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PERBEDAAN PENGARUH PEMBERIAN ISOMETRIC DAN
PROGRESSIVE RESISTED EXERCISE TERHADAP PENINGKATAN
GERAK SENDI LUTUT PADA PENDERITA OSTEOARTHRITIS KNEE DI
PANTI WREDA DHARMA BAKTI SURAKARTA
Abstrak
Osteoarthritis knee adalah gangguan muskuloskeletal yang ditandai dengan
adanya kekakuan dan nyeri sendi yang mengakibatkan penurunan kemampuan
fisiologis atau kualitas hidup lansia. Untuk menstabilkan lutut dan
menghentikannya lebih buruk lagi, kekuatan pada otot quadricep dan otot sendi
lutut sangatlah penting. Oleh karena itu, latihan penguatan dapat digunakan untuk
meningkatkan kekuatan dan mengencangkan otot dalam kontrol sendi. Latihan
Penguatan tersebut antara lain isometric exercise dan progressive resisted
exercise. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh isometric
exercise dan progressive resisted exercise terhadap peningkatan gerak sendi lutut
pada penderita osteoarthritis knee. Penelitian ini menggunakan metode
experimental dengan pendekatan quasi experimental atau sering disebut
eksperimen semu dengan desain penelitian pre test dan post test dengan
membandingkan dua kelompok perlakuan. Populasi dalam penelitian ini adalah
lansia di Panti Wreda Dharma Bakti Surakarta yang berjumlah 80 orang. Sampel
penelitian yang terpilih berdasarkan kriteria inklusi berjumlah 20 orang yang
dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok perlakuan I yang diberi isometric
exercise terdapat 10 responden dan kelompok perlakuan II yang diberikan
progressive resisted exercise terdapat 10 responden. Hasil uji statistik kelompok
perlakuan pada isometric exercise dan progressive resisted exercise dengan uji
wilcoxon test didapatkan nilai p = 0,004 yang berarti kedua latihan tersebut
berpengaruh terhadap peningkatan gerak sendi lutut pada penderita osteoarthritis
knee. Pada uji mann whitney test didapatkan nilai p = 0,021 dengan kelompok I
yang diberi isometric exercise memiliki selisih 0,38 sedangkan pada kelompok II
yang diberi progressive resisted exercise memiliki selisih 0,188, yang artinya
isometric exercise lebih berpengaruh dibandingkan progressive resisted exercise.
Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa
isometric exercise lebih berpengaruh dibandingkan progressive resisted exercise
terhadap peningkatan gerak sendi lutut pada penderita osteoarthritis knee.
Kata Kunci : Osteoarthritis Knee, Isometric Exercise, Progressive Resisted
Exercise
Abstract
Osteoarthritis knee is a musculoskeletal disorder characterized by stiffness and
joint pain resulting in decreased physiological ability or quality of life of the
elderly. To stabilize the knee and stop it even worse, the strength in the quadricep
muscles and knee joint muscles is very important. Therefore, strengthening
exercises can be used to increase strength and tighten muscles in joint control.
Strengthening exercises include isometric exercise and progressive resisted
exercise. This study aims to determine the differences in the influence of isometric
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exercise and progressive resistance exercise on increasing knee joint motion in
osteoarthritis knee patients. This research uses experimental method with quasi
experimental approach or often called quasi experiment with pre test design and
post test by comparing two treatment groups. The population in this study is
elderly in Panti Wreda Dharma Bakti Surakarta, amounting to 80 people. The
sample of selected research based on the inclusion criteria were 20 people
divided into two groups: treatment group I given isometric exercise there were 10
respondents and treatment group II given progressive resisted exercise there were
10 respondents. The result of statistical test of treatment group on isometric
exercise and progressive resisted exercise with wilcoxon test test obtained p value
= 0.004 which means both exercise have an effect on to increase knee joint
motion in osteoarthritis knee patient. In test of mann whitney test, p = 0,021 with
group I with isometric exercise had difference 0,38 whereas in group II who was
given progressive resistance exercise had difference 0,188, which means
isometric exercise more influence than progressive resisted exercise. The
conclusion of the results of the research has been obtained, it can be concluded
that isometric exercise is more influential than progressive resistance exercise to
increase knee joint motion in patients with osteoarthritis knee.
Keywords : Osteoarthritis Knee, Isometric Exercise, Progressive Resisted
Exercise
1.

