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PENGARUH PEMBERIAN LATIHAN QUADRICEPS SETTING TERHADAP 

PENURUNAN NYERI DAN PENINGKATAN AKTIVITAS FUNGSIONAL PADA 

PENDERITA OSTEOARTHRITIS KNEE 

Abstrak 

Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit degenerative yang bersifat kronik dan berjalan 

progresif lambat, dimana keseluruhan struktur sendi akan mengalami perubahan patologi. 

Osteoarthritis ditandai dengan adanya degernerasi kartilago sendi dan pembentukan tulang baru 

(osteofit) pada bagian pinggir sendi yang menimbulkan rasa nyeri, keterbatasan lingkup gerak 

sendi (LGS), kekakuan, dan kelemahan otot-otot pada bagian sendi lutut. Tujuan penelitian ini 

Untuk mengetahui manfaat pemberian latihan quadriceps setting dalam menurunkan nyeri dan 

meningkatkan aktivitas fungsional pada penderita osteoarthritis knee. Metode pengambilan data 

menggunakan quasi eksperimental design dengan desain pre dan post with control group design. 

Data yang dikumpulkan diuji normalitas dengan shapiro wilk. Berdistribusi normal,uji pengaruh 

mengunakan uji paired sample t-Test. Data berdistribusi normal diuji beda pengaruh 

mengunakan uji independent sample test. Hasil uji Paired Sample t-Test didapatkan nilai p = 

0.062(p > 0,05) pada nyeri dan didapatkan nilai p=0.084(p>0.05) pada aktivitas fungsional 

kelompok kontrol. Kelompok perlakuan didapatkan nilai p = 0.000 (p > 0,05) untuk nyeri dan 

nilai p = 0.000 (p > 0,05) untuk aktivitas fungsional. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian 

ini sebagai berikut: (1) Ada pengaruh pemberian latihan quadriceps setting terhadap penurunan 

nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional pada penderita osteoartritis knee.(2) Tidak ada 

pengaruh pemberian terapi standar rumah sakit terhadap penurunan nyeri dan peningkatan 

aktivitas fungsional. 

Kata kunci: osteoarthritis knee, quadriceps setting, nyeri, aktivitas fungsional 

Abstract 

Osteoarthritis (OA) is a degenerative disease that is chronic and runs progressively slowly, where 

the overall structure of the joint will undergo pathological changes. Osteoarthritis is 

characterized by degeneration of the cartilage of the joints and the formation of new bone 

(osteophytes) at the edges of the joints that cause pain, limited scope of joint motion (LGS), 

stiffness, and weakness of the muscles in the knee joint. The purpose of this study was to 

determine the benefits of providing quadriceps setting exercises in reducing pain and increasing 

functional activity in patients with osteoarthritis of the knee. The data collection method uses 

quasi experimental design with pre and post with control group design. Data collected were 

tested for normality with Shapiro Wilk. Normal distribution, influence test using paired sample t-

Test. Normally distributed data were tested for different effects using the independent sample 

test. Paired Sample t-Test results obtained p = 0.062 (p> 0.05) in pain and p = 0.084 (p> 0.05) in 

the functional activity of the control group. The treatment group obtained a value of p = 0,000 

(p> 0.05) for pain and a value of p = 0,000 (p> 0.05) for functional activity. The conclusions 
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obtained from this study are as follows: (1) There is an effect of giving quadriceps setting 

exercises to decrease pain and increase functional activity in patients with osteoarthritis of the 

knee. (2) There is no effect of providing hospital standard therapy on decreasing pain and 

increasing functional activity. 

Keywords: knee osteoarthritis, quadriceps setting, pain, functional activity. 

1. PENDAHULUAN

 Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit degenerative yang bersifat kronik dan 

berjalan progresif lambat, dimana keseluruhan struktur sendi akan mengalami perubahan 

patologis (Wibowo et al., 2017). Osteoarthritis dapat berdampak terhadap penurunan 

kemampuan fisiologis, gangguan psikologis, keterbatasan dalam interaksi sosial, spiritual, dan 

produktifitas yang menurun (Rahmanto et αl., 2019). Gejala utama yang sering dikeluhkan 

oleh penderita osteoarthritis adalah nyeri lutut (Marlina, 2015). Nyeri lutut timbul secara 

perlahan-lahan dan dapat menggangu aktivitas fungsional sehari-hari seperti bekerja, 

bermasyarakat. Nyeri lutut hilang ketika sedang istirahat atau tidak melakukan aktivitasnya 

sehingga seseorang akan takut melakukan aktivitas yang dapat memicu timbulnya nyeri lutut 

tersebut (Wibowo et al., 2017).  

