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 PERBEDAAN PENGARUH BALANCE DAN STRENGTHENING EXERCISE 

TERHADAP  AKTIVITAS FUNGSIONAL PASIEN PENDERITA 

OSTEOARTHRITIS KNEE DI PUSKESMAS TAMBAKBOYO, MANTINGAN 

Abstrak 

 

Osteoartritis merupakan penyakit sendi yang memiliki ciri khas yaitu  terjadinya 

degradasi dari tulang rawan sendi. Nyeri merupakan keluhan utama yang sering 

dirasakan pasien pada kondisi osteoarthritis knee dan akan mempengaruhi aktifitas 

fungsional pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh balance  

exercise dan strengthening exercise terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada 

penderita OA knee di Puskesmas Tambakboyo Mantingan. Pengambilan data pada 

penelitian ini dilakukan di Puskesmas Tambakboyo, Mantingan, Ngawi, Jawa timur 

pada November-Desember 2019. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kasus 

tunggal (single-case) dengan tipe desain penelitian A-B-A. Populasi dalam penelitian 

ini adalah Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien penderita Osteoarthritis 

Knee yang berada di puskesmas di Puskesmas Tambakboyo, Mantingan. Sedangkan 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 2 orang pasien Osteoarthritis 

Knee. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh pemberian 

balance  exercise dan strengthening exercise  terhadap peningkatan aktivitas fungsional 

pada penderita OA knee di Puskesmas Tambakboyo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. 

selain itu berdasarkan hasil penelitian juga disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

yang terlalu jauh penurunan disabilitas nyeri pada pasien setelah diberikan balance 

exercise dan strengthening exercise. 

 

Kata Kunci : osteoarthritis knee, balance exercise dan strengthening exercise. 

Abstract 

 

Osteoarthritis is a joint disease that has a characteristic that is the occurrence of 

degradation of joint cartilage. Pain is a major complaint that is often felt by patients in 

the condition of knee osteoarthritis and will affect the functional activities of patients. 

The purpose of this study was to determine the effect of balance exercise and 

strengthening exercise on increasing functional activity in patients with OA knee in 

Tambakboyo Mantingan Health Center. Data collection in this study was carried out in 

Tambakboyo Health Center, Mantingan, Ngawi, East Java in November-December 

2019. This type of research is a single-case study with A-B-A research design type. The 

population in this study was the population in this study were all patients with Knee 

Osteoarthritis who were in the puskesmas at Tambakboyo Puskesmas, Mantingan. 

While the sample used in this study amounted to 2 Knee Osteoarthritis patients. Based 

on the results of the study note that there is an effect of providing balance exercise and 

strengthening exercise to increase functional activity in patients with OA knee in 

Puskesmas Tambakboyo, Mantingan, Ngawi, East Java. besides that based on the 

results of the study also concluded that there is no difference that is too far a decrease in 

pain disability in patients after given balance exercise and strengthening exercise. 

 

Keywords: knee osteoarthritis, balance exercise and strengthening exercise. 
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1. PENDAHULUAN 

Osteoartritis merupakan penyakit sendi yang memiliki ciri khas yaitu  terjadinya 

degradasi dari tulang rawan sendi. Osteoarthritis biasanya mengenai sendi penopang 

berat badan (weight bearing) misalnya pada panggul, lutut, vertebra, tetapi dapat juga 

mengenai bahu, sendi-sendi jari tangan, dan pergelangan kaki (Carlos, 2013).  Kasus 

muskuloskletal terutama artritis banyak terjadi pada lansia. Tingkat kejadian penyakit 

muskuloskletal semakin meningkat beberapa tahun kedepan ini, salah satunya  adalah  

osteoarthritis (OA) knee.  OA knee  merupakan gangguan patologis berupa hilangnya 

sendi kartilago dan  timbulnya formasi tulang baru pada pinggir atau tengah persendian 

(Tok et.all, 2009).   