PENDAHULUAN
Osteoarthritis knee adalah gangguan muskuloskeletal yang ditandai dengan
adanya kekakuan dan nyeri sendi yang mengakibatkan penurunan
kemampuan fisiologis atau kualitas hidup lansia. Beberapa data yang tersedia
menurut (World Health Organization, 2008), menunjukkan bahwa kejadian
osteoarthritis (OA) adalah penyebab kecacatan paling banyak pada orang
dewasa yang lebih tua. Tahun 2004 prevalensi penderita osteoarthritis di
dunia sebesar 151,4 juta jiwa dan 27,4 juta jiwa berada di Asia Tenggara.
Sedangkan di Indonesia mencapai 65% pada usia >61 tahun, 30% pada usia
40 - 60 tahun, dan 5% pada usia <40 tahun (Masyhurrosyidi, Kumboyono and
Utami, 2014).
OA knee adalah keadaan patologi yang melibatkan semua jaringan pada
sendi, termasuk ligamen, tulang subchondral, struktur particular, dan tulang
rawan articular yang diakibatkan oleh terbentuknya osteofit yang mengiritasi
membran sinovial sehingga terjadi kerusakan pada tulang rawan sendi.
Sehingga mengakibatkan mekanisme gerak sendi terhambat dan keterbatasan
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fungsional saat duduk, berdiri, dan berjalan dikarenakan nyeri tekan dan
gerak. Penderita pun akan kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari (Ady
Pranatha, 2013).
Gejala utama osteoarthritis adalah nyeri dan terkadang kaku. Nyeri
cenderung bertambah buruk saat menggerakkan sendi pada malam hari. Akan
terasa sakit di sekitar lutut, atau hanya di tempat tertentu, dan mungkin akan
lebih buruk lagi saat melakukan gerakan tertentu, seperti naik turun tangga,
nyeri akan terasa lebih baik saat istirahat. Lutut akan terasa kaku pada waktuwaktu tertentu, di pagi hari atau setelah periode beristirahat. Jika diperhatikan
lutut akan terlihat bengkak. Bengkak mungkin keras (disebabkan oleh osteofit
di sekeliling sisi sendi) atau lunak (disebabkan oleh cairan ekstra pada sendi)
kemudian otot quadricep akan terlihat atropi (Spector, Tim., 2013)
Exercise dapat mengurangi nyeri dan memperbaiki fungsional fisik,
secara spesifik latihan penguatan quadricep atau latihan penguatan anggota
gerak bawah efisien untuk mengurangi nyeri dan memperbaiki fungsional
fisik (Nguyen et al., 2016). Latihan ketahanan juga dapat dilakukan seperti
isometric atau dynamic exercise. Isometric exercise adalah bentuk olahraga
statis dimana otot berkontraksi menghasilkan gaya tanpa ada perubahan yang
cukup besar pada panjang otot dan tidak terlihat adanya perubahan joint
movement. Isometric exercise memiliki fungsi dalam mengurangi beban dan
tekanan sendi, menurunkan risiko dan tidak memerlukan peralatan dan dapat
dilakukan dengan mudah dan aman di rumah. Oleh karena itu, telah lama
dianggap sebagai alternatif dynamic ressistance exercise dan menjadi metode
penguatan otot yang efekif (Mahmoud, Elnaggar and Ahmed, 2017). Metode
latihan isotonik membutuhkan adanya perubahan panjang otot dan perubahan
dalam posisi persendian. Progressive resisted exercise merupakan kontraksi
otot dinamis dengan melawan suatu beban yang konstan atau berubah,
dimana ruang lingkup yang dihasilkan berupa pemanjangan otot (eccentric)
dan pemendekan otot (consentric) melalui lingkup gerak sendi (Rahimi et al.,
2014)

