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PENGARUH KOMBINASI TERAPI KINESIO TAPING DAN 

AKUPRESUR TERHADAP PENURUNAN NYERI PADA 

PENDERITA OSTEOARTHRITIS GENU LANJUT USIA 

 

Abstrak 

Osteoarthritis Genu (OA Genu) merupakan salah satu penyakit degeneratif yang 

progresif, yang ditandai dengan timbulnya kerusakan pada kartilago, terjadi 

pertumbuhan osteofit yang abnormal, kapsul sendi merenggang, mucul tanda 

peradangan dan terjadi kelemahan otot-otot sekitar sendi yang menimbulkan nyeri 

lokal pada area lutut. Salah satu penanganan nyeri pada OA Genu adalah dengan 

menggunakan modalitas Kinesio Taping yang dikombinasikan dengan Akupresur. 

Metode ini merupakan metode yang aman, relatif tidak mahal, mudah 

diaplikasikan, dan memiliki sedikit efek samping serta merupakan intervensi yang 

cocok untuk mengurangi nyeri, meningkatkan kinerja atau aktivitas otot, lingkup 

gerak sendi dan propioseptik. Jenis penelitian Quasi Experimental Design. Desain 

penelitian menggunakan Pre dan Post test design dengan satu kelompok 

perlakuan. Teknik Pengambilan sampel dengan purposive sampling dengan 

jumlah sampel sebanyak 10 orang. Hasil Uji Paired t-test Kombinasi Akupresur 

dan Kinesio Taping pre-post menggunakan WOMAC, skor nyeri dengan nilai sig. 

(2-tailed) (0,000). Hasil Uji Independen t-test Kombinasi Akupresur dan Kinesio 

Taping pre-post, skor nyeri dengan nilai sig. (2-tailed) (0,000). Pemberian 

intervensi kombinasi Akupresur dan Kinesio Taping berpengaruh terhadap 

penurunan nyeri pada penderita Osteoarthritis Genu lanjut usia. 

 

Kata Kunci : Akupresur, Kinesio Taping, Osteoarthritis Genu, Lanjut Usia, 

Penurunan Nyeri. 

 

 

Abstract 

 

Osteoarthritis genu (OA genu) is one of progressive degenerative diseases, 

characterized by the onset of damage to the cartilage, abnormal osteophyte growth 

occurs, the capsule of the joints are stretchable, existed signs of inflammation and 

weakness of muscles surrounding the joints that cause local pain in the knee area. 

One of pain treatment in OA Genu is to use Kinesio Taping modalities combined 

with Acupressure. This method is a safe method, relatively inexpensive, easy to 

apply, and has little side effects as well as an intervention that is suitable for 

reducing pain, improving performance or muscle activity, the scope of motion of 

joints and propioseptics. Goals for this reseacrh is to determine the influence of 

the combination of acupressure and Kinesio Taping interventions on the decline in 

pain in patients with elderly Osteoarthritis. This type of research is Quasi 

Experimental Design. Design research using Pre and Post test design with one 

group treatment. Sampling techniques with purposive sampling with a total of 10 
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people. Paired t-test result combination of Acupressure and Kinesio Taping pre-

post using WOMAC, a pain score with a value of sig. (2-tailed) (0.000). 

Independent test result t-test combination Acupressure and Kinesio Taping pre-

post, pain score with a value of sig. (2-tailed) (0.000). A combination intervention 

of acupressure and Kinesio Taping affect the reduction of pain in elderly patients 

with Osteoarthritis. 

 

Keywords : Acupressure, Kinesio Taping, Osteoarthritis Genu, Elderly, 

Decreased pain. 

 

1. PENDAHULUAN 

Problematika kesehatan yang muncul pada usia lanjut salah satu faktornya 

tidak lain dipengaruhi oleh faktor degenerasi. Semakin bertambahnya usia maka 

akan semakin turun kinerja tubuh yang berhubungan dengan perubahan struktural 

maupun fungsional. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “Hai hamba-hamba 

Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah SWT tidak sekali-kali 

membuat penyakit melainkan Dia membuat pula obatnya, kecuali satu penyakit 

yaitu “tua” (H.R Ahmad). 

