke volume, cardiac output dan 

peningkatan tahanan perifer 

2) Peningkatan tuntutan dan konsumsi O2, peningkatan frekuensi napas dan 

kedalaman napas maka otot-otot respirasi sekunder berkontraksi. 

 

 



 
 

b. Perubahan adaptasi dalam jangka waktu lama 

1) Perubahan pada otot, dimana kepadatan pembuluh kapiler di otot menjadi 

meningkat maka adanya latihan intensitas rendah dalam waktu yang lama 

(sampai titik kelelahan) menyebabkan terjadinya aktifitas aerobik dalam 

otot untuk memberikan energi selama kontraksi otot, tuntutan O2 yang 

lebih besar menyebabkan pembuluh kapiler otot menjadi lebih padat dan 

meningkat. Perubahan adaptasi pada serabut otot tipe 1 dan 2a berkaitan 

dengan meningkatnya daya tahan otot. 

2) Perubahan pada sistem kardiovaskuler dimana cardiac output dan stroke 

volume menjadi meningkat serta denyut nadi istirahat menjadi turun 

maka terjadi peningkatan efisiensi kerja jantung (Fuett & Griffin, 1994). 

 

 

E. SIMPULAN dan SARAN 

1. Simpulan 

              Pasien yang mengalami osteoarthitis lutut bilateral bila tidak 

mendapatkan  penanganan secara baik akan menimbulkan problem yang lebih 

sulit, sehingga lama kelamaan akan menimbulkan komplikasi seperti keterbatasan 

gerak, penurunan kekuatan otot, dan pola jalan buruk. 

              Pada kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan tidak bisa 

dianggap ringan. Terbukti dengan pemberian modalitas fisioterapi berupa TENS 

dan terapi latihan beberapa kali belum dapat memberikan kesembuhan secara 



 
 

maksimal. Solusi untuk kondisi osteoarthritis lutut bilateral adalah pasien harus 

tetap rutin melaksanakan terapi yang telah diberikan. 

            Seperti pada Ny. X, usia 60 tahun, dengan diagnosa osteoarthritis lutut 

bilateral setelah diberikan terapi menggunakan TENS dan terapi latihan selama 6 

kali diperoleh hasil terakhir berupa adanya penurunan nyeri gerak, penambahan 

LGS pada lutut, peningkatan kekuatan otot, serta peningkatan kemampuan    

aktifitas fungsional. 

          Proses fisioterapi tidak hanya dilihat dari hasil evaluasi terakhir. Tetapi 

yang lebih penting adalah bagaimana proses pencapaian hasil itu, untuk mencapai 

hasil yang maksimal maka diperlukan kerja sama baik antara fisioterapis dengan 

pasien sehingga dapat tercapai hasil yang diharapkan. Selain itu motivasi dari 

pasien sendiri untuk sembuh sangat membantu dalam pencapaian tujuan terapi 

yang telah dilakukan. 

 

2. Saran 

           Saran ini ditujukan kepada semua pihak yang terkait dalam pembuatan 

Karya Tulis Ilmiah ini, antara lain : 

1. Bagi pasien 

 Saran yang dapat penulis berikan untuk penderita osteoarthritis lutut 

bilateral antara lain sebaiknya mengurangi aktivitas yang banyak memberikan 

penekanan pada daerah sendi lutut seperti membawa beban yang berlebihan, naik 

turun tangga. Kalau terpaksa naik turun tangga, melangkah naik dulu dengan 

tungkai yang sehat baru tungkai yang sakit di sejajarkan. Latihan diatas tempat 



 
 

tidur dengan posisi terlentang kemudian lutut ditekuk 90° kedepan ke belakang 

(seperti menggayuh sepeda) sekurang-kurangnya 5 menit setiap bangun tidur. 

Kemudian diminta melakukan latihan yang telah diajarkan terapis kepada pasien 

misalnya pasien diminta menekan bantal kecil yang ditempatkan dibawah sendi 

lutut. 

2. Bagi fisioterapis 

      Dengan pemahaman dan pengertian tentang Osteoarthtritis serta berbagai 

permasalahan yang didapat misal adanya nyeri, keterbatasan lingkup gerak sendi, 

penurunan kekuatan otot, penurunan kapasitas kemampuan aktifitas fungsioanal, 

ketika melakukan terapi terapis diharuskan selalu mengevaluasi hasil dari terapi 

yang berguna untuk mengetahui apakah terapinya berhasil atau tidak. 

3. Bagi Institusi 

Sebagai wacana yang diharapkan dapat menambah dan bermanfaat bagi 

adik-adik tingkat sebagai contoh acuan pembuatan Karya Tulis Ilmiah. 
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