3

Latihan penguatan akan memperbaiki kekuatan dan mengencangkan
otot dalam kontrol sendi. Osteoarthritis dapat melemahkan otot quadriceps,
jadi exercise dapat menstabilkan dan melindungi sendi. Ini juga terbukti
mengurangi rasa sakit dan sangat membantu dalam mencegah lutut tidak
stabil, mengurangi kecenderungan tersandung atau jatuh (Spector, Tim.,
2013).
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti
tentang “Perbedaan Pengaruh Isometric dan Progressive Resisted Exercise
Terhadap Peningkatan Gerak Sendi Lutut pada Penderita Osteoarthritis
Knee”.

2.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode experimental dengan pendekatan quasi
experimental atau sering disebut eksperimen semu dengan desain penelitian
pre test dan post test dengan membandingkan dua kelompok perlakuan.
Populasi dalam penelitian ini adalah lansia di Panti Wreda Dharma Bakti
Surakarta yang berjumlah 80 orang. Sampel penelitian yang terpilih
berdasarkan kriteria inklusi berjumlah 20 orang yang dibagi menjadi dua
kelompok yaitu kelompok perlakuan I yang diberi isometric exercise terdapat
10 responden dan kelompok perlakuan II yang diberikan progressive resisted
exercise terdapat 10 responden. Metode Analisa data yang digunakan adalah
dengan menggunakan Saphiro Wilk Test yaitu dengan menggunakan
Wilcoxon Test dan uji lanjutannya menggunakan Mann Withney Test.

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil
3.1.1. Hasil Analisis Data
3.1.1.1. Uji Normalitas
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
Normalitas
Kelompok I
Kelompok II (Progressive
(Isometric Exercise)
Resisted Exercise)
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0,029
0,033
Pre Test
0,001
0,017
Post Test
Berdasarkan uji normalitas dengan saphiro wilk data
peningkatan gerak sendi pada kelompok I dan kelompok II memiliki
nilai p < 0,05 yang berarti data tersebut berdistribusi tidak normal.
3.1.1.2. Uji Pengaruh
Tabel 2. Kelompok I (Isometric Exercise)
LGS

Jumlah

Peningkatan
Gerak Sendi

10

Mean
Pre

Post

Asymp. Sig
(2-tailed)

2,789

2,409

0,004

Kesimpulan
Signifikan

Tabel 3. Kelompok II (Progressive Resisted Exercise)
LGS

Jumlah

Peningkatan
Gerak Sendi

10

Mean
Pre

Post

Asymp. Sig
(2-tailed)

1,572

1,384

0,004

Kesimpulan
Signifikan

Berdasarkan hasil uji wilcoxon test pada kelompok I yang
diberikan isometric exercise diperoleh nilai p = 0,004 oleh karena
hasil penghitungan menunjukkan nilai p = < 0,05 artinya ada
pengaruh pemberian isometric exercise terhadap peningkatan gerak
sendi pada osteoarthritis knee.
Sedangkan pada kelompok II yang diberikan progressive
resisted exercise diperoleh nilai p = 0,004 oleh karena hasil
penghitungan menunjukkan nilai p = < 0,05 artinya ada pengaruh
pemberian progressive resisted exercise terhadap peningkatan gerak
sendi pada osteoarthritis knee.
3.1.1.3. Uji Beda Pengaruh
Tabel 4 Mann Withney Test
Variabel

Exercise

LGS

Isometric
Progressive Resisted
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Asymp. Sig
(2-tailed)

Kesimpulan

0,021

Ha Diterima

Pada uji beda pengaruh menggunakan uji statistik Mann
Withney Test menunjukkan bahwa ada peningkatan gerak sendi pada
osteoarthritis knee hasil p = 0,021 (Asynp. Sig (2-tailed) < 0,05)
berarti ada perbedaan pengaruh isometric exercise dan progressive
resisted

exercise

terhadap

peningkatan

gerak

sendi

pada

osteoarthritis knee.
Dimana pada data hasil pemeriksaan LGS sebelum dan
sesudah perlakuan menunjukkan pada kelompok I yang diberi
isometric exercise memiliki selisih 0,38 sedangkan pada kelompok II
yang diberi progressive resisted exercise memiliki selisih 0,188,
sehingga dapat disimpulkan bahwa pada isometric exercise lebih
berpengaruh dibandingkan progressive resisted exercise.

