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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam sangat menganjurkan bagi setiap umat nya untuk terus 

berusaha dalam menghadapi segala bentuk cobaan yang di berikan oleh Allah. 

Salah satu cobaan yang di berikan oleh Allah adalah penyakit. Di dalam 

sebuah ayat dijelaskan bahwa Al Qur’an adalah salah satu penawar dan rahmat 

bagi orang-orang yang sakit dan dalam keadaan tidak merugi. Dijelaskan pula 

pada ayat kedua bahwa apabila aku sakit, sang  

Maha Penciptalah yang menyembuhkannya. 

 

Artinya : ”Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah 

kepada orang-orang yang zalim selain kerugian (Al Israak 82)”. 

 

Artinya :” dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku (Asy 

Syu’araa 80)” 

Penyakit yang ada di muka bumi pasti memiliki penawarnya. Salah 

satu penyakit yang berasal dari sang Pencipta adalah Ostheoarthritis (OA). 

Ostheoarthritis (OA) adalah peradangan pada tulang yang di tandai dengan 

rasa sakit, keterbatasan gerak, kekakuan sendi dan kelemahan pada otot 
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quadrisep. Ostheoarthritis dapat terjadi pada usia 45 tahun keatas. diagnosa 

Ostheoarthritis dapat dipertegas dengan hasil lab Radiografi, beberapa 

penelitian mengatakan bahwa parameter untuk rasa nyeri karena kekakuan 

sendi, keterbatasan gerak, dan kekuan otot orang sehat dan orang yang terkena 

Ostheoarthritis (OA) berbeda nilainya Diagnosa penyakit ini diperkuat dengan 

adanya hasil Radiografi ( Fatma, 2009). 

Menggunakan sistem pengawasan medis Pertahanan (DMSS), para 

peneliti diidentifikasi kasus dokter-didiagnosa OA U.S. layanan anggota 

antara 1999 dan 2008. Total 108,266 kasus insiden OA diidentifikasikan pada 

populasi ini militer yang alami dekat dengan 14 juta person-years dalam risiko 

untuk penyakit selama masa studi 10 tahun. Tingkat insiden unadjusted di 

antara semua anggota layanan U.S. aktif bertugas selama rentang waktu yang 

sama adalah 7,86 per 1.000 person-years. Analisis demografis 

mengungkapkan bahwa perempuan memiliki 20% OA insiden tingkat yang 

lebih tinggi daripada laki-laki. Insiden OA layanan anggota yang berusia 40 

tahun ke zaman adalah 19 kali lebih tinggi daripada selama pribadi 20 tahun 

atau lebih muda. Militer pribadi yang hitam adalah 15% lebih mungkin 

didiagnosis dengan OA daripada mereka yang putih, dan 26% lebih mungkin 

daripada orang personil di kategori ras (Latin, Asia, penduduk asli Amerika 

dan kelompok rasial). Anggota layanan putih memiliki 10% OA tingkat yang 

lebih tinggi daripada orang-orang dalam kategori lain untuk ras (Cameron, 

2011). 

Problem yang sering terjadi pada penderita Ostheoarthritis (OA) 

adalah nyeri, penurunan kekuatan otot, penurunan lingkup gerak sendi 

sehingga menyebabkan penurunan aktifitas fungsional pada lutut. Fisioterapi 
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sebagai tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam menurunkan nyeri, 

meningkatkan kekuatan otot penggerak lutut meningkatkan lingkup gerak 

sendi pada lutut sehingga dapat meningkatkan aktifitas fungsional pada lutut. 

Fisioterapi merupakan salah satu tenaga medis yang bertanggung 

jawab dengan bidang pembangunan kesehatan. Fisioterapi memiliki peran 

dalam pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan gerak serta fungsi tubuh 

sepanjang daur kehidupan dengan penanganan secara manual maupun dengan 

peralatan seperti Infra merah, Electrical stimulation dan Terapi latihan. 

Efek dari modalitas Infrared dapat menaikkan suhu lokal dengan 

menyebabkan  vasodilatasi pembuluh darah sehingga dapat melancarkan 

sistem vaskularisasi pada kasus Ostheoarthritis (OA). Modalitas Electrical 

Stimulation memiliki dapat mengurangi nyeri dan juga meningkatkan ambang 

rangang nyeri dengan metode gerbang kontrol dimana mengurangi nyeri 

melalui mekanisme normalisasi fungsi neurovegetatif. Modalitas Terapi 

Latihan dengan menggunakan quadriceps bench dan free active movement 

dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan lingkup 

gerak sendi pada kedua lutut. 

Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul karya tulis ilmiah 

“Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Pasien Ostheoarthritis Genue Bilateral Di 

Rsud Dr.Moewardi Surakarta’’ 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada kasus Ostheoarthritis ini 

maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut ; 
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1. Apakah modalitas Electrical Stimulation dapat mengurangi nyeri pada 

Ostheoarthritis (OA) Genue Bilateral ? 

2. Apakah modalitas Quadrisep Bench dapat meningkatkan Kekuatan Otot 

pada Ostheoarthritis (OA) Genue Bilateral ? 

3. Apakah modalitas Contract Relaxed dapat meningkatkan Lingkup Gerak 

Sendi (LGS) pada Ostheoarthritis (OA) Genue Bilateral ? 

4. Apakah modalitas Infra merah dapat meningkatkan Aktifitas Fungsional 

pada Ostheoarthritis (OA) Genue Bilateral  ? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada kasus Osteoarthritis maka 

penulisan Karya Tulis Ilmiah ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1.  Untuk mengetahui manfaat Electrical Stimulation dalam mengurangi 

nyeri pada penderita Ostheoarthritis Knee Bilateral. 

2. Untuk mengetahui manfaat Quadrisep Bench dalam meningkatan 

kekuatan otot pada penderita Ostheoarthritis Knee Bilateral. 

3. Untuk mengetahui manfaat Contract Relaxed dalam meningkatan Lingkup 

Gerak Sendi (LGS) pada penderita Ostheoarthritis Knee Bilateral. 

4. Untuk mengetahui manfaat Infra merah dalam meningkatan aktifitas 

fungsional pada penderita Ostheoarthritis Knee Bilateral 

 

D. Manfaat 

1. Bagi penulis 

Dapat lebih mengenal dan mendalami Ostheoarthritis (OA) lutut 

sehingga dapat menjadi bekal untuk penulis setelah lulus. 
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2. Bagi masyarakat 

Dapat memberikan informasi yang benar kepada 

pasien,keluarga,dan masyarakat sehingga dapat lebih mengenal dan 

mengetahui gambaran ostheoarthritis lutut dalam pendekatan Fisioterapi. 

3. Bagi Pendidikan 

Memberikan informasi bagi penelitian mengenai Ostheoarthritis 

(OA) lutut bagi penelitian selanjutnya. 

4. Bagi institusi kesehatan 

Dapat memberikan informasi obyektif mengenai Ostheoarthritis 

(OA) lutut pada tenaga medis, baik yang bekerja dirumah sakit maupun di 

Klinik ataupun di Puskesmas. 

5. Bagi Fisioterapi 

Dapat mengetahui secara mendalam mengenai Ostheoarthritis 

(OA) dapat digunakan dalam pelaksanaan Fisioterapi. 


