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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia yang dilahirkan di dunia pasti akan menjadi tua 

seiring berjalannya kehidupan dan bertambahnya usia, berikut ayat Al 

Qur’an yang menjelaskan tentang lanjut usia. 

ۡرَذِلَُُوٱّلَلُه
َ
ُأ ُإََِلٰٓ مَُمنُيهَردُّ ۡمَُۚۡوِمنكه ۡمُثهَمَُيَتَوفَىٰكه رَُِخلََقكه مه عه

لََِكََُۡلُُٱلۡ

إَِنُُ ُ َيۡعلََمَُبۡعَدُِعلٖۡمَُشۡيُ ُۡۚ  ٧٠َُُعلِيٞمُقَِديٞرُُٱّلَلَُا

Artinya : “Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; 

dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling 

lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah 

diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”. 

Secara umum, populasi penduduk lansia 60 tahun ke atas pada saat 

ini di negara-negara dunia diprediksi akan mengalami peningkatan. Jumlah 

penduduk lanjut usia di dunia saat ini diperkirakan ada 500 juta dengan 

usia rata-rata 60 tahun dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 

1,2 milyar.Sejak tahun 1950 penduduk lansia di Amerika yang berusia 5 

tahun ke atas telah bertambah dua kali, dan penduduk lansia yang lemah 

berusia 85 tahun ke atas telah bertambah lebih dari empat kali lipat 

(Stanley and Patricia, 2006). Sedangkan di Indonesia berdasarkan laporan 



2 
 

 

PBB 2011, pada tahun 2000 sebesar 7,74%. Angka tersebut akan 

meningkat pada tahun 2045 sebesar 28,68%. Menurut Badan Pusat 

Statistik tahun 2000 populasi lansia sebesar 7,18%. Angka tersebut 

meningkat pada tahun 2010 sebesar 7,56% dan pada tahun 2011 sebesar 

7,58%. Masalah yang sering ditemui pada lansia dalam kehidupan sehari-

hari yaitu penyakit jantung koroner (32%), hipertensi (31,7%), arthritis 

(30,3%), cedera (7,5%) (Kemenkes RI, 2013).  

Lansia merupakan tahapan akhir dari siklus kehidupan. Lansia 

adalah sekelompok orang yang sedang mengalami suatu proses perubahan 

yang bertahap dalam jangka waktu beberapa dekade(Notoadmodjo, 2007). 

Penuaan atau menua merupakan proses normal dari suatu 

perubahan yang berhubungan dengan waktu, yang dimulai sejak lahir dan 

berlanjut sepanjang hidup. Usia tua adalah fase akhir dari rentang 

kehidupan (Fatimah, 2010). 

  Ketika manusia mengalami penuaan, maka akan mengalami 

perubahan degeneratif antara lain penurunan tinggi badan, redistribusi 

massa otot dan lemak subkutan, peningkatan porositas tulang, atrofi otot, 

pergerakan yang lambat, pengurangan kekuatan, dan kekakuan sendi-

sendi. Perubahan pada tulang, otot, dan sendi mengakibatkan terjadinya 

perubahan penampilan, kelemahan, dan lambatnya pergerakan yang 

menyertai penuaan. Perubahan-perubahan tersebut yang biasanya 

berkembang menjadi sebuah penyakit degeneratif dan menjadi keluhan 

oleh para lansia (Stanley and Patricia, 2006). 
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Osteoarthritis merupakan suatu penyakit degeneratif pada 

persendian yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pernyakit ini banyak 

diderita oleh para lansia. Penyakit ini mempunyai karakteristik berupa 

terjadinya kerusakan pada kartilago (Zairin N. Helmi, 2012). Perhimpunan 

Reumatologi Indonesia secara sederhana mendefinisikan osteoartritis 

sebagai suatu penyakit sendi degeneratif yang terjadi karena menurunnya 

fungsi fisiologis akibat dari proses inflamasi kronis pada sendi dan tulang 

sekitar sendi tersebut (Hamijoyo, 2007). Ketika lapisan kartilago menjadi 

lebih tipis karena inflamasi, maka permukaan tulang tumbuh menjadi lebih 

dekat satu sama lain sehingga menimbulkan iritasi. Iritasi tersebut akan 

menyebabkan nyeri, sehingga timbul kekuan sendi. Peningkatan rasa nyeri 

akan diiringi oleh kehilangan fungsi secara progresif (Stanley and Patricia, 

2006). 