Perubahan yang terjadi diantaranya menurunnya fungsi seluruh struktur sendi 

pada sendi lutut yang ditandai dengan timbulnya nyeri, kaku, dan disabilitas. 

Salah satu penyakit degeneratif yang menyerang sendi lutut adalah Osteoarthritis 

Genu (OA Genu). OA Genu memiliki gejala patologis diantaranya pada tepi 

tulang muncul osteofit, terjadi kerusakan kartilago, kapsul sendi menjadi 

renggang, muncul tanda-tanda peradangan dan terjadi kelemahan otot-otot 

disekitar sendi. Sedangkan masalah utama yang sering dikeluhkan penderita OA 

Genu adalah nyeri yang dirasakan di area lutut (Dwinda & Nim, 2017). 

Salah satu penanganan nyeri pada OA Genu adalah dengan menggunakan 

modalitas Kinesio Taping (KT). Metode ini merupakan metode yang aman, relatif 

tidak mahal, mudah diaplikasikan, dan memiliki sedikit efek samping serta 

merupakan intervensi yang cocok untuk mengurangi nyeri, meningkatkan kinerja 

atau aktivitas otot, lingkup gerak sendi dan propioseptik (Christine et al., 2017). 
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Modalitas lain untuk mengurangi nyeri pada OA Genu yaitu Akupresur. 

Akupresur merupakan salah satu teknik pengobatan tradisional Cina dengan 

metode memberikan tekanan di beberapa titik pada permukaaan tubuh 

menggunakan ibu jari, siku, atau benda tumpul lainnya seperti kayu. Manfaat dari 

teknik ini adalah untuk menyeimbangkan sirkulasi energi pada tubuh. Teknik 

akupresur ini aman, tidak invasif, dan juga efektif (Kurniyawan, 2016). 

Lanjut usia memiliki kinerja tubuh yang lebih rendah dibandingkan dengan 

usia remaja atau dewasa. Akibat dari menurunnya kinerja tubuh tersebut 

menyebabkan sistem struktural dan fungsionalnya juga akan ikut berkurang. 

Untuk mengurangi risiko ataupun beban pada lanjut usia diperlukan intervensi 

yang aman, penerapannya mudah, dan sedikit efek samping. Kinesio Taping dan 

Akupresur sama-sama memiliki efek samping yang sedikit dibandingkan dengan 

intervensi yang lainnya. Kedua intervensi tersebut tidak melibatkan mobilitas 

tubuh yang besar, sehingga sangat aman untuk diaplikasikan kepada lanjut usia.  

Bersumber pada penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain mengenai 

penurunan nyeri pada penderita OA Genu, namun belum ada yang terfokus pada 

intervensi dengan modalitas kombinasi Kinesio Taping dan Akupresur maka 

peneliti perlu melakukan penelitian yang lebih lanjut. Maka dari itu, peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kombinasi Terapi Kinesio Taping 

dan Akupresur terhadap Penurunan Nyeri Fungsional Pada Penderita 

Osteoarthritis Genu Lanjut Usia”. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan penelitian Quasi Eksperimental Design yang 

bertujuan untuk mengetahui suatu gejala atau pengaruh yang timbul, sebagai 

akibat dari adanya perlakuan tertentu. Sedangkan desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pre test dan post test dengan satu kelompok 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di Posyandu Nilasari, Gonilan, Kartasura pada 

bulan Maret 2020 dengan populasi penderita Osteoarthritis Genu. Sampel 

penelitian ini berjumlah 10 responden. Teknik analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan uji paired t-test untuk menentukan uji pengaruhnya. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1 Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Presentase (%) 

50-54 2 20 

55-59 

60-64 

5 

3 

50 

30 

Jumlah 10 100 

Berdasarkan tabel 1 dengan jumlah responden 10 menunjukkan bahwa 20% 

responden berusia 50-54 tahun berjumlah 2 orang, 50% responden berusia 55-59 

tahun berjumlah 5 orang, dan 30% responden berusia 60-64 tahun berjumlah 3 

orang. 

