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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI INFRA RED, TENS DAN TERAPI 

LATIHAN PADA KASUS OSTEOARTHRITIS GENU BILATERAL DI RSUD DR. 

MOEWARDI SURAKARTA 

 

Abstrak  

Osteoarthritis (OA)  adalah penyakit kronis jangka panjang yang ditandai dengan 

menipisnya tulang rawan pada sendi, sehingga terjadi gesekan antar tulang. Gesekan 

antar tulang tersebut dapat menyebabkan nyeri, kekakuan sendi, dan gangguan 

gerak.Sendi yang sering terkena osteoarthritis yaitu pada lutut. Penyakit osteoarthritis 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah penuaan, obesitas, kurang 

olahraga, kecenderungan genetik, kepadatan tulang, cedera akibat pekerjaan, trauma, 

dan jenis kelamin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dari infra red 

dan TENS dapat mengurangi nyeri pada kasus osteoarthritis genu bilateral.Mengetahui 

manfaat dari open kinetic chain dapat meningkatkan LGS pada lutut pada kasus 

osteoarthritis genu bilateral.Mengetahui manfaat dari close kinetic chain dapat 

meningkatkan kekuatan pada otot quadriceps pada kasus osteoarthritis genu bilateral. 

Hasil penelitian menujukkan setelah dilakukan terapi sebanyak 4 kali didapatkan hasil  

adanya penurunan nyeri dengan skala Visual Analog Scale (VAS), Peningkatan 

kekuatan otot dengan Manual Muscle Testing (MMT), dan Peningkatan Lingkup Gerak 

Sendi (LGS) dengan Goniometer. Pemberian intervensi fisioterapi berupa IR, TENS, 

dan terapi latihan close  kinetic chain dan open kinetic chain didapatkan hasil penurunan 

nyeri, peningkatan kekuatan otot, dan peningkatan lingkup gerak sendi. 
 

Kata Kunci: osteoarthritis (oa), ir, tens, close  kinetic chain dan open kinetic chain. 

 

Abstract 

Osteoarthritis (OA) is a long-term chronic disease characterized by thinning of cartilage 

in the joint, resulting in friction between bones. Friction between bones can cause pain, 

joint stiffness and movement disorders. Joints that are often affected by osteoarthritis, 

namely the knee. Osteoarthritis is caused by several factors, including aging, obesity, 

lack of exercise, genetic predisposition, bone density, injury due to work, trauma, and 

gender. Objective of this research is to determine the benefits of infra red and TENS can 

reduce pain in cases of bilateral genital osteoarthritis. Knowing the benefits of open 

kinetic chain can increase LGS in the knee in cases of bilateral genital osteoarthritis. 

Knowing the benefits of close kinetic chain can increase the strength of the quadriceps 

muscle in cases of bilateral genital osteoarthritis. The results show that after 4 times of 

therapy, the results showed a decrease in pain with a scale of Visual Analog Scale 

(VAS), Increased muscle strength with Manual Muscle Testing (MMT), and Increased 

Joint Motion Scope (LGS) with Goniometer. The provision of physiotherapy 

interventions in the form of IR, TENS, and therapy of close kinetic chain and open 

kinetic chain exercises showed the results of decreased pain, increased muscle strength, 

and increased joint motion range. 
 

Keyword: osteoarthritis (oa), ir, tens, close  kinetic chain dan open kinetic chain.  
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1. PENDAHULUAN 

Osteoarthritis (OA)  adalah penyakit kronis jangka panjang yang ditandai dengan 

menipisnya tulang rawan pada sendi, sehingga terjadi gesekan antar tulang. Gesekan 

antar tulang tersebut dapat menyebabkan nyeri, kekakuan sendi, dan gangguan gerak. 

Sendi yang sering terkena osteoarthritis yaitu pada lutut, pinggul, dan tulang belakang. 

Penyakit osteoarthritis disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah penuaan, 

obesitas, kurang olahraga, kecenderungan genetik, kepadatan tulang, cedera akibat 

pekerjaan, trauma, dan jenis kelamin. Pada lansia osteoarthritis sering terjadi karena 

menipisnya bantalan sendi, menurunnya kualitas tulang karena proses penuaan yang 

terjadi (Man & Mologhianu, 2014). 

