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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tubuh manusia akan mengalami perubahan dengan bertambahnya usia. 

Semakin bertambahnya usia akan mempengaruhi kondisi dari muskuloskeletal 

dan penurunan fungsi. Bertambahnya usia akan mempengaruhi kondisi dari 

muskuluskeletal. Penurunan fungsi muskuluskeletal pada lansia akan 

memunculkan penyakit degeneratif (Martono dan Pranarka, 2009).  

Penyakit degeneratif yang sering terjadi pada lansia yaitu osteoarthritis. 

Osteoarthritis knee merupakan penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan 

kelainan kartilago dengan perubahan klinis, histologi dan radiologis. 

Osteoarthritis  merupakan penyakit yang berkembangnya lambat dan menahun 

(Suryono, 2008).   

World Health Organization (WHO) menyatakan bahawa pada tahun 2007, 

diketahui penderita osteoarthritis diderita oleh 151 juta jiwa di seluruh dunia dan 

mencapai 24 juta jiwa di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan National Centers 

for Health Statistics menyatakan diperkirakan 15,8 juta (12%) orang dewasa 

antara usia 25-74 tahun mempunyai keluhan osteoarthritis (Sella et al., 2017).  

Prevalensi osteoarthritis total di Indonesia 34,3 juta orang pada tahun 

2002 dan mencapai 36,5 juta orang pada tahun 2007. Diperkirakan 40% dari 

populasi usia diatas 70 tahun menderita osteoarthritis, dan 80% pasien 

osteoarthritis mempunyai keterbatasan gerak dalam berbagai derajat dari ringan 

sampai berat yang berakibat mengurangi kualitas hidupnya karena prevalensi yang 

cukup tinggi (Sella et al., 2017). 
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Prevalensi Osteoarthritis di Jawa Tengah, kejadian penyakit OA sebesar 

5,1% dari semua penduduk. Kabupaten Malang dan kota Malang ditemukan 

prevalensi OA sebesar 10% dan 13,5% (Rusnoto, 2011). 

Faktor – faktor penyebab osteoarthritis disebabkan oleh usia, jenis 

kelamin, IMT, dan aktivitas. Osteoarthritis dapat mengakibatkan nyeri, 

penurunan kekuatan otot, penurunan Range Of Motion (ROM), penurunan postur 

dan gangguan pola kapsuler. (Anggraini dan Hendrati, 2014). 

Range of motion adalah latihan gerakan sendi yang memungkinkan 

terjadinya kontraksi dan peregarakan otot, dimana pasien menggerakan masing-

masing persendiannya sesuai gerakan normal baik secara aktif ataupun pasif. 

Tujuan ROM adalah mempertahankan atau memelihara kekuatan otot, 

memelihara mobilitas persendian, merangsang sirkulasi darah, mencegah kelainan 

bentuk mobilitas persendian, merangsang sirkulasi darah, mencegah kelainan 

bentuk (Kurnia dan Purwoko, 2015).  

Setelah melakukan studi pendahuluan di RST Tk II dr. Soepraoen Malang 

ditemukan jumlah responden osteoarthritis sebanyak 128 orang. Nilai range of 

motion yang telah dilakukan pada 10 responden pasien pada penderita 

osteoarthritis lutut, diketahui nilai ROM fleksi lutut lebih banyak yaitu 100 dan 

120. Bedasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang hubungan nilai ROM fleksi terhadap tingkat nyeri pada lutut pasien 

osteoarthritis di RST Tk II dr. Soepraoen Malang. 

B. Rumusan masalah 

Apakah ada hubungan nilai  range of motion fleksi terhadap tingkat nyeri 

osteoarthrits pada pasien RST Tk II dr. Soepraoen Malang. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan nilai range of motion fleksi terhadap nyeri 

osteoarthritis pada pasien RST Tk II dr. Soepraoen Malang 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat nyeri pada lutut pasien osteoarthritis di RST Tk 

II dr.  Soepraoen Malang 

b. Mengidentifikasi nilai range of motion fleksi pada lutut pasien 

osteoarthritis di RST Tk II dr. Soepraoen Malang 

c. Menganalisis hubungan nilai ROM Fleksi dengan tingkat nyeri pada lutut 

pasien osteoarthritis di RST Tk II dr. Soepraoen Malang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi RST Tk II dr. Soepraoen Malang 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

hubungan nilai range of motion fleksi dengan tingkat nyeri pada lutut pasien 

osteoarthritis di RST Tk II dr. Soepraoen Malang. 

2. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Malang 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan bahan kajian bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang jurusan fisioterapi. 

3. Bagi Masyarakat 

     Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai osteoarthritis lutut, 

sehingga masyarakat mengetahui dampak yang akan ditimbulkan. 

4. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah 

diperoleh sehingga bisa memperluas wawasan mengenai hubungan nilai 
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range of motion fleksi terhadap tingkat nyeri pada lutut pasien osteoarthritis 

RST Tk II dr. Soeparaoen Malang 

E. Keaslian penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

Peneliti, 

Tahun 
Judul Metode Hasil Perbedaan 

Taufandas, 

Maruli; Rosa, 

Elsye Maria, 

& Afandi, 

Moh., 2018 

Pengaruh 

Range Of 

Motion Untuk 

Menurunkan 

Nyeri Sendi 

Pada Lansia 

Dengan 

Osteoarthritis 

Di Wilayah 

Puskesmas 

Godean I 

Sleman 

Yogyakarta  

Penelitian 

tersebut 

dilakukan di dua 

dusun  di 

Kabupaten 

Sleman yaitu di 

dusun 

Mertosutan dan 

dusun 

Ngabangan. 

Penelitian ini 

menggunakan 

purposive 

sampling dengan 

random 

assignment. 

Jumlah sample 

yang digunakan 

36 orang. Waktu 

penelitian dua 

kali seminggu 

dengan waktu 

satu bulan.  

Ada pengaruh 

ROM untuk 

menurunkan 

nyeri 

osteoarthritis 

pada lansia  di 

wilayah 

Puskesmas 

Godean I 

Sleman 

Yogyakarta 

Penelitan ini 

hanya meneliti 

tentang ROM 

lutut tanpa 

mengukur 

fleksibilitas 

otot hamstring, 

dilakukan di  

RST Tk II dr. 

Soepraoen 

Malang. 

Sample 

penelitian ini 

menggunakan 

purposive 

sampling yang 

terdapat inklusi 

dan eksklusi.  

Marlina, 

Theresia 

Titin, 2015 

Efektivitas 

Latihan Lutut 

Terhadap 

Penurunan 

Intensitas 

Nyeri 

Responden 

osteoarthritis 

Lutut di 

Yogyakarta 

Penelitian 

menggunakan  

quasi 

eksperimen 

dengan 

pendekatan  

desain 

randomized two 

group pre-test 

and post-test 

design. Jumlah 

sample yang 

digunakan 80 

orang Intervensi 

yang dilakuakan 

selama empat 

minggu. 

Efektifitas 

latihan lutut 

dapat 

menurunkan 

intensitas nyeri 

responden 

osteoarthritis 

lutut. 

Penelitian ini 

merupakan 

observasi 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional. 

Inklusi dalam 

penelitian ini 

yaitu usia dari 

45-90 tahun 

dengan riwayat 

osteoarthritis,  

jenis kelamin, 

dan lama 

menjalani 

terapi.    
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Penelitian ini 

memiliki inklusi 

yaitu usia lebih 

dari 40 tahun 

dengan grade 

osteoarthritis 

yaitu grade 1 dan 

2. 

