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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

“Tujuh golongan yang Allah SWT akan menaungi mereka di bawah 

naungan-Nya yaitu: iman yang adil, pemuda yang taat beribadah kepada Allah 

SWT, orang yang pergi selalu pesan dengan masjid, dua orang yang saling 

menyayangi karena Allah, ludaat bertemu dan berpisah juga karena-Nya, 

lelaki yang diajak seorang wanita cantik untuk mengerjakan maksiat namun 

mengatakan “sesungguhnya aku takut kepada Allah”, orang yang bersedekah 

dengan sembunyi-sembunyi, tidak bisa apa yang disedekhkan oleh tangan 

kanannya, dan orang yang berdzikir kepada Allah ditempat yang sepi terlepas 

berlinang air matanya” (HR. Al-Bukhari,no. 1423 dan Muslim, no. 1031).  

Osteoarthritis adalah kondisi dimana terdapat gejala kecacatan pada 

integritas articular tulang rawan yang ditandai dengan perubahan kapsul sendi. 

Osteoarthritis biasanya mengenai sendi penopang berat badan (weight 

bearing), misalnya ada panggul, lutut, vertebra, tetapi dapat juga mengenai 

bahu, sendi-sendi jari tangan, dan pergelangan kaki (Fransen et al., 2011) 

terdapat 2 kelompok osteoarthritis, yaitu osteoarthritis, primer dan 

osteoarthritis sekunder. Osteoartritis primer tidak memiliki hubungan dengan 

penyakit sistemik maupun perubahan lokal pada sendi. Osteoarthritis sekunder 

adalah osteoarthritis yang didasari adanya faktor patologi predisposisi, 

idiopatik. Osteoarthritis adalah radang sendi yang paling banyak dan 
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umumnya adalah suatu penyakit progresif yang mempengaruhi 60% laki-laki 

dan 70% wanita di atas umur 65 tahun, berasarkan data badan kesehatan dunia 

(WHO), penduduk yang mengalami gangguan osteoarthritis di Indonesia 

tercatat 8,1% dari total penduduk. Di Jawa Tengah, kejadian penyakit 

osteoarthritis sebesar 5,1% pada pria dan 12,7% pada wanita (Panti et al.,  

2017). 

Penyakit ini termasuk penyakit degeneratif yang bersifat kronis dan 

tidak bisa disembuhkan teteapi dapat dicegah dan dapat dikurangi rasa 

nyerinya. Penanganan ditujukan bukan untuk penyembuhan tetapi untuk 

mengurangi gejala supaya pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa 

keterbatasan (Palmer et al., 2015). 

Terdapat beberapa terapi untuk mengurangi nyeri, diantaranya adalah 

Stimulasi saraf listrik transkutaneous (TENS) adalah sebuah bentuk terapi non 

farmakologis, murah dan aman analgesia. Efek modulasi nyeri dari tens adalah 

ditugaskan ke komponen periferal yang mungkin diatur oleh mekanisme 

pusat. Efek penghambatan puluhan didasarkan pada 'Gate Control Theory' 

persepsi rasa sakit seperti yang dijelaskan oleh Melzack dan Wall (Beckwee et 

al., 2012).  

Kompres hangat adalah bentuk pengobatan yang efisien dan murah 

yang berfungsi sebagai stimulasi pemanasan superficial dan relaksasi otot 

sekitar sendi lutut. Meknisme dari kompres hangat menstimulasi pemanasan 

superfisial, dapat mengubah suhu intra artikular sendi lutut dan dapat 

mengurangi nyeri akut maupun kronis yang diakibatkan oleh ketegangan otot 
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sekitar sendi lutut, selain itu kompres hangat juga sangat penting dijadikan 

edukasi bagi para penderita osteoarthritis karena bisa dilakukan sendiri baik 

itu ditempat kerja maupun dirumah (Maeda et al,. 2017). 

Exercise adalah suatu program terapi yang bertujuan untuk 

mempertahankan kekuatan otot dan kemampuan fungsionalnya dengan 

mempertahankan sendi-sendinya agar tidak menjadi kaku. Terapi exercise 

dapat berupa berupa open kinetic chain dan close kinetik chain adalah suatu 

bentuk latihan untuk memulihan kondisi otot atau mengembalikan kekuatan 

otot. Open kinetic chain adalah gerakan di mana ujung distal ekstremitas tidak 

tetap pada permukaan yang relatif stabil. Close kinetik chain adalah  gerakan 

sendi tidak bisa terjadi OA dari pada latihan  close kinetic chain. Close kinetik 

chain untuk sendi lutut bisa menyebabkan paha depan dan kostraksi hamstring 

untuk mengurangi perpindahan dan memperbaiki stabilitas sendi, tapi ini akan 

meningkat tekanan intraartikular. Latihan ini bisa menyebabkan otot quadrisep 

kontraktur dan ini mirip dengan aktivitas otot rekrutmen yang terjadi selama 

berat badan dalam kiprah (Ucar et al., 2014). 

Dalam penelitian ini menggunakan terapi standart TENS dan exercise, 

peneliti memberikan kompres hangat pasca pemberian TENS dan exercise 

untuk mengurangi rasa nyeri pada osteoarthritis lutut, agar peneliti bisa 

membuktikan apakan ada pengaruh terapi yang dilakukan pada penderita 

osteoarthritis lutut. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh penambahan kompres hangat setelah terapi TENS 

dan exercise pada osteoarthritis lutut ? 

2. Apakah ada pengaruh terapi TENS dan exercise terhadap penurunan nyeri 

pada osteoarthritis lutut ? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh antara penambahan kompres hangat 

setelah terapi TENS dan exercise pada lutut dan terapi TENS, exercise 

pada osteoarthritis lutut ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui pengaruh penambahan kompres hangat setelah terapi 

TENS dan exercise pada osteoarthritis lutut. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh penambahan kompres hangat setelah 

terapi TENS dan exercise pada penderita osteorthritis. 

b. Untuk mengetahui pengaruh terapi TENS dan exercise pada 

osteoarthritis lutut. 

c. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh penambahan kompres hangat 

setelah terapi TENS dan exercise pada lutut dan terapi TENS, exercise 

pada osteoarthritis lutut. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pengaruh pengaruh 

penambahan kompres setelah terapi TENS dan exercise pada osteoarthritis 

lutut. 

2. Manfaat praktisi 

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan berbagai macam 

manfaat, antara lain: 

a. Bagi terapis dan pasien 

Untuk menambah waasan tentang kompres hangat sebagai salah satu 

terapi yang bermanfaat untuk mengurangi nyeri osteoarthritis sendi 

lutut. 

b. Bagi peneliti lain 

Peneliti mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian dan 

hasil dari peneltian dapat dijadikan dasar dalam penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