Pada tahun 2018 di India, prevalensi osteoarthritis mencapai 29,7. Penyebab 

osteoarthritis diantaranya yaitu berat badan berlebih, jenis kelamin perempuan, usia 

lanjut dan aktivitas yang memberatkan sendi lutut seperti berdiri dan berjalan. 

Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan, dari September 2017-Februari 2018 (Das, 

2018). 

Osteoarthritis merupakan salah satu jenis dari penyakit arthritis yang sering 

terjadi. osteoarthritis lutut dapat menyebabkan beberapa gangguan di tingkat 

impairment, functional limitation, dan disability. Impairment yang muncul antara lain 

(1) nyeri yang dirasakan di sekitar lutut, (2) kekakuan sendi lutut, (3) keterbatasan 

lingkup gerak sendi. Functional limitation berupa gangguan dalam melaksanakan 

fungsional dasar seperti bangkit dari duduk, jongkok, berlutut, jalan, naik turun tangga 

atau aktivitas fungsional yang membebani lutut. Sedangkan disability berupa 

ketidakmampuan  melaksanakan kegiatan tertentu pada lingkungan aktivitas seperti 

acara gotong royong, dan sebagainya. 

Setiap penyakit yang ada di dunia ini pasti ada penawar atau obatnya 

sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam Al-Qur’an 

surat  Asy Syu’ara ayat 80 yang artinya “Dan apabila aku sakit, Dialah yang 

menyembuhkanku”. Ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua kesembuhan 

itu datangnya dari Allah tetapi cara untuk mendapatkan kesembuhan tersebut tidak 

semata-mata hanya dengan kita berdoa saja kepada-Nya tetapi juga diperlukan sebuah 



 

3 
 

ikhtiar atau usaha yaitu dengan cara melalui pengobatan. Salah satu pengobatan yang 

dapat dilakukan pada kasus seperti ini ialah dengan tindakan fisioterapi. 

Berdasarkan masalah yang ditimbulkan, penanganan kasus osteoarthritis lutut 

dapat menggunakan modalitas fisioterapi berupa Infra red (IR), Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan terapi latihan. 

 

2. METODE 

Pemeriksaan yang dilakukan dalam penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu mengetahui 

permasalaahan apa saja yang terjadi pada keluhan osteoarthritis genue bilateral. 

Pemeriksaan ini sendiri mempunyai prosedur yang terdiri dari pemeriksaan subjektif 

dan objektif.  

Anamnesis adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh tenaga medis dengan 

pasien yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana suatu penyakit dapat terjadi dan 

mendapatkan informasi yang mendukung penegakan suatu diagnosis (Isnaini dan 

Wahyuni, 2017). 

Pengambilan data yang dilakukan pada pasien dengan anamnesis didapatkan 

berupa nama, umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, alamat, dan hal– hal yang 

berhubungan dengan pasien. Berikut data pada pasien : nama tuan Ignatius Sudarsono, 

umur 74 tahun, jenis kelamin laki – laki, agama Katolik, sudah tidak bekerja, alamat 

Pondok baru permai, Ngenden, Baki, Sukoharjo. 

Dari pemeriksaan subjektif diperoleh bahwa pasien mengeluhkan nyeri pada 

kedua lutut, nyeri bertambah apabila jongkok dan berjalan lebih dari 100 meter. Pada 

tanggal 9 Oktober 2018 pasien mengeluhkan nyeri pada kedua lutut saat naik turun 

tangga, berjalan dengan jarak yang lumayan jauh, dan berdiri dari posisi jongkok. Pada 

tanggal 12 Oktober 2018 pasien periksa ke dokter rehab RSUD Dr Moewardi Surakarta, 

setelah itu pasien di sarankan untuk melakukan terapi sebanyak 2 kali dalam seminggu 

di poliklinik fisioterapi RSUD Dr Moewardi Surakarta. Pasien tidak memeiliki riwayat 

penyakit dahulu. Pasien tidak mempunyai riwayat penyakit penyerta. 

