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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut hadist dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

ِشفَاء   لَهه  أَْنَزلَ  إِلا  دَاء   ِمنْ  للاه  أَْنَزلَ  َما  

“Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula 

obatnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Walaupun menurut beberapa 

penelitian OA tidak dapat disembuhkan namun, fisioterapi memiliki peran 

penting dalam mengurangi progresifitas dari OA tersebut agar pasien dapat 

kembali melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. 

Menurut Framinham prevalensi osteoartritis lutut yang didiagnosis 

dengan radiografi pada peserta di atas 45 tahun adalah 19,2% dan di atas 80 

tahun angka mencapai 43,7%. (Anjum and Abbas, 2016). Sementara itu, 

prevalensi osteoartritis lutut masih cukup tinggi di Indonesia, sejumlah 15,5% 

pada pria dan 12,7% pada wanita dari total populasi Indonesia yang berjumlah 

sekitar 255 juta orang (Ahmad, Rahmawati and Wardhana, 2018).  

Osteoarthritis merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak 

dijumpai di masyarakat belakangan ini. Osteoarthritis diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu Osteoarthritis primer dan Osteoarthritis sekunder. Osteoarthritis 

primer disebut juga Osteoarthritis idiopatik yang mana penyebabnya tidak 

diketahui. Sedangkan Osteoarthritis sekunder yang disebabkan oleh faktor-

faktor seperti penggunaan sendi yang berlebihan dalam aktifitas kerja, olahraga 
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berat, adanya cedera sebelumnya, penyakit sistemik, inflamasi, kondisi seperti 

trauma sendi, kelainan bawaan, faktor gaya hidup, dan respon imun semua 

dapat menjadi pemicu terjadinya Osteoarthritis (Pratama, 2019). Adapun 

gambaran klinis dari OA adalah nyeri sendi, krepitasi, kekakuan sendi setelah 

istirahat, hyperthermia, dan keterbatasan gerak pada lutut yang progresif 

(Schencking et al., 2009). 

Nyeri merupakan problematika utama yang muncul pada penderita OA. 

Stiffness juga menjadi hal yang patut diperhatikan dalam menjadikan problem 

yang terkait dengan peradangan (Xhaferi et al., 2017).  Nyeri dan stiffness 

merupakan gangguan OA dari pendekatan struktural. Gangguan OA bisa diliat 

dari pendekatan fungsional, yang diliat dari locomotor restriction. Gangguan 

locomotor restriction terjadi pada orang yang terkena OA yang mengakibatkan 

seseorang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari (Xhaferi et al., 2017).  

Pada penelitian ini akan mengambil metode dengan case report.  Case 

report adalah salah satu jenis spesifik dari desain penelitian yang melaporkan 

pada aspek manajemen satu atau dua pasien dimana case report 

menggambarkan dan menganalisis diagnosis dalam perawatan kesehatan dan 

membentuk dasar evidence-based pyramid dan perlunya perubahan dalam 

praktik klinis atau pendekatan diagnostik/prognostik (El-Gilany, 2018). 

Tujuan utama dari rehabilitasi konvensional OA knee adalah untuk 

meningkatkan kekuatan otot. Tujuan dari program NEMEX ini berbeda karena 

tujuannya adalah untuk meningkatkan kontrol postural (missalnya posisi trunk 

dan tungkai bawah relatif satu sama lain) dan kinerja fungsional (misalnya 
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kualitas kinerja gerakan) dengan menahan otot tungkai bawah pada posisi 

fungsional. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh NeuroMuscular Exercise (NEMEX) training  programe 

terhadap penurunan nyeri pada penderita osteoarthritis knee? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh neuromuscular exercise training programe 

terhadap penurunan nyeri penderita osteoarthritis knee. 

2. Tujuan khusus 

Mengetahui gambaran latihan neuromuscular exercise training programe 

khususnya bagi fisioterapis agar dapat di aplikasikan kepada penderita 

osteoarthritis.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan  

informasi tentang pengaruh NEMEX (NeuroMuscular Exercise) training 

programe terhadap penurunan nyeri penderita OA knee. 

2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi 

fisioterapi dalam memberikan program latihan untuk penurunan nyeri fisik 

pada penderita OA knee.  