Wahyono, 

Yulianto dan  

Utomo, Budi, 

2015 

Efek 

Pemberian 

Latihan Hold 

Relax Dan 

Penguluran 

Pasif Otot 

Kuadrisep 

Terhadap 

Peningkatan 

Lingkup Gerak 

Fleksi Sendi 

Lutut Dan 

Penurunan 

Nyeri Pada 

Pasien Pasca 

Orif Karena 

Fraktur Femur 

1/3 Bawah Dan 

Tibia 1/3 Atas 

Rancangan 

penelitian 

menggunakan 

two group pre 

test and post test 

design, 

kelompok hold 

relax dan 

penguluran pasif 

masing-masing 

16 subyek, dosis 

perlakuan 

masingmasing 

kelompok 10 

kali 

pengulangan, 3 

kali seri latihan 

diberikan 2 

kali/hari selama 

2 hari berturutan 

1. Latihan 

hold relax 

maupun 

penguluran 

pasif otot 

kuadrisep 

berpengaruh 

terhadap 

penurunan 

nyeri dan 

peningkatan 

LGS fleksi 

lutut, 

2. Latihan 

hold relax 

berpengaruh 

lebih baik 

daripada 

latihan 

penguluran 

pasif otot 

kuadrisep 

terhadap 

penurunan 

nyeri dan 

peningkatan 

LGS fleksi 

lutut pada 

pasien pasca 

ORIF 

karena 

fraktur 

femur 1/3 

bawah atau 

fraktur tibia 

1/3 atas. 

Penelitian ini 

menggunakan 

observasi 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional. 

Penelitian ini 

hanya 

menggunakan 

goniometer 

untuk 

mengetahui 

nilai ROM 

fleksipada lutut 

pasien.  

Penelitian ini  

Inklusi 

penelitian ini 

menggunakan 

usia 45-90 

tahun, jenis 

kelamin dan 

lama menjalani 

terapi.  

Yusdiana dan 

Prasetryo, 

2012 

Penatalaksanaa

n Fisioterapi 

Pada Kondisi 

Osteoarthritis 

Knee Dekstra 

Dengan 

Penelitian ini 

dilakukan 

dengan cara 

melakukan 

interview dan 

observasional 

Osteoarthritis 

dapat 

mengakibatkan 

munculnya 

berbagai 

permasalahan 

Penelitian ini 

mengguanakan 

observasi 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional. 
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Modalitas 

Ultrasound 

Dan Terapi 

Latihan Di 

Rsud Prof. Dr. 

Margono 

Soekarjo 

pada seseorang 

pasien dengan 

kondisi 

osteoarthritis. 

permasalahan 

fisioterapi 

yaitu (1) 

adanya nyeri 

gerak (2) 

menurunnya 

kekuatan otot 

(3) 

keterbatasan 

gerak lutut 

terutamauntuk 

gerakan feksi 

(4) gangguan 

aktivitas 

fungsional, 

modalitas 

fisioterapi yang 

digunakan 

untuk 

mengatasi 

permasalah 

permasalahan 

tersebut adalah 

ultrasound dan 

terapi latihan 

Penelitian ini 

menggunakan 

dua 

pengukuran 

yaitu 

menggunakan 

goniometer 

untuk 

mengukur 

Range of 

Motion dan 

tingkat nyeri 

menggunakan 

NRS.   

Suriani dan 

Lesmana, 

2013 

Latihan 

Theraband 

Lebih Baik 

Menurunkan 

Nyeri Daripada 

Latihan 

Quadricep 

Bench Pada 

Osteoarthritis 

Genu 

Penelitian ini 

merupakan jenis 

penelitian 

eksperimintal 

untuk 

mengetahui efek 

suatu intervensi 

yang dilakukan 

terhadap objek 

penelitian. 

Sampel terdiri 

20 orang pasein 

RSUD Sekayu 

yang nyeri 

lutut,dan dipilih 

berdasarkan 

tehnik purposive 

sampling dengan 

menggunakan 

tabel assesmin 

yang tersedia. 

Sampel 

dikelompokan 

menjadi 2 

kelompok 

Ada Perbedaan 

Latihan 

“Theraband” 

Lebih Baik 

Menurunkan 

Nyeri Daripada 

Latihan 

Quadricep 

Bench Pada 

Osteoarthritis 

Genu. 

Penelitian ini 

menggunakan 

goniometer 

untuk 

mengetahui 

nilai ROM 

lutut. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

observasi 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional. 

Penelelitian ini 

menggunakan 

inklusi lansia 

dengan usia 

45-90 tahun, 

jenis kelamin 

dan riwayat 

menjalani 

terapi. 

Penelitian ini 

dilakukan di  
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perlakuan,kelom

pok perlakuan 1 

latihan 

“Theraband” 

dan kelompok 

perlakuan II 

latihan 

Quadricep 

Bench yang 

masing-masing 

terdiri dari 10 

orang. 

RST Tk II dr. 

Soepraoen 

Malang 