3.2 Pembahasan
Setelah melihat proses dan penjelasan ilmiah serta serangkaian uji
hipotesis pada kedua kelompok perlakuan. Selanjutnya, hasil kedua
kelompok dibandingkan. Hasil yang didapatkan dari kedua kelompok
perlakuan tersebut sama-sama mengalami peningkatan gerak sendi lutut.
Isometric exercise terbukti menjadi salah satu pendekatan nonfarmakologis yang efektif dalam meningkatkan kemampuan fungsional,
kekuatan fisik dan kualitas hidup yang lebih baik bagi penderita
osteoarthritis (Meenakshi et al., 2015). Begitu pula progressive resisted
exercise, salah satu latihan yang efektif untuk meningkatkan kekuatan
otot. Kemampuan untuk meningkatkan kekuatan otot melalui latihan
ketahanan tidak dipengaruhi oleh proses penuaan, baik pria maupun
wanita yang lebih tua menunjukkan peningkatan kekuatan otot (Ciolac,
Silva and Greve, 2015).
Namun, ketika hasil rata-rata pada kedua kelompok dibandingkan
maka yang terlihat adalah terdapat perbedaan peningkatan nilai antara
kedua kelompok perlakuan. Pada kelompok I (Isometric Exercise)
didapatkan hasil selisih nilai rata-rata pre test dan post test sebesar 0,38.
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Sedangkan pada kelompok II (Progressive Resisted Exercise) hasil selisih
nilai rata-rata pre test dan post test sebesar 0,188. Hasil data dari kedua
kelompok tersebut menunjukkan bahwa peningkatan gerak sendi pada
kelompok I lebih tinggi dibandingkan peningkatan gerak sendi pada
kelompok II. Jadi, dapat disimpulkan bahwa isometric exercise lebih
efektif dalam meningkatkan gerak sendi dibandingkan dengan progressive
resisted exercise. Isometric exercise terbukti menjadi salah satu latihan
yang efektif dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan fungsional
untuk melakukan kegiatan sehari-hari (Meenakshi et al., 2015).
Hasil penelitian ini sejalan dengan (Shahnawaz Anwer and Alghadir,
2014) yang mengungkapkan bahwa dalam 5 minggu program latihan
isometrik untuk penderita osteoarthritis membawa penurunan yang
signifikan pada nyeri lutut dan peningkatan fungsi gerak yang berkaitan
dengan kekuatan otot quadricep yang ditingkatkan sehingga stabilitas
sendi lutut meningkat. Dalam penelitiannya, penurunan nyeri dan
disabilitas pada kelompok eksperimen disebabkan karena peningkatan
kekuatan otot quadricep yang dengan demikian meningkatkan stabilitas
sendi, yang mengarah pada penurunan nyeri dan disabilitas.

4.

PENUTUP
Dari hasil penelitian yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa
isometric exercise lebih berpengaruh dibandingkan progressive resisted
exercise terhadap peningkatan gerak sendi lutut pada penderita osteoarthritis
knee. Pemberian isometric exercise dan progressive resisted exercise dapat
digunakan

dalam

meningkatkan

gerak

sendi

lutut

pada

penderita

osteoarthritis knee. Pasien disarankan untuk tidak melakukan aktivitas yang
dapat memberikan tekanan berlebih pada lutut, dan disarankan untuk
mengurangi berat badan sehingga beban pada sendi lutut berkurang. Pada
wanita sebaiknya sering melakukan senam dan perawatan diri sejak usia
muda sehingga mengurangi risiko terkena osteoarthritis saat tua nanti.
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