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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan data World Health Organitation tahun 2008, 40% penduduk 

dunia yang berusia lebih dari 70 tahun mengalami Osteoartritis Genu. Prevalensi 

Osteoarthritis di Indonesia mencapai 5% pada usia <40 tahun, 30% pada usia 40-

60 tahun dan 65% pada usia >61 tahun.4 Prevalensi Osteoarthritis Genu di 

Indonesia adalah perempuan (14.9%) lebih tinggi dari pada laki- laki (8.7%) 

diikuti peningkatan usia (Juni & Soeryadi, 2017). 

Osteoarthritis menurut American College of Rheumatology (2011) 

merupakan kondisi heterogen yang mengarah kepada tanda dan gejala sendi. 

Osteoarthritis merupakan penyakit degeneratif dan progresif yang mengenai dua 

per tiga orang yang berumur lebih dari 65 tahun, dengan prevalensi 60,5% pada 

pria dan 70,5% wanita (Pratiwi, 2015). Pada wanita osteoarthritis terjadi pada usia 

peri- menopause karena memiliki kadar esterogen yang rendah sehingga pada usia 

lanjut wanita lebih rentan terkena osteoarthritis dari pada pria (Soeryadi et al., 

2017) 

Keluhan yang dirasakan penderita Osteoarthritis yaitu nyeri pada sendi, 

keterbatasan Range of Motion (ROM), adanya krepitasi, pembengkakan sendi, 

deformitas sendi, morning stiffness, dan tanda-tanda inflamasi tentunya gejala-

gejala yang ditimbulkan ini dapat mengganggu aktivitas fungsional penderitanya 

seperti aktivitas berdiri dan berjalan lama, duduk, jongkok, dan aktivitas lainnya 

yang memerlukan pembebanan. Pada kemampuan fungsional diartikan sebagai 
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kemampuan seseorang untuk melakukan tugas berkaitan dengan aktivitas sehari-

hari. Sehingga muncul juga gangguan psikis seseorang karena penyakit yang di 

deritanya, contoh pada kasus Osteoarthtritis Genu banyak pasien yang ber-

mainside jika digger aakan sakit sehingga melibatkan pola fikir pasien untuk 

membatasi pergerakan pada sendinya (Lespasio et al., 2017). 

Manusia pada hakikatnya bersosialisasi dan melakukan aktifitas fisik untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya disebutkan dalam hadits shahih riwayat 

Imam Bukhari, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

نََعْم يَا  :يَا َرُسْوَل هللاِ، أَنَتََداَوى؟ فَقَالَ  :ُكْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَجاَءِت ْاألَْعَراُب، فَقَالَ 

اٍء َواِحدٍ ِعبَاَد هللاِ، تََداَوْوا، فَإِنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ لَْم يََضْع َداًء إاِلَّ َوَضَع لَهُ ِشفَاًء َغْيَر دَ   اْلهََرمُ  :َما هَُو؟ قَالَ  :قَالُوا .

Aku pernah berada di samping Rasulullah. Lalu datanglah serombongan 

Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” 

Beliau menjawab: “Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah 

tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali 

satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: 

“Penyakit tua.” (HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad). Sebagai 

manusia hakikatnya berusaha dan berikhtiar, dalam kasus ini manusia berusaha 

untuk tetap berusaha agar kondisi fisik mereka tidak memburuk dan menurun, 

sebagai fisioterapis berperan dalam menjaga kedaan pasien untuk tetap bisa 

mengoptimalkan fisik dan kondisi pasien agar tetap bisa melakukan kegiatan 

aktifitas sehari-hari. 

Rasa nyeri yang dirasakan pada kasus Osteoarthtritis genu dapat dibantu 

dengan menggunakan modalitas fisioterapi seperti Transcutaneous Electrical 
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Nerve Stimulation (TENS) dan Post Isometrik Relaxation (PIR). TENS adalah 

aplikasi terapi stimulasi saraf listrik melalui kulit digunakan untuk mengontrol 

rasa sakit berbagai kondisi nyeri akut dan kronis, untuk mengaplikasikanya ke 

permukaan Ini menggunakan pad atau elektroda yang ditempatkan pada kulit, 

yang terhubung ke alat melalui kabel untuk mengatasi terapeutik yang ditargetkan, 

alat tersebut dikatakan dapat ditoleransi penggunaanya. TENS mengirimkan arus 

listrik melalui elektroda datar yang ditempatkan diatas kulit, menyebabkan 

perasaan atau sensasi seperti geli dan menghancurkan impuls nyeri di sekitar saraf 

(Brosseau, 2008). 