Tabel 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

Laki-Laki 0 0 

Perempuan 10 100 

Jumlah 10 100 

Berdaarkan tabel 2 menunjukkan bahwa sebanyak 10 orang responden berjenis 

kelamin perempuan dengan presentase 100%. 

Tabel 3 Resonden Berdasarkan IMT 

Batas IMT Frekuensi Presentase (%) 

Normal 3 30 

Overweight 

Obes 1 

5 

2 

50 

20 

Jumlah 10 100  

Berdasarkan tabel 4.3 dari jumlah 10 reponden menunjukkan bahwa 30% 

responden dengan jumlah 3 responden memiliki IMT Normal, 50% responden 

dengan jumlah 5 orang memiliki IMT Overweight, dan 20% responden berjumlah 

2 orang memiliki IMT Obes 1. 

Tabel 4 Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Presentase (%) 

Ibu Rumah Tangga 

Asisten Rumah Tangga 

5 

2 

50 

20 



 
 

5 
 

Buruh Pabrik 

Pedagang 

1 

2 

10 

20 

Jumlah 10 100 

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa dari 10 orang responden, 50% 

responden dengan jumlah 5 orang adalah seorang Ibu Rumah Tangga, 20% 

responden dengan jumlah 2 orang merupakan seorang Asisten Rumah Tangga, 

10% responden dengan jumlah 1 orang merupakan seorang buruh pabrik, dan 

20% responden dengan jumlah 2 orang merupakan seorang Pedagang. 

3.2 Hasil Penelitian dan Analisis Data 

3.2.1 Uji Normalitas 

Tabel 5 Skor Total WOMAC Shapiro-Wilk 

 Statistic Sig. 

Pre .890 .170 

Post .929 .433 

Pada tabel diatas menunjukan bahwa nilai skor total keseluruhan WOMAC pre 

dan post pemberian intervensi Akupresur dan Kinesio Taping memiliki nilai 

signifikan > 0,05, sehingga data tersebut berdistribusi normal. 

Tabel 6 Skor Nyeri WOMAC Shapiro-Wilk 

 Statistic Sig. 

Pre .817 .023 

Post .887 .158 

Pada tabel diatas menunjukan bahwa nilai skor nyeri WOMAC pre dan post 

pemberian intervensi Akupresur dan Kinesio Taping memiliki nilai signifikan > 

0,05, sehingga data tersebut berdistribusi normal. 

Tabel 7 Skor Kekakuan WOMAC Shapiro-Wilk 

 Statistic Sig. 

Pre .877 .121 

Post .886 .151 
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Pada tabel diatas menunjukan bahwa nilai skor kekakuan WOMAC pre dan post 

pemberian intervensi Akupresur dan Kinesio Taping memiliki nilai signifikan > 

0,05, sehingga data tersebut berdistribusi normal. 

Tabel 8 Uji Normalitas Skor Fungsional WOMAC Shapiro-Wilk 

 Statistic Sig. 

Pre .906 .253 

Post .928 .431 

Pada tabel diatas menunjukan bahwa nilai skor fungsional WOMAC pre dan post 

pemberian intervensi Akupresur dan Kinesio Taping memiliki nilai signifikan > 

0,05, sehingga data tersebut berdistribusi normal. 

3.2.2 Uji Pengaruh 

Tabel 9 Uji Pengaruh Total Score WOMAC 

Kelompok 
 Sig. (2-tailed) 

(Paired t-test) 

Akupresur + 

KinesioTaping 

Pre 
,000 Post 

 

Tabel diatas menunjukkan data sig. (2-tailed) memiliki nilai < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pemberian intervensi Akupresur dan Kinesio Taping memiliki 

pengaruh dalam penurunan keseluruhan komponen WOMAC (Nyeri, Kekakuan, 

dan Fungsional) pada responden yang menderita Osteoarthritis Genu. 

