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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS  

OSTEOARTHRITIS GENU SINISTRA DI RUMAH SAKIT  

TK II Dr. SOEDJONO MAGELANG 

Abstrak 
Latar Belakang : Osteoarthritis Genu adalah peradangan dan degenerasi tulang 

yang membentuk sendi lutut (osteo= tulang, arthro= sendi, itis= peradangan).Pada 

kasus tersebut bisa ditanggulangi dengan modalitas fisioterapi. Fisioterapi pada 

kasus ini dapat menurunkan nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi, dan 

meningkatkan kekuatan otot menggunakan modalitas infrared, Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation, dan terapi latihan. 

 

Tujuan : Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Fisioterapi dapat mengurangi 

nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi dan meningkatkan kekuatan otot pada 

kasus osteoarthritis genu dengan  menggunakan  modalitas infrared, 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation, dan terapi latihan. 

Hasil : Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapat hasil penurunan nyeri, 

berupa nyeri diam pada T0 hasil 1 yaitu nyeri tidak terasa pada T6 hasil 1 yaitu 

nyeri tidak terasa, Nyeri tekan pada T0 hasil 4 yaitu nyeri tidak begitu berat pada 

T6 hasil 2 yaitu nyeri sangat ringan, dan nyeri gerak pada T0 hasil 6 yaitu nyeri 

berat pada T6 hasil 4 yaitu nyeri tidak begitu berat, peningkatan lingkup gerak 

sendi didapatkan hasil peningkatan Lingkup Gerak Sendi, didapat hasil Lingkup 

Gerak Sendi gerak aktif genu sinistra T0 hasil S = 00 - 00  - 1150 pada T6 hasil S = 

00 - 00  - 1200, dan Lingkup Gerak Sendi gerak pasif pada genu sinistra T0 hasil S 

= 00 - 00  - 1200  pada T6 hasil S = 00 - 00  - 1250, peningkatan kekuatan otot 

didapat hasil grup otot flexor pada T0 hasil 4- pada T6 hasil 4, dan ekstensor pada 

T0 hasil 4  pada T6 hasil 4+. 

Kesimpulan : infrared dan Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation dapat 

mengurangi nyeri, sedangkan terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot dan 

meningkatkan lingkup gerak sendi. 

 

Kata kunci :Osteoarthritis genu, infrared, Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation dan terapi latihan. 

 

Abstract 

Background: Osteoarthritis Genu is inflammation and degeneration of the bones 

that form the knee joint (osteo = bone, arthro = joints, itis = inflammation). In 

such cases it can be overcome with physiotherapy modalities. Physiotherapy in 

this case can reduce pain, increase joint scope, and increase muscle strength using 

infrared modalities, Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation, and Therapeutic 

Exercise. 

 

Results: After doing therapy for 6 times got result of decrease of pain, in the form 

of silent pain at T0 result 1 that is pain not felt on T6 result 1 that is pain not felt, 

Tenderness on T0 result 4 that is pain not so heavy at T6 result 2 that is very mild 

pain , And motion pain on T0 result 6 that is severe pain in T6 result 4 that is pain 

not so heavy, increase of range of motion The description of table above got result 
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of increase of range of motion, got result of Scope Motion Joint active motion 

genu sinistra T0 result S = 00 – 00  - 1150 at T6 S = 00 – 00  - 1200 results, and 

motion scope of the passive motion joint on the left genus T0 S = 00 – 00  - 1200 

results in T6 S = S = 00 – 00  - 1250, increased muscle strength obtained by muscle 

group Flexor on T0 result 4- at T6 result 4, and extensor on T0 result 4 in T6 

result 4+. 

 

Conclusion: Infrared and Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation can reduce 

pain, otherwise Therapeutic Exercise can increase muscle strength and increase 

the scope of motion of the joints. 