Osteoarthritis diderita oleh 151 juta jiwa di seluruh dunia dan mencapai 24 juta di 

kawasan Asia Tenggara. Prevalensi osteoarthritis juga terus meningkat secara dramatis 

mengikuti pertambahan usia penderita. Berdasarkan temuan radiologis, didapati bahwa 

70% dari penderita yang  berumur lebih dari 65 tahun penderita osteoarthritis 

(Suhendriyo, 2014), Memperlihatkan bahwa usia, jenis kelamin, dan obesitas 

mempunyai korelasi dengan terjadinya osteoarthritis knee. 

Osteoarthritis knee adalah hal yang paling umum dari osteoarthritis, dengan 

prevalensi diperkirakan antara 12% dan 35% pada populasi umum dan dianggap sebagai 

penyebab utama kecacatan muskuloskeletal pada populasi lansia (lanjut usia) di seluruh 

dunia. Di Indonesia prevalensi osteoarthritis knee yang tampak secara radiologik 

mencapai 15,5 % pada pria dan 12,7 % pada wanita berumur antara 40-60 tahun. 

Dampak ekonomi, psikologi dan sosial dari osteoarthritis knee sangat besar, tidak hanya 

untuk penderita, tetapi juga keluarga dan lingkungan (Pratama,2017) 

Osteoarthritis knee berawal dari kelainan yang terjadi pada sel-sel yang 

membentuk komponen tulang rawan, seperti kolagen dan proteoglikan. Pada tahap 

selanjutnya, terjadi penipisan pada tulang rawan dan membentuk retakan di permukaan 

sendi sehingga chondrium menjadi kasar dan mengelupas. Hal ini akan mengakibatkan 

penguncian pada sendi sehingga menimbulkan nyeri (Arismunandar, 2015). 

Nyeri merupakan keluhan utama yang sering dirasakan pasien pada kondisi 

osteoarthritis knee dan akan mempengaruhi aktifitas fungsional pasien. Nyeri biasanya 

bertambah dengan gerakan dan sedikit berkurang dengan istirahat. Beberapa gerakan 

tertentu dapat menimbulkan rasa nyeri yang melebihi gerakan lain, perubahan ini dapat 
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ditemukan meski osteoarthritis knee masih tergolong dini. Selain itu, kelemahan 

kekuatan otot juga dapat mempengarui keseimbangan posture  pada penderita 

osteoarthritis knee.  

Gangguan keseimbangan posture juga merupakan permasalahan yang terjadi pada 

penderita osteoarthritis knee. Kerusakan pada rawan sendi  menyebabkan ligament 

kendor dan kapsul sendi mengalami kerusakan,  sehingga reseptor propioseftif yang 

terdapat pada sendi, tulang, otot dan  ligament mengalami gangguan. Propioseptif 

berfungsi sebagai salah  komponen pengontrol keseimbangan. Berdasarkan penelitian 

yang  dilakukan Harisson et.all, (2009) bahwa terjadinya penurunan kesimbangan  

posture pada penderita osteoarthritis knee disebabkan hilangnya propioseptif sendi.  

Penurunan keseimbangan tidak hanya dipengarui propioseptif  namun faktor 

kelemahan otot juga mengakibatkan penurunan keseimbangan  postural dan stabilitas 

sendi. Adanya kelemahnya otot dan penurunan  keseimbangan posture meningkatkan 

resiko jatuh pada penderita  osteoarthritis knee. Sehingga dengan resiko jatuh tinggi dan 

nyeri gerak  mengakibatkan gangguan aktivitas fungsional seperti duduk-berdiri, naik-

turun tangga bahkan hilangnya kemandirian (Shaheen, 2008).  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Diracoglu et.all, (2008), bahwa  pemberian 

balance exercise dikombinasi strengthening exercise  memberikan efek baik terhadap 

nyeri dan aktivitas fungsional pada  penderita osteoarthritis knee. Selain itu juga, 

penelitian yang dilakukan oleh Young Dae Yun et al (2010) selama 4 minggu 

memberikan hasil bahwa resistence exercise dengan balance exercise merupakan 

latihan yang efektif untuk penderita degeneratif osteoarthritis knee dengan pengukuran 

WOMAC dan resistance exercise lebih efektif dalam memperbaiki propioseptif pada 

penderita osteoarthritis knee.  