Pemeriksaan objektif dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan tanda vital, 

inspeksi, palspasi, perkusi, gerakan dasar, pemeriksaan kognitif, intrapersonal dan inter 
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personal, kemampuan fungsional dan lingkungan aktivitas, pemeriksaan fisik, dan test 

khusus menggunakan ballottement dan crepitation test. 

Tujuan jangka pendek adalah tujuan yang harus segera tercapai. Tujuan jangka 

pendek pada pasien ini adalah mengurangi nyeri saat beraktivitas berjalan jauh, 

meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan LGS pada lutut. Tujuan jangka panjang 

adalah tujuan akhir dari tindakan program fisioterapi. Tujuan jangka panjang pada 

pasien ini adalah untuk meningkatan kemampuan aktifitas fisik dan fungsional. 

Berdasarkan keluhan yang terjadi pada pasien ini, penulis memilih beberapa intervensi 

fisioterapi seperti infra red, TENS, close kinetic chain dan open kinetic chain.Rencana 

evaluasi dalam penelitian ini meliputi nyeri dengan VAS, kekuatan otot dengan MMT, 

keterbatasan gerak dengan Goniometer.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Hasil Nyeri 

Hasil evaluasi nyeri berupa grafik sebagai berikut : 

 

Grafik 1. Evaluasi nyeri dengan menggunakan VAS pada osteoarthritis 

genue bilateral. 

Pada penatalaksanaan fisioterapi pada kasus osteoarthritis genue bilateral hasil 

yang didapatkan setelah pasien diberikan tindakan fisioterapi sebanyak 4 kali 

tindakan terapi didapatkan nyeri diam tidak mengalami penurunan maupun 

kenaikan. Nyeri diam mengalami penurunan yang semula 1,3 (nyeri sangat 
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ringan) menjadi nilai 0,9 (nyeri sangat ringan). Nyeri tekan mengalami 

penurunan yang semula nilai 4,5 (nyeri ringan) menjadi nilai 3.9 (nyeri agak 

ringan). Nyeri gerak mengalami penurunan yang semula nilai 5,2 (nyeri sedang) 

menjadi nilai 4,5 (nyeri ringan). 

3.1.2 Evaluasi Kekuatan Otot 

Hasil evaluasi kekuatan otot diperlihatkan pada grafik sebagai berikut : 

 

Grafik 2. Hasil evaluasi kekuatan otot sinistra dengan menggunakan MMT 

 

Grafik 4.3 Hasil evaluasi kekuatan dextra otot dengan menggunakan MMT 

Hasil evaluasi kekuatan otot pada kasus osteoarthritis genue bilateral 

yang didapatkan setelah dilakukan prosedur fisioterapi sebanyak 4 kali dari 

evaluasi T1 sampai T4 yang diukur dengan menggunakan MMT adanya 

peningkatan kekuatan otot ekstensor meningkat dari 4 menjadi 5, pada otot 
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dextra maupun sinistra. Sedangkan untuk grup otot fleksor tidak ada 

peningkatan kekuatan otot baik dextra maupun sinistra. 

3.1.3 Evaluasi LGS 

Hasil evaluasi LGS diperlihatkan pada sebuah grafik sebagai berikut : 

 

Grafik 4. Evaluasi LGS lutut sinistra 

 

 