Untuk mengatasi masalah nyeri pada osteoarthritis tersebut, salah 

satu modalitas fisioterapi yang dapat digunakan yaitu kinesio taping. 

Pemasangan kinesio taping pada otot berguna untuk mengurangi derajat 

nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi, menormalisasi panjang dan 

tegangan dari otot untuk tenaga yang maksimal, membantu penyembuhan 

jaringan otot, mengurangi kelelahan pada otot, fasilitasi (meningkatkan 

kontraksi pada otot yang mengalami kelemahan), dan inhibisi (stimulasi 

relaksasi pada otot yang berkontraksi secara berlebihan) (Purbo, 2012). 

Pertimbangan dilakukannya penelitian ini yaitu tingginya biaya 

pelayanan kesehatan sehingga mereka tidak mampu untuk mengobati 
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permasalahan yang diderita. Selain itu kurangnya pengetahuan 

mengakibatkan para lansia justru semakin memperparah keadaan pada 

masalah yang diderita. Masalah yang diderita lansia merupakan akibat dari 

proses kemunduran yang cukup panjang sehingga dapat diatasi dan 

dicegah dengan berbagai upaya. Sebagai contoh para lansia yang 

mengalami nyeri lutut akibat osteoarthritis dapat dilakukan upaya 

penanganan untuk mengurangi nyeri tersebut dengan kinesio taping. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Apakah ada pengaruh penurunan nyeri pada lansia penderita 

osteoarthritis lutut yang diberikan perlakuan kinesio taping di Panti 

Wreda Dharma Bakti Kabupaten Wonogiri? 

2) Apakah ada pengaruh penurunan nyeri pada lansia penderita 

osteoarthritis lutut yang diberikan perlakuan sham taping di Panti 

Wreda Dharma Bakti Kabupaten Wonogiri? 

3) Apakah ada perbedaan pengaruh antara yang diberikan perlakuan 

kinesio taping dengan yang diberikan perlakuan sham taping dalam 

menurunkan nyeri pada lansia penderita osteoarthritis lutut di Panti 

Wreda Dharma Bakti Kabupaten Wonogiri? 

C. Tujuan penelitian 

1) Tujuan Umum 
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a. Untuk mengetahui adanya pengaruh penurunan nyeri pada lansia 

penderita osteoarthritis lutut yang diberikan perlakuan kinesio 

taping di Panti Wreda Dharma Bakti Kabupaten Wonogiri. 

b. Untuk mengetahui adanya pengaruh penurunan nyeri pada lansia 

penderita osteoarthritis lutut yang diberikan perlakuan sham taping 

di Panti Wreda Dharma Bakti Kabupaten Wonogiri. 

c. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara yang diberikan 

perlakuan kinesio taping dengan yang diberikan perlakuan sham 

taping dalam menurunkan nyeri pada lansia penderita 

osteoarthritis lutut di Panti Wreda Dharma Bakti Kabupaten 

Wonogiri. 

2) Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui metode pemberian kinesio taping pada lansia 

penderita osteoarthritis lutut. 

b. Untuk mengetahui metode pemberian sham taping pada lansia 

penderita osteoarthritis lutut. 

c. Untuk mengetahui cara pengukuran nyeri pada lansia penderita 

osteoarthritis lutut. 

D. Manfaat  

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

pengaruh kinesio taping terhadap penurunan nyeri pada lansia penerita 

osteoartritis lutut di Panti Wreda Dharma Bakti Kabupaten Wonogiri. 
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2) Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi peneliti 

1) Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan 

program sarjana fisioterapi. 

2) Menambah pengetahuan tentang pengaruh kinesio taping 

terhadap penurunan nyeri pada lansia penderita 

osteoarthritis lutut. 

b. Manfaat bagi masyarakat 

Dapat memberikan informasi baru kepada masyarakat bahwa 

kinesio taping berpengaruh terhadap penurunan nyeri pada 

osteoarthritis lutut yang diderita lansia. 

c. Manfaat bagi ilmu pengetahuan 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

informasi baru mengenai pengaruh kinesio taping terhadap 

penurunan nyeri pada lansia penderita osteoarthritis lutut, serta 

memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di 

bidang fisioterapi, terutama mengenai osteoarthritis. 

 