Dalam kehidupan ini Allah menurunkan sakit beserta obatnya. Allah berkuasa 

menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang. Meskipun begitu, manusia juga 

harus mencari cara untuk memperoleh kesembuhan itu. Seperti firman Allah dalam 

Surat QS. Asy Syu’araa (26) : 80 

 يَْشفِينُِ فَه وَُ َمِرْضتُ  َوإَِذا

Artinya : 

 “dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”.(Q.S. Asy Syu’araa : 80) 
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Firman Allah di atas mengajarkan kita untuk terus berusaha mencari kesembuhan. 

Disinilah peran fisioterapis sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan modalitas yang 

dapat mengurangi keluhan pada kasus osteoarthritis sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas fungsional. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan, peneliti melihat adanya 

permasalahan pada penderita osteoarthritis knee yang dilakukan kunjungan kerumah 

pasien (Home Visit). Pasien Home Visit Penderita osteoarthritis knee memiliki 

kelemahan otot dan gangguan keseimbangan yang mengakibatkan penurunan aktivitas 

fungsional pada penderita osteoarthritis knee sehingga peneliti melakukan intervensi 

dengan memberikan keseimbangan dikombinasi dengan strengthening exercise. 

Pemberian intervensi dilakukan kepada 3 pasien Home Visit yang menderita 

osteoarthritis knee.  

Latihan diberikan sebanyak 3x dalam seminggu. Berdasarkan penelitian diketahui 

bahwa pemberian balance exercise dikombinasi strengthening exercise dapat 

meningkatkan kemampuan fungsional pasien Home Visit penderita osteoarthritis knee. 

Hasil pengukuran dengan menggunakan The Western Ontario and McMaster 

Universities osteoarthritis knee Index (WOMAC). Menunjukkan bahwa sebelum 

dilakukan intervensi berupa pemberian balance exercise dikombinasi strengthening 

exercise banyaknya pasien penderita osteoarthritis knee dengan kategori nyeri sedang 

sebanyak 2 orang, sedangkan pasien dengan kategori nyeri parah sebanyak 1 orang.  

Hasil tersebut menunjukan bahwa pemberian balance exercise dikombinasi 

strengthening exercise dapat meningkatkan kemampuan fungsional pasien Home Visit 

penderita osteoarthritis knee. 

 

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Tambakboyo, Mantingan, Ngawi, Jawa timur 

pada November-Desember 2019. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kasus 

tunggal (single-case) dengan tipe desain penelitian A-B-A. Populasi dalam penelitian 

ini adalah Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien penderita Osteoarthritis 

Knee yang berada di puskesmas di Puskesmas Tambakboyo, Mantingan. Sedangkan 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 2 orang pasien Osteoarthritis 
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Knee. Pengukuran kemampuan fungsional dengan menggunakan alat ukur Western 

Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

 
Karakteristik Responden 

(f) (%) 

1. Umur 

a. 50-60 Tahun 

b. 61-70 Tahun 

c. > 70 Tahun 

 

1 

1 

- 

 

50,0 

50,0 

- 

Total 2 100% 

2. Jenis Kelamin 

a. Laki-Laki 

b. Perempuan 

 

1 

1 

 

50,0 

50,0 

Total 2 100% 

3. IMT 

a. Underweight 

b. Normal 

c. Overweight 

d. Obesitas Tingkat I 

e. Obesitas Tingkat II 

 

- 

- 

- 

2 

- 

 

- 

- 

- 

100,0 

- 

Total 2 100% 

Sumber : Data Primer (2020) 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa karakter responden berdasarkan umur 1 

responden berumur di antara 50-60 tahun atau sebesar 50% dan 1 Responden berumur 

60-70 tahun atau sebesar 50%. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

diketahui bahwa 1 responden  berjenis kelamin laki-laki dan 1 responden berjenis 

kelamin perempuan atau sebesar 50%. Berdasarkan kategori indeks masa tubuh (IMT) 

diketahui bahwa semua responden (100%) memiliki indeks masa tubuh dengan kategori 

Obesitas Tingkat I. 