Grafik 5. Evaluasi LGS lutut dextra 

Adanya perubahan lingkup gerak sendi pada lutut dextra dan sinistra 

yang diukur dengan menggunakan goniometer dilihat dari evaluasi T0 sampai 

T4 pada gerakan fleksi knee yang semula 100
o
 menjadi 110

o
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3.2 Pembahasan   

3.2.1 Infra red  

Sinar infra red merupakan salah satu modalitas yang digunakan dalam program 

rehabilitasi fisioterapi. Sinar hangat yang ditimbulkan infra red dapat 

meningkatkan vasodilatasi jaringan superfisial sehingga dapat memperlancarkan 

metabolisme dan menyebabkan efek relaks pada ujung saraf sensorik, efek 

terapeutiknya yaitu mengurangi nyeri, pernyataan ini didukung dari buku (Singh, 

2012). Efek pancaran pada sinar infra red memberikan pemanasan secara 

superfisial pada area kulit yang akan menghasilkan efek fisiologis, pengaktifan 

reserptor panas pada superfisial kulit bertujuan untuk mengubah transmisi atau 

konduksi saraf sensoris dalam menghantarkan nyeri, sehingga terjadi 

pengurangan nyeri, memberikan rasa nyaman dan relaksasi pada otot (Ansari et 

al., 2014). Pada penelitian lain menyatakan bahwa sinar infrared itu tidak 

berpengaruh dalam penurunan intensitas nyeri tetapi sinar ini membantu 

meningkatkan sirkulasi darah, metabolisme tubuh dan dapat mengaktifkan 

photoacceptor yang menstimulasi rantai pernafasan dari mitokondria sehingga 

fungsi dari fibroblas lebih optimal dalam perbaikan jaringan (Tsai dan Hamblin, 

2017). 

3.2.2 TENS 

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini, pasien diberikan modalitas berupa TENS 

guna mengurangi nyeri pada kasus osteoarthis. TENS merupakan suatu metode 

nonfarmakologi yang dapat menurunkan sakit atau nyeri, mekanisme kerja TENS 

menurut gate control theory of pain, stimulasi dari aferen berdiameter besar akan 

menginhibisi respon serat nosiseptive yang berasal dari dorsal horn, melibatkan 

inhibisi segmental dengan menggunakan neuron yang berada di substansia 

gelatinosa yang berada di cornu dorsalis medulla spinalis sehingga nyeri akan 

terblokir dan rasa nyeri akan dirasa berkurang, hal ini didukung oleh penelitian 

(Noehren et al., 2014). Menurut (Kerai dan Taneja, 2014) pada kondisi kronis 

modalitas TENS dengan frekuensi dan intensitas dari rendah sampai tinggi 2 Hz–

100 Hz menghasilkan efek yang baik untuk penurunan intensitas nyeri, 

mekanisme TENS dalam pengurangan intensitas nyeri dijelaskan pada teori 
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kontrol gerbang ketika arus listrik diterapkan pada area yang mengalami cidera 

transmisi persepsi nyeri melalui saraf yang berdiameter kecil ke otak dihambat 

oleh aktvitas berdiameter besar yang bekerja cepat, mekanisme lain yang 

dipaparkan yaitu adanya aktivasi jalur penghambatan melalui  opioid endogen, 

area yang terlibat dalam penghambatan termasuk nucleus raphe magnus di rostral 

ventral medulla (RVM) dan periaqueductal gray (PAG) yang mengirimkan 

proyeksi ke (RVM) ke pangkal punggung spinal, stimulasi ini akan menghasilkan 

penghambatan inti pangkal punggung termasuk sel-sel saluran spinothamic. 

3.2.3 Close chain kinetic exercise 

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini diberikan latihan CKC yaitu berupa static 

cycle stabilitas sendi. Menurut (Frontera, dan Micheli, 2007) teknik latihan ini 

menghasilkan kompensasi pada sendi sehingga meningkatkan ko-aktivitas otot 

agonis dan antagonis lokal, mengurangi pergeseran sendi dan merangsang 

produksi proprioceptive, latihan ini mampu meningkatkan kekuatan otot 

quadriceps dan aktivitas fungsional juga menghasilkan aktivitas yang lebih 

simultan dan sinkronisasi unit motor yang lebih efektif. Menurut (Susilawati dan 

Lesmana, 2015) latihan CKC merupakan latihan gerak aktif yang melibatkan 

beberapa kelompok otot sekaligus dan beberapa sendi (multiple joint) latihan ini 

sangat bermanfaat untuk melatih otot-otot tungkai terutama untuk meningkatkan 

kemampuan fungsional dari sendi lutut, prinsip dari latihan ini menguatkan otot 

agonis dan antagonis secara bersamaan dan meruapakan latihan fisiologis untuk 

anggota gerak bawah terutama pada tungkai, dengan fleksibilitas dan kekuatan 

otot yang baik akan mendukung kemampuan gerak dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari seperti jongkok ke berdiri dan toileting. 