 

Key words: Osteoarthritis genu, infrared(IR), Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation(TENS) and Therapeutic Exercise (TE). 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Keberhasilan pembangunan adalah cita-cita suatu bangsa yang 

terlihat dari peningkatan taraf hidup dan umur harapan hidup. Namun 

peningkatan umur harapan hidup ini dapat mengakibatkan terjadinya 

transisi epidemiologi dalam bidang kesehatan akibat meningkatnya 

jumlah angka kesakitan karena penyakit degeneratif. Perubahan 

struktur demografi ini diakibatkan oleh peningkatan populasi lanjut 

usia (lansia) dengan menurunnya angka kematian serta penurunan 

jumlah kelahiran. Indonesia termasuk negara berstruktur tua, hal ini 

dapat dilihat dari persentase penduduk lansia tahun 2008, 2009 dan 

2012 telah mencapai di atas 7% dari keseluruhan penduduk. Penduduk 

lansia yang termasuk dalam angkatan kerja merupakan lansia 

potensial.  

Osteoarthritis Genu adalah peradangan dan degenerasi tulang yang 

membentuk sendi lutut (osteo= tulang, arthro= sendi, itis= 

peradangan). Diagnosis OA lutut didasarkan pada 2 temuan utama: 

bukti radiografi perubahan kesehatan tulang (melalui gambar medis 

seperti x-ray dan MRI) dan gejala individu (bagaimana Anda merasa). 

Sekitar 14% dari orang dewasa berusia 25 tahun keatas dan 34% dari 

orang dewasa berusia 65 tahun keatas didiagnosis dengan osteoarthritis 

radiografi. Secara khusus, sekitar 16% dari orang dewasa berusia 45 

tahun keatas memiliki OA lutut (APTA, 2013).  
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Sebagai seorang tenaga ahli  kesehatan, fisioterapi berperan dalam  

memberikan pelayanan terhadap seseorang yang mengalami penyakit 

osteoarthritis, dimana seorang fisioterapis dapat memberikan  

modalitas elektro terapi berupa pemberian sinar infrared dan TENS, 

serta terapi latihan sebagai modalitas fisik.   

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi 

Osteoarthritis adalah kelainan degeneratif kronis, terutama yang 

mempengaruhi tulang rawan artikular sendi. Ada juga perkembangan 

penebalan sinovial dan kapsul, dan efusi sendi. Osteoarthrits adalah 

masalah rheumatologis kedua yang paling umum, dan merupakan 

penyakit sendi yang paling sering terjadi, dengan prevalensi 22% 

sampai 39% di India. Ini adalah penyebab paling umum kecacatan 

pada populasi lanjut usia. Osteoarthrits juga dikenal sebagai radang 

sendi, karena melibatkan penipisan dan kerusakan lapisan kartilago, 

matriks protein yang kuat yang melindungi dan melumasi persendian. 

Pasien sering mengeluhkan rasa sakit, kelemahan otot, kekakuan, dan 

ketidakstabilan, dan berkurangnya fungsi fisik. Pada akhirnya, ini 

menyebabkan hilangnya kemandirian dalam aktivitas kehidupan 

sehari-hari (ADL), dan perubahan kualitas hidup pada pasien dengan 

osteoarthritis (Sheth, et al., 2014). 

2.2 Anatomi terapan 

Osteoarthritis genu biasa menyerang pada jaringan lunak yaitu 

cartilago dan meniscus. Pada kasus ini yang terkena adalah cartilago 

dan meniscus medial. Pada genu joint tersusun atas dari beberapa 

tulang, yaitu: os femur, os patella, os tibia, dan os fibula. Selain 

terdapat tulang pada genu joint terdapat juga terdapat jaringan lunak 

yang lain, seperti: Pada genu joint terdapat 2 grup otot besar, yaitu 

antara lain 1) M.Quadricep terdiri dari: M.rectus Femoris, 

M.Intermedialis, M.Vastus Medialis, dan M.Vastus Lateralis, 2) M. 

Hamstring terdiri dari: M. Biceps Femoris, M. Semitendinosus, M. 
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Semimembranosus. Tapi tidak hanya ada dua grup otot itu saja tapi 

masih ada otot yang lain seperti: M. Sartoreus, M. Grachilis, M. 