3.1.2 Hasil Analisis Data  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh balance  exercise 

dan strengthening exercise terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada penderita 

OA knee di Puskesmas Tambakboyo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Tipe desain yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah tipe A-B-A design, dimana ada 3 fase 

eksperimen, yaitu fase A adalah fase baseline atau fase pengukuran kemampuan 

fungsional sebelum diberikan intervensi dan fase B adalah fase pemberian intervensi, 

kemudian dilakukan lagi Fase A, yaitu mengukur Kemampuan fungsional pasien 

penderian Osteoarthritis Knee setelah diberikan intervensi berupa pemberian Balance 

Exercise dan Strengthening Excercise. 

3.1.2.1 Deskripsi data awal /  Baseline 1 (A1)  

Sebelum memasuki tahap intervensi, peneliti melakukan observasi (pengumpulan data) 

terlebih dahulu dengan menggunakan dengan menggunakan WOMAC untuk mengetahui 

kemampuan fungsional pasien osteoarthritis sebelum diberikan intervensi. Pada tahap 

A1 pengukuran kemampuan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sesi 1 dan sesi 2. Hasil 

pengumpulan data pada tahap A1 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. kemampuan Fungsional Fase Baseline A1 

No. Nama 
Kemampuan Fungsional 

Sesi 1 Sesi 2 

1. Responden_1 85 83 

2. Responden_2 78 77 

Sumber: Data Primer (2020) 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa berdasarkan hasil pengukuran kemampuan 

fungsional dengan menggunakan WOMAC pada tahap Baseline 1 (A1) besarnya 

disabilitas  responden 1 pada sesi pertama sebesar 85, kemudian pada sesi kedua 83. 

Kemudian pada responden 2 diketahui bahwa besarnya disabilitas  responden 2 pada 

sesi pertama sebesar 78, kemudian pada sesi kedua 77.  

3.1.2.2 Deskripsi data tindakan/ intervensi (B)  

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahap awal (baseline)  A1 selama 2 sesi diketahui 

bahwa besarnya disabilitas nyeri pada pasien penderita Osteoarthritis Knee masih 

termasuk kategori tinggi, maka  peneliti mulai melakukan intervensi pada tahap B 

(intervensi). Intervensi yang dilakukan berupa pemberian Balance Exercise dan 

Strengthening Excercise. Pada tahap ini responden mengikuti sesi pertemuan sebanyak 

4 sesi, adapun hasil pengukuran pada tahap intervensi (B) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. kemampuan Fungsional Fase Intervensi B 

No. Nama 
Kemampuan Fungsional 

Sesi 3 Sesi 4 Sesi 5 Sesi 6 

1. Responden_1 80 75 61 54 

2. Responden_2 75 68 58 51 

Sumber: Data Primer (2020) 

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa berdasarkan hasil pengukuran kemampuan 

fungsional dengan menggunakan WOMAC pada tahap Intervensi (B) besarnya 

disabilitas responden 1 pada sesi ketiga sebesar 80, kemudian pada sesi keempat 75, sesi 

kelima sebesar 61 dan pada sesi keenam besarnya disabilitas sebesar 54. Pada 

responden 2 diketahui bahwa besarnya disabilitas  responden 2 pada sesi ketiga sebesar 

75, kemudian pada sesi keempat 68, sesi kelima sebesar 58 dan pada sesi keenam 

besarnya disabilitas sebesar 51. Hal ini menujukkan bahwa terjadi penurunan yang 

signifikan disabilitas responden setelah diberikan intervensi berupa pemberian Balance 