Mekanisme penurunan nyeri menggunakan TENS melalui saraf halus 

tidak bermyelin yang mengelilingi jaringan dan pembuluh darah. TENS dapat 

merangsang pelepasan endorphine dependent sistem dan serotonin dependent oleh 

tubuh. Pelepasan endorfin dependen sistem dirangsang oleh TENS frekuensi 

rendah dengan merangsang reseptor sensorik, Impuls rangsang (Pratiwi, 2015). 

TENS secara khusus berupaya untuk memblokir transmisi informasi nosiseptif di 

saraf dengan merangsang mekanisme analgesik sehingga nyeri dapat berkurang 

(Gibson et al. 2019). 

Post Isometric Relaxation (PIR) merupakan salah satu bagian dari Muscle 

Energy Technique (MET) yang merupakan salah satu jenis manual terapi yang 

sering diaplikasikan untuk memanjangkan serabut otot yang telah mengalami 

pemendekan, memobilisasi persendian, sifat PIR mengembalikan panjang istirahat 

normal otot. dengan penggunaan kontraksi secara aktif atau kontraksi isometrik 

yang dilakukan oleh pasien dan fisioterapis menahan dari kontraksi tersebut 
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kemudian rileks dan diberi stretch. Diakhir latihan dengan breathing control 

diawali dengan tarik nafas dari hidung dan hembuskan secara perlahan lewat 

mulut, yang bertujuan untuk rileksasi (Tone et al., 2016) 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yaitu: 

1. Apakah TENS dan Post Isometric Relaxation method dapat menurunkan 

nyeri pada pasien Osteoarthtritis Genu ? 

2. Apakah TENS dapat menurunkan nyeri pada pasien Osteoarthtritis Genu ? 

3. Apakah ada perbedaan TENS dengan Post Isometric Relaxation method dan 

TENS saja dapat menurunkan nyeri pada pasien Osteoarthtritis Genu ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan 

diatas, tujuan penelitian ini yaitu: 

 

1. Tujuan Umum 

Secara umum peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui, Pengaruh 

pemberian Transcutaneus Electrical Nerv Stimulation (TENS) dan Post 

Isometric Relaxation method dalam menurunkan nyeri pada penderita 

osteoarthritis genu. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data terkait:  

a. Mengetahi Transcutaneus Electrical Nerv Stimulation (TENS) dan Post 
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Isometric Relaxation method dapat menurunkan nyeri pada 

Osteoarthtritis Genu. 

b. Mengetahi Transcutaneus Electrical Nerv Stimulation (TENS) dapat 

menurunkan nyeri pada Osteoarthtritis Genu. 

c. Mengetahui hubungan Transcutaneus Electrical Nerv Stimulation 

(TENS) dengan Post Isometric Relaxation method dan TENS saja dapat 

menurunkan nyeri pada Osteoarthtritis Genu. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan keilmuan tentang, Pengaruh pemberian Transcutaneus 

Electrical Nerv Stimulation (TENS) dan Post Isometric Relaxation method 

dalam menurunkan nyeri pada lansia penderita osteoarthritis genu. 

2. Manfaat Bagi Praktisi 

a. Bagi mahasiswa, menabah ilmu dan wawasan mengenai Pengaruh 

pemberian Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Post 

Isometric Relaxation method dalam menurunkan nyeri pada penderita 

osteoarthritis genu 

b. Bagi praktisi, sebagai dasar keilmuan dalam memberikan intervensi dan 

edukasi pasien osteoarthritis genu 

c. Bagi peneliti, dapat dijadikan acuan dan pertimbangan serta dapat di 

kembangkan untuk penelitian selanjutnya. 

 