Berdasarkan  keadaan tersebut penderita osteoarthritis membutuhkan latihan yang tapat 

untuk penurunan nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional tersebut. Salah satu latihan yang 

digunakan adalah latihan quadriceps setting. Latihan quadriceps setting merupakan latihan 

yang bersifat isometrik dan jenis latihan ini adalah latihan kontraksi otot tanpa adanya 

perubahan panjang otot serta tidak diikuti adanya perubahan gerakan sendi. Jenis latihan 

isometrik sering disebut dengan statik kontraksi (Wibowo et al., 2017). 

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan Quasi Eksperimental Designdengan desain pre dan post 

with control group design. Dalam desain penelitian ini terdapat 2 kelompok yaitu kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. Pada kelompok perlakuan, responden diberikan perlakuan 

berupa pemberian latihan quadriceps setting dengan diberikan dosis. Sedangkan kelompok 

kontrol, responden diberikan latihan terapi standar. Responden yang didapatkan berjumlah 18 

orang berdasarkan kriteria inklusi. Kriteria inklusi sebagai berikut : 1). Pasien laki-laki atau 

perempuan, 2). Umur pasien >50 tahun, 3). Bersedia menjadi subjek penelitian dari awal 

hingga akhir, 4). Pasien sadar, baik, dan kooperatif, 5). Osteoarthritis menurut kriteria ACR. 
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3. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1 Hasil 

Tabel 1 Pengaruh Nyeri dan Aktivitas Fungsional Sebelum dan Sesudah pada 

Kelompok Kontrol dan Kelompok Perlakuan 

Mean N Std Sig. 

Nyeri 

Kontrol 

Perlakuan 

Pre 

Post 

Pre 

Post 

10.78 

9.67 

10.38 

7.64 

9 

9 

9 

9 

2.048 

2.449 

1.581 

1.581 

0.062 

0.000 

Aktivitas 

Fungsional 

Kontrol 

Perlakuan 

Pre 

Post 

Pre 

post 

25.56 

24.33 

24.89 

21.22 

9 

9 

9 

9 

4.503 

3.420 

2.934 

3.270 

0.084 

0.000 

Berdasarkan hasil analisa data uji pengaruh nyeri pada kelompok kontrol didapatkan 

nilai p = 0.062 (p>0,05). Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh penurunan nyeri 

pada kelompok kontrol. Dan hasil analisa data uji pengaruh nyeri pada kelompok 

perlakuan didapatkan nilai p = 0.000 (p >0,05). Menunjukan adanya  pengaruh pemberian 

latihan pada penurunan nyeri kelompok perlakuan. Berdasarkan hasil analisa data uji 

pengaruh aktivitas fungsional  kelompok kontrol didapatkan nilai p = 0.084 (p > 0,05). 

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh peningkatan aktivitas fungsional pada 

kelompok kontrol. Berdasarkan hasil analisa data uji pengaruh aktivitas fungsional 

kelompok perlakuan didapatkan nilai p = 0,000 (p>0,05). Menunjukan adanya pengaruh 

peningkatan aktivitas fungsional pada kelompok perlakuan. 

Tabel 2 Beda Pengaruh Antara Kelompok Kontrol dan Kelompok Perlakuan Terhadap 

Penurunan Nyeri dan Peningkatan Aktivitas Fungsional 

N Mean Std Sig. 

Nyeri 
Kontrol 

Perlakuan 

9 

9 

1.56 

2.67 

1.014 

1.000 
0.033 

Aktivitas 

fungsional 

Kontrol 

Perlakuan 

9 

9 

1.67 

3.67 

1.000 

1.323 
0.002 

Berdasarkan hasil uji beda pengaruh di atas menunjukkan p = 0.033< 0.05 yang 

berarti menunjukan terdapat perbedaan pengaruh antara kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan terhadap penurunan nyeri pada penderita osteoartritis knee. Dari data diatas 

didapatkan perbedaan antara kelompok kontrol dengan mean 1.56 dan kelompok 
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perlakuan dengam mean 2.67. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok perlakuan 

lebih baik dibandingkan kelompok kontrol. Berdasarkan hasil uji beda pengaruh di atas 

menunjukkan p = 0.000 < 0,05 yang berarti menunjukan terdapat perbedaan pengaruh 

antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan terhadap penigkatan aktivitas 

fungsional pada penderita osteoartritis knee. Dari data diatas didapatkan perbedaan antara 

kelompok control dengan mean 1.67 dan kelompok perlakuan dengan mean 3.67. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok perlakuan lebih baik dibandingkan 

kelompok kontrol. 