Exercise dan Strengthening Excercise. Sepeti yang dapat dilihat pada diagram berikut: 

3.1.2.3 Deskripsi hasil setelah intervensi/ Baseline 2 (A2)  

Setelah tahap intervensi (B), maka dilanjutkan ke tahap baseline 2 (A2) sebagai kontrol 

untuk kondisi intervensi sehingga meyakinkan dalam pengambilan kesimpulan tentang 

adanya pengaruh pada intervensi yang dilakukan. Pada tahap ini sama halnya dengan 

tahap A1, peneliti melakukan pengukuran disabilitas responden penderita Osteoarthritis 

Knee dengan menggunakan WOMAC. untuk mengetahui pengaruh penurunan disabilitas 

nyeri responden penderita Osteoarthritis Knee. Tahap ini dilakukan sebanyak 2 sesi. 

Adapun hasil pengukuran pada tahap baseline 2 (A2) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. kemampuan Fungsional Fase Baseline A2 

No. Nama 
Kemampuan Fungsional 

Sesi 7 Sesi 8 

1. Responden_1 46 38 

2. Responden_2 42 36 

Sumber: Data Primer (2020) 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa berdasarkan hasil pengukuran kemampuan 

fungsional dengan menggunakan WOMAC pada tahap Baseline 2 (A2) besarnya 

disabilitas  responden 1 pada sesi ke-7 sebesar 46, kemudian pada sesi-8 besarnya 

disabilitas nyeri sebesar 38. Kemudian pada responden 2 diketahui bahwa besarnya 

disabilitas  responden 2 pada sesi-7 sebesar 42, kemudian pada sesi-8 besarnya 
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disabilitas sebesar 36. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan disabilitas 

nyeri pada pasien penderita Osteoarthritis Knee setelah diberikan intervensi berupa 

pemberian Balance Exercise dan Strengthening Excercise. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberian intervensi berupa 

Balance Exercise dan Strengthening Excercise dapat meningkatkan Kemampuan 

fungsional pasien penderian Osteoarthritis Knee di Puskesmas Tambakboyo, 

Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. hasil tersbut dapat dilihat dari penurunan disabilitas 

pasien yang diukur dengan menggunakan WOMAC dari sesi-1 hingga sesi ke-8. 

Adapun hasil pengukuran disabilitas pasien secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. kemampuan Fungsional pasien penderian Osteoarthritis Knee 

No

. 
Nama 

Kemampuan Fungsional 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Responden_1 85 83 80 75 61 54 46 38 

2. Responden_2 78 77 75 68 58 51 42 36 

Sumber: Data Primer (2020) 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa secara keseluruhan terjadi penurunan 

disabilitas nyeri pada pasien penderian Osteoarthritis Knee di Puskesmas Tambakboyo, 

Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Penurunan  disabilitas nyeri yang signifikan terjadi 

pada Fase Intervensi (B) dimana pada fase tersebut merupakan fase tahap tahap 

pemberian intervensi berupa Balance Exercise dan Strengthening Excercise. Agar lebih 

jelas mengenai besarnya penurunan disabilitas nyeri dapat dilihat pada diagram dibawah 

ini: 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Penurunan Disabilitas Nyeri Responden Penderita OA Knee di 

Puskesmas Tambakboyo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. 
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Balance Exercise Terhadap  Peningkatan Aktivitas Fungsional 

PadaPenderita OA Knee Di Puskesmas Tambakboyo Mantingan, Jawa Timur. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pemberian intervensi balance  exercise 

dapat menurunkan derajat disabilitas nyeri penderita OA knee di Puskesmas 

Tambakboyo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. hal ini terlihat dari hasil WOMAC. Yang 

menunjukkan bahwa responden 1 yang berikan balance exercise mengalami penurunan 

disabilitas nyeri dimana pada sesi-1 atau tahap baseline awal besarnya disabilitas nyeri 

sebesar 85 kemudian di sesi ke-8 besarnya disabilitas nyeri menurun menjadi sebesar 

38. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian balance  exercise 

terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada penderita OA knee di Puskesmas 

Tambakboyo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. 