3.3.3 Uji Korelasi 

Uji korelasi yang dilakukan adalah menggunakan uji Pearson Product Moment, 

karena hasil analisis data skor nilai nyeri dan fungsional diatas yaitu berdistribusi 

normal. Uji ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar 

variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r). Jenis hubungan antara 

variabel x dan y dapat bersifat positif (+) dan negatif (-). Dasar pengambilan 

keputusan jika nilai signifikan < 0,005 maka berkorelasi, sedangkan jika nilai 

signifikan > 0,005 maka tidak berkorelasi. 
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Tabel 10 Uji Korelasi antara Nyeri dan Fungsional 

Variabel Sig. (2-tailed) Nilai Korelasi 

Nyeri ,467 ,260 

Fungsional ,467 ,260 

Dari data tersebut menunjukkan nilai sig. (2-tailed) memiliki nilai > 0,005 yang 

artinya kedua variabel tidak berkorelasi. Bentuk hubungan antara dua variabel ini 

adalah positif (+). Jika dilihat dari nilai korelasinya maka data tersebut termasuk 

didalam korelasi lemah. Kesimpulannya, pemberian intervensi Akupresur dan 

Kinesio Taping dapat mengurangi nyeri dan meningkatkan fungsional responden. 

3.3 Pembahasan 

Hasil perhitungan analisa statistik yang dilakukan di Posyandu Lansia Abadi Tiga 

Gonilan menunjukkan terdapat penurunan nyeri. Hal tersebut dibuktikan dengan 

hasil uji statistik paired t-test yaitu ,000 dengan nilai signifikan < 0,05. 

Pada penelitian ini, hasil dari analisa menunjukkan terdapat penurunan nyeri 

menggunakan pengukuran WOMAC. Hal ini memiliki keselarasan dengan studi 

sebelumnya yang dilakukan oleh Sorour et al., 2014 dan Park et al, 2019 

menunjukkan efektivitas dari modalitas masing-masing Akupresur dan Kinesio 

Taping ini dapat menghilangkan nyeri pada nyeri lutut. 

Akupresur merupakan metode pengobatan tradisional Cina yang memanfaatkan 

titik-titik meridian dalam tubuh manusia. Titik-titik tersebut dirangsang dengan 

cara memberikan tekanan pada titik tertentu dengan menggunakan ibu jari, siku, 

ataupun benda tumpul lainnya seperti kayu. Fungsinya adalah untuk 

mengembalikan keseimbangan dalam tubuh dengan cara memberikan rangsangan 

agar aliran energi menjadi seimbang dan semakin lancar. 

Titik Akupresur yang digunakan dalam penelitian terdapat 4 titik, diantaranya titik 

lokal pada area lutut EX-LE 2, EX-LE 4, dan ST 35 yang berfungsi untuk 

mengobati nyeri otot di daerah lutut. Sedangkan titik LI 4 berfungsi untuk 

mengobati nyeri yang dirasakan pada beberapa bagian tubuh seperti nyeri pada 
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lengan, nyeri kepala, nyeri perut dan salah satunya nyeri pada area tungkai. Hal 

tersebut dapat dijelaskan karena adanya penekanan pada titik accupoint. Serat A-

delta pada otot akan terstimulasi, kemudian akan mengirim impuls ke arah traktus 

anterolateral di medula spinalis. Untuk menghindari impuls nyeri menaiki traktus 

spinothalamik, nyeri tersebut dihambat oleh pelepasan enkepalin dan dynorphin  

(E. Kurniyawan, 2016). 