3.2  Pembahasan 

 Berdasarkan penelitian ini responden memiliki usia termuda 50 tahun dan usia tertua 

75 tahun. Hal ini selaras dengan  kriteria pada American collage of reumathology (ACR) 

yang mengatankan bahwa osteoarthritis terjadi pda usia >50 tahun. Menurut penelitian 

Anggraini et αl., ( 2014) semakin tua usia akan semakin berresiko terjadinya 

osteoarthritis. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil  94,4% perempuan lebih 

mendominasi terkena osteoarthritis dibandingkan laki-laki. Menurut penelitian Anggraini 

et αl., (2014). Pada kasus osteroarthritis perempuan memiliki resiko lebih tinggi 

menderita osteoarthritis dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini di sebabkan dimana usia 

>50 tahun prevalensi perempuan lebih tinggi menderita osteoarthritis dibandingkan 

dengan laki-laki karena wanita mengalami penurunan hormon esterogen yang signifikan 

saat menopause. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil sesuai dengan karakteristik 

BMI sebanyak 7 orang (38,9%) dengan kategori normal, 6 orang (33,3%) dengan 

kategori overweight, dan 5 orang (27,8%)  dengan kategori obes 1 dari total keseluruahn 

responden 18 orang. Hal ini menunjukan bahwa berat badan berlebih mempengaruhi 

adanya osteoarthritis. menurut Ashkavand et αl., (2013) mengatakan obesitas dapat 

mempengaruhi akan terjadinya osteoarthritis. Dalam penelitian ismianingsih & selviani 



5 

(2018) mengatakan penderita osteoarthritis mengalami keterbatasan karena nyeri dan 

dapat mempengaruhi aktivitas fungsional seperti berjalan, berjongkok, naik turun tangga, 

dan berdiri dari duduk. 

Hasil uji pengaruh pada kelompok perlakuan dalam penurunan nyeri didapatkan 

nilai p = 0.000 dan pada peningkatan aktivitas fungsional didapatkan nilai p = 0.000 (p < 

0,05) yang artinya pemberian latihan quadriceps setting dapat menurunkan nyeri dan 

meningkatkan aktivitas fungsional pada penderita osteortritis knee (Anwer et al.,  2014).  

Latihan quadriceps setting yang bersifat isometric adalah suatu jenis latihan 

kekuatan otot tanpa ada perubahan panjang otot serta tidak diikuti adanya perubahan 

gerakan sendi (Wibowo et al., 2017). Latihan ini isometric quadriceps merupakan latihan 

yang bersifat static pada otot quadriceps tanpa menimbulkan gerakan yang dapat 

merangsang nyeri pada sendi (Laasara, 2018). Latihan quadriceps setting diberikan pada 

posisi semifleksi dengan tujuan untuk memperoleh stabilisasi pada sendi lutut maka dapat 

mengontrol pembebanan sehingga tidak akan menimbulkan rasa nyrei dan peningkatan 

aktivitas fungsional (Wibowo et al., 2017). 

Hasil uji pengaruh pada kelompok kontrol dalam penurunan nyeri didapatkan 

nilai p = 0.062 (p>0.05) dan pada peningkatan aktivitas fungsional didapatkan nilai p = 

0.084 (p > 0.05) yang artinya pemberian terapi standar di rumah sakit tidak menunjukan 

adanya pengaruh terhadap penurunan nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional. 

Pemberian terapi standar berupa infrared disetiap terapi.  

Infrared yang diberikan mnghasilkan efek panas untuk meningkatkan 

metabolisme dan menyebabkan vasodilatiasi pembuluh darah yang menimbulkan efek 

sedatif, juga dipengaruhi efek keluarnya endorphin, peningkatan serotonin dan efek 

antiinflamasi ( Widowati et αl., 2017). Menurut penelitian Usman et al., (2019) infrared 

akan lebih efektif untuk penurunan nyeri dan pengingkatan aktivitas fungsional jika 

diberikan dengan terapi kombinasi. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan   

4.1.1 Ada pengaruh pemberian latihan quadriceps setting terhadap penurunan nyeri dan 

peningkatan aktivitas fungsional pada penderita osteoarthritis knee. 



6 

4.1.2 Tidak ada pengaruh pada pemberian terapi standar rumah sakit terhadap penurunan 

nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional penderita osteoarthritis knee 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi Fisioterapi  

Dapat melakukan latihan tambahan selain quadriceps setting supaya mendapatkan 

hasil yang lebih maksimal lagi. 

4.2.2 Bagi Institusi  

Dapat digunakan sebagai referensi dalam masalah osteoarthritis knee dengan 

menggunakan latihan quadriceps setting dalam menurunkan nyeri dan meningkatkan 

aktifitas fungsional. 

4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya untuk menyamakan besar dan kecilnya ukuran 

gulungan handuk tersebut supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal  
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