Balance exercise merupakan intervensi yang dapat memulihkan kerusakan 

propioseptif pada jaringan sekitar sendi, ligament dan motor power pada knee dan ankle 

(Dae yun, 2010). Tujuan Balance exercise adalah untuk meningkatkan kekuatan otot 

terutama ekstremitas bawah serta meningkatkan keseimbangan. Organ yang berperan 

dalam sistem keseimbangan tubuh adalah balance percepsion. Latihan ini sangat 

membantu mempertahankan tubuhnya agar stabil sehingga mencegah terjatuh yang 

sering terjadi pada lansia (Jowir, 2009). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Anggraini (2012) yang 

menemukan bahwa berdasarkan hasil uji pengaruh menunjukkan bahwa ada pengaruh 

pemberian intervensi balance exercise terhadap aktivitas fungsional pada penderita OA 

knee. 

3.2.2 Pengaruh Strengthening Exercise Terhadap Peningkatan Aktivitas Fungsional 

Pada Penderita OA  Knee Di Puskesmas Tambakboyo Mantingan, Jawa Timur. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pemberian intervensi strengthening exercise 

dapat menurunkan derajat disabilitas nyeri penderita OA knee di Puskesmas 

Tambakboyo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. hal ini terlihat dari hasil WOMAC. Yang 

menunjukkan bahwa responden 2 yang berikan strengthening exercise mengalami 

penurunan disabilitas nyeri dimana pada sesi-1 atau tahap baseline awal besarnya 

disabilitas nyeri sebesar 78 kemudian di sesi ke-8 besarnya disabilitas nyeri menurun 

menjadi sebesar 36. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian 
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strengthening exercise terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada penderita OA 

knee di Puskesmas Tambakboyo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. 

Strengthening exercise merupakan latihan penguatan dengan prosedur sistematis 

dari otot atau grup otot untuk mengendalikan beban berat (resistance) dalam waktu 

singkat (Kisner & Colby, 2012). Strengthening Exercise adalah aktifitas fisik yang 

menyebabkan otot-otot untuk bekerja melawan beban tambahan yang diberikan (konsep 

ini disebut resistensi) (Hongu, et al, 2015). Ada 3 faktor yang berkontribusi untuk 

kelemahan gerakan fleksi dan ekstensi pada penderita osteoarthritis, yaitu: atrofi otot, 

kegagalan aktivitas otot volunter dan jelas terjadinya kelemahan akibat meningkatnya 

antagonist muscle co-contraction. Latihan penguatan dari otot menunjukkan 

peningkatan yang konsisten dalam kekuatan fleksi dan ekstensi lutut. Maka, jika terjadi 

peningkatan kekuatan otot juga akan terjadi peningkatan mobilitas dari aktivitas sehari-

hari yang berarti meningkatnya kemampuan fungsional pada mereka dengan 

osteoarthritis (Johani, et al, 2014). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitrie 

(2019) yang menemukan bahwa ada pengaruh pemberian knee strengthening exercise 

terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada osteoarthritis genu di lansia Mejing 

Wetan. 

3.2.3 Perbedaan Pengaruh Balance Exercise dan Strengthening Exercise Terhadap 

Peningkatan Aktivitas Fungsional Pada Penderita OA Knee di Puskesmas 

Tambakboyo Mantingan, Jawa Timur. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa besarnya disabilitas nyeri pada responden 

yang diberikan intervensi berupa penambahan balance exercise kepada responden 1 

pada sesi ke-8 sebesar 37. Kemudian pada responden 2 yang diberikan intervensi berupa 

strengthening exercise diketahui bahwa besarnya disabilitas nyeri pada sesi ke-8 sebesar 

36. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang terlalu jauh penurunan 

disabilitas nyeri pada pasien setelah diberikan balance exercise dan strengthening 

exercise. Dimana berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa pemberian 

balance exercise dan strengthening exercise sama-sama memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan aktivitas fungsional pada penderita OA knee di Puskesmas Tambakboyo, 

Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1) Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pemberian intervensi balance  exercise 

dapat menurunkan derajat disabilitas nyeri penderita OA knee di Puskesmas 

Tambakboyo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. hal ini terlihat dari hasil WOMAC. 