Iliotibial band dan M. Popliteal. Tidak hanya otot pada genu joint juga 

terdapat ligament yang berfungsi sebagai stabilisasi pasif pada sebuah 

sendi, antalain ada: Ligamentum Crusiatum Anterior, Ligamentum 

Crusiatum Posterior, Ligamentum Collateral Lateralle, Ligamentum 

Collateral Mediale. Masih ada beberapa jarigan di dalam genu joint 

antara lain: ada meniscus latera dan medial, cartilago, dan bursa 

(lippert, 2011). 

2.3 Etiologi 

Osteoartritis dianggap sebagai penyakit multifaktorial, merupakan 

salah satu gangguan utama pada individu berusia di atas 50 tahun. 

Studi epidemiologi yang ada menunjukkan bahwa osteoartritis 

mempengaruhi 10-15% populasi dunia, dengan kejadian 60% pada 

pria dan 70% pada wanita berusia di atas 65 tahun. Ada kemungkinan 

untuk meningkatkan kejadian penyakit ini dalam beberapa dekade 

mendatang, menjadi isu kesehatan masyarakat yang semakin penting 

(Shen, 2014). 

2.4 Patofisiologi 

Osteoarthritis adalah penyakit sendi degeneratif, kronis dan progresif, 

yang mempengaruhi sendi sinovial. Proses ini menghasilkan interaksi 

yang berbeda antara tulang rawan sendi dan jaringan di dekatnya 

dalam menanggapi cedera atau matriks ekstraselular chondrocyte. 

Penyakit ini bisa mempengaruhi tungkai atas dan bawah. Dari lesi 

mulai degradasi matriks oleh enzim proteolitik seperti Matrix 

Metalloproteinase (MMPs) (Ruettger, At al., 2008). 

 

3. PENATALAKSANAAN STUDI KASUS 

3.1 Identitas pasien 

Identitas pasien merupakan data diri seseorang, dalam hal ini adalah 

pasien. Data yang diperoleh berupa nama : Tn. M, usia : 72 tahun, 
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jenis kelamin : laki-laki, agama : islam, pekerjaan : pensiunan guru, 

alamat : Bumirejo 

3.2 Diagnosis medis 

Diagnosis medis adalah identifikasi mengenai sesuatu problem dalam 

hal ini adalah kesehatan pada tubuh pasien. Dalam kasus ini diagnosis 

medis pada tanggal 24 september 2016 adalah osteoarthritis genu 

sinistra. 

3.3 Keluhan utama 

Keluhan utama merupakan keluhan yang sering dirasakan oleh pasien 

dan sering mengganggu aktifitas. Pada kasus ini pasien mengeluhkan 

nyeri  dan kaku pada lutut kiri terutama pada pagi hari atau morning 

stiffness. 

3.4 Pemeriksaan 

Pemeriksaan menggunakan beberapa yaitu, antara lain: pemeriksaan 

gerak dasar ( gerak aktif, gerak pasif dan isometrik melawan tahanan), 

nyeri, kekuatan otot, lingkup gerak sendi, tes khusus, reflek fisiologis. 

3.5 Diagnosis fisioterapi 

Gangguan kapasitas fisik yang dapat mengganggu dan berhubungan 

dengan kemampuan fungsional dasar. Dikasus ini didapat hasil:  

Adanya nyeri pada bagian medial genu sinistra, adanya penurunan 

LGS genu sinistra, dan adanya penurunan kekuatan otot pada fleksor 

genu sinistra 

3.6 Tindakan fisioterapi 

Terapi dilakukan sebanyak 6 kali terapi dengan teknologi fisioterapi 

berupa: Infra Red (IR) Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation 

(TENS) Exercise (static cycle) 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil  

4.1.1 Nyeri 

   Di bawah ini adalah tabel hasil terapi selama enam kali, tabel 

tersebut berhubungan dengan hasil evaluasi nyeri menggunakan 
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Verbal Descriptive Scale (VDS) hasil penelitian didapatkan hasil 

penurunan nyeri berdasarkan terapi dari T1 sampai T6:  