Ketika diberikan tekanan pada titik-titik akupresur, efek lokal akan timbul 

diantaranya turunnya persepsi nyeri di area sekitar titik penekanan. Akibat adanya 

stimulasi energi tersebut menimbulkan beberapa efek, yaitu efek perubahan 

biokimia akibat adanya penambahan kadar endorfin, kemudian perubahan 

fisiologis yang terjadi karena adanya aktivitas dari aliran darah dan oksigen, dan 

perubahan persepsi ditimbulkan akibat adanya fenomena kimiawi psikologis 

berupa kesadaran penurunan nyeri (E. Kurniyawan, 2016). 

Sedangkan Kinesio Taping (KT) adalah sebuah modalitas alterantif yang 

menggunakan tape elastis yang dapat digunakan untuk mengobati atau bahkan 

mencegah cidera olahraga atau beberapa kondisi klinis seperti patellofemoral 

pain, shoulder impingement syndrome, achiles tendinopathy, dan lain sebagainya. 

Tetapi seiring berjalannya waktu, penggunaan KT meningkat dan telah 

berkembang dan menunjukkan bahwa KT dapat mengurangi rasa nyeri, 

meningkatkan ROM, memfasilitasi otot, mengurangi peradangan, meningkatkan 

pola berjalan, dan meningkatkan fungsional pasien (Kaya, Rustem, Tansu, & 

Razak, 2016). 

Mekanisme pengurangan nyeri dengan pengaplikasian KT yaitu akibat dari 

elastisitas plester/tape dan penerapannya yang dibawah tekanan menyebabkan 

mobilisasi kulit saat bergerak dan meningkatkan sirkulasi darah juga sirkulasi 

limfatik. Penurunan nyeri terjadi karena stimulasi rendah ambang batas sensor 

kulit yang terletak di persendian, otot, tendon, dan kulit. Stimulasi 

mekanoreseptor ini mengaktifkan serat berdiameter besar (misalnya serat A-beta), 

yang mengurangi transduksi nyeri di sepanjang serat nosiseptif kecil yaitu theC 
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dan serat A-delta melalui aktivasi penghambatan interneurons. Mekanisme ini 

secara langsung dapat mempengaruhi persepsi nyeri (Park et al., 2019). 

Hasil dari uji korelasi menunjukkan bahwa ternyata pemberian intervensi 

Akupresur dan Kinesio Taping selain dapat mengurangi nyeri, fungsional 

responden juga ikut meningkat. Hal ini dibuktikan dengan metode 

pemasangangan KT yang melingkari area lutut memberikan efek stabilitas pada 

lutut dengan mengurangi beban pada bantalan lemak infrapatellar atau pes 

anserinus, meningkatkan otot-otot area lutut, dan meningkatkan Range Of Motion 

(ROM). Dalam penelitian ini pemasangan KT juga dapat memperkuat ligamen 

kolateral lateral dan medial di sekitar patela femoralis sendi lutut. Hal ini 

mendukung stabilitas sendi dan secara positif memengaruhi parameter mobilitas 

seperti kekuatan dan rentang gerak. Menurut studi sebelumnya, KT tidak hanya 

meningkatkan stabilitas sendi dan jaringan lunak, tetapi juga memiliki efek 

sementara dalam meningkatkan aktivasi otot atau kekuatan dan rentang gerak, 

yang mendukung hasil penelitian ini (Park et al., 2019). 

Berdasarkan mekanisme Akupresur yang memberikan efek lokal pada area nyeri 

serta mekanisme KT yang memberikan efek peningkatan sirkulasi darah melalui 

mobilisasi kulit saat bergerak, dan efek stabilitas pada lutut, maka kombinasi 

keduanya memiliki pengaruh kolaborasi yang baik terhadap penurunan nyeri dan 

fungsional pada OA Genu lanjut usia. 

4. PENUTUP 

Melalui pembahasan dan juga hasil uji penelitian yang telah dijabarkan diatas, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh pemberian Akupresur dan 

Kinesio Taping terhadap penurunan nyeri pada penderita Osteoarthritis Genu 

lanjut usia, sehingga fungsional penderita juga ikut meningkat dengan adanya 

penurunan nyeri tersebut. 
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