Yang menunjukkan bahwa responden 1 yang berikan balance exercise mengalami 

penurunan disabilitas nyeri dimana pada sesi-1 atau tahap baseline awal besarnya 

disabilitas nyeri sebesar 85 kemudian di sesi ke-8 besarnya disabilitas nyeri menurun 

menjadi sebesar 38. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian 

balance  exercise terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada penderita OA knee 

di Puskesmas Tambakboyo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. 

2) Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pemberian intervensi strengthening 

exercise dapat menurunkan derajat disabilitas nyeri penderita OA knee di Puskesmas 

Tambakboyo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. hal ini terlihat dari hasil WOMAC. 

Yang menunjukkan bahwa responden 2 yang berikan strengthening exercise 

mengalami penurunan disabilitas nyeri dimana pada sesi-1 atau tahap baseline awal 

besarnya disabilitas nyeri sebesar 78 kemudian di sesi ke-8 besarnya disabilitas nyeri 

menurun menjadi sebesar 36. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

pemberian strengthening exercise terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada 

penderita OA knee di Puskesmas Tambakboyo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. 

3) Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa besarnya disabilitas nyeri pada responden 

yang diberikan intervensi berupa penambahan balance exercise kepada responden 1 

pada sesi ke-8 sebesar 37. Kemudian pada responden 2 yang diberikan intervensi 

berupa strengthening exercise diketahui bahwa besarnya disabilitas nyeri pada sesi 

ke-8 sebesar 36. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang terlalu 

jauh penurunan disabilitas nyeri pada pasien setelah diberikan balance exercise dan 

strengthening exercise. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari penelitian maka peneliti memiliki 

beberapa saran yang ingin disampaikan, yaitu: 
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1) Bagi Responden 

Diharapkan agar responden melakukan intervensi balance exercise dan strengthening 

exercise untuk meningkatkan kemampuan fungsional pada penderita OA knee. 

2) Bagi Praktisi Fisioterapi 

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, tenaga kesehatan lain khususnya 

fisioterapi dapat memberikan informasi pelatihan terkait intervensi yang akan 

diberikan dan dapat mengaplikasikan balance exercise dan strengthening exercise 

untuk meningkatkan kemampuan fungsional pada penderita OA knee. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan agar peneliti selanjutnya untuk dapat mengontrol aktivitas harian 

responden sebelum dan sesudah latihan, sehingga kondisi fisik responden dalam 

melakukan latihan ini tidak terpantau dengan baik.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arismunandar, R. 2015. The Relation Between Obesity And Osteoarthritis Knee In 

Elderly Patients. Journal Majority. Volume 4 nomer 5. 

Brown S.P., Miller, W.C., & Eason J.M. 2006. Neuroanatomy and Neuromuscular 

Control of Movement Exercise Physiology. Philadephia: Lippincott Williams & 

Wilkins : 217-246. 

Carlos, L. J. 2013. Training Program. Clinical Medicine. Department of Medicine, 

Division of Rheumatology and Immunology. University of Miami. Terjemahan 

Leonard M Miller. Editors Herbert S Diamond. 2013 School of Medicine. USA. 

Cooper C et al. 2013. How to define responders in osteoarthritis. Washington DC: 

Medscape 

Diracoglu, et al. 2008. Long-term Effects of Kinesthesia/Balance and Strengthening 

Exercise on Patients With Osteoarthritis. Journal Of Back and Musculoskeletal 

Rehabilitation. 253-262. 2008 

Glyn-Jones, S., Palmer, A. J., Agricola, R., Price, A. J., Vincent, T. L., Weinans, H. & 

Carr, A. J. 2015. Osteoarthritis. Lancet, 386, 376-87. 