Tabel 4.1 tabel penurunan nyeri 

Terapi T0, T1, dan T2 T3 T4 dan T5 T6 

Nyeri diam 
1 (tidak terasa 

nyeri) 

1 (tidak terasa 

nyeri) 

1 (tidak terasa 

nyeri) 

1 (tidak terasa 

nyeri) 

Nyeri tekan 
4 (nyeri tidak 

begitu berat) 
3 (nyeri ringan) 3 (nyeri ringan) 

2 (nyeri sangat 

ringan) 

Nyeri gerak 6 (nyeri berat) 6 (nyeri berat) 
5 (nyeri cukup 

berat) 

4 (nyeri tidak 

begitu berat) 

 

4.1.2 Lingkup Gerak Sendi 

  Dibawah ini tabel hasil penelitian yang mengevaluasi tentang 

Lingkup Gerak Sendi dengan evaluasi menggunakan goneometer 

setelah mendapat tindakan fisioterapi sebanyak enam kali terapi:  

Tabel 4.2 evaluasi LGS dengan goneometer 

 

Terapi T0 T1 dan T2 T3, T4, dan T5 T6 

Aktif S = 00 - 00  - 1150 S = 00 - 00  - 1150 S = 00 - 00  - 1200 S = 00 - 00  - 1200 

Pasif S = 00 - 00  - 1200 S = 00 - 00  - 1200 S = 00 - 00  - 1250 S = 00 - 00  - 1250 

4.1.3 Kekuatan Otot 

  Dibawah ini tabel hasil penelitian yang mengevaluasi tentang 

kekuatan otot dengan evaluasi menggunakan MMT setelah mendapat 

tindakan fisioterapi sebanyak enam kali terapi: 

Tabel 4.3 evaluasi kekuatan otot dengan MMT 

Terapi T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Fleksor 4- 4- 4- 4- 4 4 4 

Ekstensor 4 4 4 4 4+ 4+ 4+ 

 

4.2 Pembahasan 

 Dalam bab iv ini penulis akan membahas tentang pengaruh 

pemberian IR, TENS, dan Terapi Latihan berupa Static Cycle kepada 
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pasien atas nama Tn. Muh Tasor dengan diagnosa osteoarthritis genu 

sinistra yang terdapat problema fisioterapi berupa nyeri, penurunan 

kekuatan otot, dan penurunan Lingkup Gerak Sendi. Berikutadalah 

pembahasan dari hasil terapi selama enam kali:  

4.2.1 Nyeri  

Pada tabel 4.1 didapat hasil adanya penurunan pada genu 

sinistra dengan modalitas Infrared dengan hasil yang positif yaitu 

adanya penurunan nyeri tekan dan nyeri gerak.  Panas dari radiasi 

infra merah menciptakan suhu jaringan yang lebih tinggi, yang 

menghasilkan vasodilatasi yang meningkatkan suplai oksigen, dan 

nutrisi dan penghapusan karbon dioksida dan limbah metabolik 

(Adesola, Emmanuel, & Matthew, 2015). Panas dapat mengurangi 

nyeri lewat mekanisme gate control dimana sensasi panas yang 

diteruskan lewat serabut C mengaburkan persepsi nyeri yang 

diteruskan oleh serabut AΔ atau melalui peningkatan sekresi 

endorphin (Arovah, 2010). Selain menggunakan infrared 

pengurangan nyeri juga bisa menggunakan TENS, TENS 

mengaktifkan jaringan neuron yang kompleks Untuk menghasilkan 

pengurangan rasa sakit. Pada frekuensi Dan intensitas yang 

digunakan secara klinis, TENS mengaktifkan Serat aferen 

berdiameter besar. Aferen ini Masukan dikirim ke sistem saraf 

pusat Mengaktifkan sistem penghambatan turun untuk mengurangi 

Hipergesgesia Secara khusus, blokade  neuronalAktivitas di abu-

abu periaqueductal (PAG), rostral Medulla ventromedial (RVM) 

dan sumsum tulang belakang Menghambat efek analgesik dari 

TENS yang menunjukkan Bahwa analgesia TENS dipertahankan 

Jalur ini. Secara paralel, studi di Orang dengan fibromyalgia 

menunjukkanbahwa TENS dapat Mengembalikan modulasi rasa 

sakit pusat, ukuran Hambatan sentral. Karena itu, TENS berkurang 

Hipergesia melalui perifer dan sentral Mekanisme (vance, 2014).  
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4.2.2 Meningkatnya Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