3.2.4 Open kinetic chain 

Latihan OKC ini berupa quadriceps band. Menurut (Kisner dan Colby, 2012) 

latihan OKC melibatkan gerakan pada segmen distal dengan bebas tanpa harus 

menyebabkan yang simultan pada sambungan sendi terdekat  dan aktivasi otot 

hanya terjadi pada otot yang melintasi sendi yang bergerak saja. Namun pada 

penelitian lain menyebutkan bahwa peningkatan kekuatan otot dihasilkan dari 

mekanisme pelatihan saraf, karena otot akan meningkat karena adanya 
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peningkatan dalam perekrutan unit motor  dan kemudian kekuatan otot akan 

meningkat akibat dari hypertrophy otot, latihan OKC hanya fokus pada otot yang 

dituju tidak secara keseluruhan. Pada penelitian lain menyebutkan bahwa latihan 

OKC maupun CKC mengarah pada peningkatan kekuatan otot karena 

menstimulasi reseptor mekanik pada sendi sehingga meningkatkan serat otot dan 

unit motor meningkat selama latihan quadriceps band, pada penelitian ini latihan 

OKC dilakukan dalam 5 set 3 kali repetisi per minggu selama 4 minggu memiliki 

waktu istirahat selama satu menit untuk menghindari efek kelelahan, intensitas 

latihan ditingkatkan setalah dua minggu latihan, hal ini berdasarkan penelitian 

(Kim dan Kong, 2017). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang penatalaksanaan fisioterapi pada pasien atas nama 

tuan Ignatius sudarsono, umur 72 tahun, dengan diagnosa osteoarthritis genue bilateral 

mengalami berbagai permasalahan yakni: nyeri pada bagian lutut, penurunan lingkup 

gerak sendi kedua lutut, dan penurunan kekuatan otot.  

Setelah diberikan 4 kali terapi fisioterapi dengan kasus osteoarthritis genu 

bilateral pada pasien atas nama tuan Ignatius Sudarsono didapatkan hasil sebagai 

berikut : infra red dan TENS dapat mengurangi intensitas nyeri, closed kinetic chain  

berperan meningkatkan stabilisasi dari sendi lutut dan menambah LGS lutut, dan open 

kinetic chain  berperan dalam meningkatkan kekuatan otot. 

4.2 Saran 

Pada penanganan kasus osteoarthritis genu bilateral sangat dibutuhkan kerja sama yang 

baik antara pasien dan fisioterapis agar keberhasilan dalam rehabilitasi kasus ini dapat 

memperoleh hasil yang maksimal, setelah melakukan terapi sebanyak 4 kali kepada 

pasien dengan kasus osteoarthritis genu bilateral,  alangkah baiknya memberikan saran 

kepada: 

4.2.1 Fisioterapis 

Harus lebih memperhatikan pemeriksaan dan assessment sebelum menentukan 

tujuan serta intervensi terapi yang diberikan. Selain itu, fisioterapis hendaknya 
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selalu melakukan re-evaluasi terhadap kondisi pasien untuk memonimalisir 

kesalahan-kesalahan yang kuranf tepat saat melakukan intervensi. 

4.2.2 Pasien  

Hendaknya pasien melakukan fisioterapi secara rutin dan melakukan home 

program yang diberikan oleh fisioterapis seperti : 

a. Mengurangi aktivitas yang membebani kerja lutut secara berlebihan 

b. Melakukan aktivitas yang tidak berlebihan 

c. Berolahraga bersepeda tiap pagi atau sore 

d. Melakukan gerakan close kinetic chain pada bed/Kasur dengan cara pasien 

tidur telentang kemudian posisi knee dan hip dalam keadaan fleksi 90⁰  

kemudian digerakkan kea rah ekstensi dan fleksi secara bergantian. 
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