Harrison A. 2009. Influence pathology, Pain, Balance, Self-eficacy of Function In 

Women With Oseteoarthritis knee. Journal Physical Therapy. Vol 84. No 9. 

September 2009 

Heidari, B., 2011, Knee Osteoarthritis Prevalence, Risk Factor, Phatogenesis And 

Features: Part I, Caspian Journal of Internal Medication, 2, 205-212. 



13 
 

Jowir, Rico. 2009. Latihan Keseimbangan; dari http://seripayku.blogspot.com/2009 

/04/latihan-keseimbangan.html diakses 14 November 2011 

Kisner, C., and Colby, L.A. 2014. Therapeutic Exercise: Foundation and Techniques. 

6th Edition. Philadelphia: F.A. Davis Company. 

Kuntono, P.H. 2011. Nyeri Secara Umum Dan Osteoarthritis Lutut dari Aspek 

Fisioterapi. Ed: 1. 

Munawwarah, M., & Nindya, P. 2015. Pemberian latihan pada lansia dapat 

meningkatkna keseimbangan dan mengurangi risiko jatuh lanjut usia. Journal 

Fisioterapi volume 15 nomor 01 

Pratama, Ade. 2017. Perbedaan Jenis Total Knee Arthroplasty Terhadap Derajat 

Fungsional Lutut Dan Kualitas Hidup Pasien Osteoarthritis Lutut. JKD, Vol. 6, 

No. 1, Januari 2017 : 1-11 

Reddy, R. S. and Alahmari, K. A. (2016) Effect of Lower Extremity Stretching 

Exercises on Balance in Geriatric Population, International journal of health 

sciences, 10(3), pp. 389–95. 

Shaneen A, ed al. 2008 . Imfact cronic osteoarthritis of knee joint on postural stability 

and mobility in women. Vol 13. No 1. Januari 2009 

Suhendriyo. 2014. Pengaruh Senam Ramathik Terhadap Pengurangan Rasa Nyeri Pada 

Penderita Osteoarhritis Lutut Di karangasem Surakarta. Jurnal Terpadu Ilmiah 

Kesehatan. Vol 3 No 1, Mei 2014, Hlm 1-6. 

Susilawati, I., Tirtayasa, K., and Lesmana, S. I. 2015. Latihan Closed Kinetic Chain 

Lebih Baik Dari Pada Osteoarthritis Lutut Setelah Pemberian Micro Wave 

Diathermy (MWD) Dan Transcutaneus Electrical Nerves Stimulation (TENS). 

Sport And Fitness Journal. Volume 3 No 1: 26-34 

Syapitri, Henny. 2016. Pengaruh latihan swiss ball terhadap keseimbangan untuk 

mengurangi risiko jatuh pada lansia di UPT Pelayanan Sosial. Journal INJEC 

Volume 01 nomor 02. 

Tok, et al. 2009. The effects of electrical stimulation combined with continuous passive 

motion versus isometric exercise on symptoms, functional capacity, quality of life 

and balance in knee osteoarthritis. SpringerVerlag. 31. 177–181 

Uchida, M.C., Nishida, M.M., Sampaio, R.A.C., Moritani, T., and Arai, H. 2016. Thera-

band or elastic band tension: reference values for physical activity. The Journal of 

Physical Therapy Science, 28(4): 1266–1271. 

Young Dae , et al. 2010. The Effects of Resistance Exercise and Balance Exercise on 

Proprioception and WOMAC Index of Patients with Degenerative Knee 

Osteoarthritis. Jurnal Internasional Academy of Physical Therapy. 1. 169 – 175. 

Zulvikar, S. 2016. Pengaruh latihan core stability statis (plank dan side plank) dan core 

stability dinamis (side lying hip abduction dan oblique crunch) terhaap 

keseimbangan. Journal of Physical Education volume 03 Nomor 02. 

 