Pada tabel 4.2 terlihat peningkatan lingkup gerak sendi 

yang mengalami peningkatan yang bagus dengan modalitas static 

cycle.  Dibandingkan dengan latihan lainnya, bersepeda adalah 

kegiatan yang 'ramah lutut' yang dapat membantu meningkatkan 

mobilitas dan stabilitas sendi lutut. Bersepeda sering digunakan 

sebagai modalitas latihan rehabilitasi setelah cedera lutut atau 

operasi serta merupakan bagian dari pengelolaan kondisi 

degeneratif kronis seperti osteoarthritis. Sepeda memiliki sejumlah 

fitur yang menjadikannya alat yang sangat bagus untuk rehabilitasi 

lututLatihan aerobik seperti static cycle bisa membuat jaringan 

lunak Lebih lentur dengan memusatkan tubuh secara terpusat 

Mempersiapkan tubuh untuk latihan fleksibilitas. Setiap 

Komponen latihan terapeutik fleksibilitas, Penguatan, dan latihan 

aerobik, serta Program campuran, akan dibahas secara 

terpisah(Adesola et al., 2015). 

4.2.3 Meningkatnya kekuatan otot 

Pada tabel 4.3 terlihat peningkatan kekuatan otot dengan 

menggunakan static cycle. Coleman dkk mempelajari efek 

aerobik Olahraga pada penderita osteoarthritis lutut. Memeriksa 

100 orang antara usia 68 dan 85, sekitar setengahnya dilaporkan 

ringan sampai sedang osteoarthritis yang menggunakan Latihan 

aerobik berupa static cycle mengalami peningkatan pada kekuatan 

dan daya tahan. Juga dicatat bahwa meskipun mungkin ada Telah 

manfaat aerobik berupa static cycle, seperti peningkatan 

Konsumsi oksigen puncak, Peningkatan kekuatan otot atau daya 

tahan tubuh. Yang lain telah melaporkan bahwa perbaikan dalam 

aerobik Kapasitas dikaitkan dengan penurunan rasa sakit 

(Adesola et al., 2015). 
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5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

    Setelah pada bab iv telah di bahas tentang kasus pada pasien atas 

nam Tn. M usia 72 tahun dengan diagnosa osteoarthritis genu sinistra 

yang terdapat permasalhan fisioterapi berupa adanya nyeri, penurunan 

kekuatan otot dan penurunan lingkup gerak sendi. Setelah di lakukan 

terapi sebanyak enam kali dengan modalitas fisioterapi berupa 

infrared, Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS), dan 

terapi latihan berupa static cycle terdapat hasil berupa penurunan nyeri, 

peningakatan lingkup gerak sendi, dan peningkatan kekuatan otot. 

5.2 Saran  

   Saran yang diberikan kepada pasien berupa pasien supaya 

berkerjasama dengan fisioterapis dalam proses penyembuhan. Pasien 

harus mengurangi dulu aktifitas yang memberatkan pada lutut kirinya. 

Pasien juga harus berolah raga berupa berenang, Ada banyak Studi 

yang mendokumentasikan khasiat dan efektivitasnya Latihan air (atau 

program hidroterapi) Untuk mengurangi rasa sakit dan memperbaiki 

fungsi pada pasien dengan osteoarthritis. Ketika Latihan di air, daya 

apung air akan berpengaruh dalam berkurang pembebanan pada sendi 

tungkai bawah. Di sisi lain, Resistensi hidrodinamik dan turbulensi 

membantu Memperkuat otot dan meningkatkan proprioception dan 

keseimbangan. Tekanan hidrostatik juga membantu mengendalikan 

Edema di bagian tubuh yang direndam (Lau et al., 2014). 
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