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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang 

Lanjut usia ialah salah satu fase hidup yang akan dialami oleh manusia, 

dimana fase lansia merupakan fase emas dikarenakan tidak banyak orang yang 

dapat merasakan fase tersebut. Lansia juga  merupakan tahap akhir perkembangan 

pada daur kehidupan manusia dan sering ditandai oleh gagalnya seseorang 

mempertahankan keseimbangan kesehatan dan kondisi strees fisiologisnya. 

Berdasarkan pengertian lanjut usia secara umum, seorang dikatakan lanjut usia 

apabila usianya 65 tahun keatas (Effendi dan Mahfudli, 2009). Menurut WHO ( 

World Health Organization) batasan lanjut usia meliputi usia pertengahan (midle 

age), yaitu kelompok usia 45 sampai 49 tahun, lanjut usia (elderly), antara 60 

sampai 74 tahun, lanjut usia tua (old) antara 75 sampai 90 tahun, usia sangat tua 

(very old) diatas 90 tahun.  

Menurut UN- Population division, Departement Of Economic And Social 

Affairs (2008)  jumlah populasi lansia ≥ 60 tahun diperkirakan hampir mencapai 

600 juta orang dan diproyeksikan menjadi 2 miliyar pada tahun 2050 (Darmojo 

2010). Di Indonesia perlu adanya antisipasi pada masyarakat agar lansia menjadi 

masyarakat yang produktif, mandiri dan tidak menjadi beban bagi masyarakat 

lainnya. Namun pada kenyataan saat ini banyak lansia mengalami penurunan 

dalam melakukan kegiatan sehari hari. Hal itu seharusnya menjadi perhatian 

khusus untuk menangani ketidak mampuan atau keterbatasan dalam melakukan 

aktifitas sehari hari agar lansia menjadi masyarakat yang lebih mandiri lagi seperti 

pada saat mereka belum memasuki lanjut usia. 
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Lansia akan mengalami perbuahan-perbuhan yang bertahap pada dirinya. 

Perubahan yang terjadi pada setiap individu tidak selalu sama namun secara pelan 

dan pasti seorang lansia akan mengalami penurunan kondisi fisik dan psikis 

(BKKBN, 2014). Semakin bertambahnya usia akan mengalami penurunan 

kapasitas fisiologi secara bertahap dalam berbagai sistem, seperti kardiovaskular, 

neurophyschiatry, sistem kekebalan tubuh dan muskuloskleteal (Mulatani & 

Verman, 2007). Memasuki masa tua berarti mengalami kemunduran, misalnya 

kemunduran fisik, sistem musculoskeletal lansia seiring mengalami rematik, 

penyakit gout, nyeri sendi dan lumbago (Handono & Richard, 2013). Hampir 8% 

orang yang berusia 50 tahun ke atas mempunyai keluhan pada sendinya, terutama 

linu, pegal dan terasa sangat nyeri (Nugroho, 2008). Beberapa kelainan akibat 

perubahan sendi yang banyak terjadi pada lansia antara lain; gout, arthritis 

rheumatoid, dan osteoarthritis (Bangun, 2009). 

Menurut KEMENKES RI pada tahun 2013 menyatakan bahwa degenerative 

merupakan masalah terbesar pada lansia dan diperkirakan akan terdapat sekitar 

75% jumlah lansia yang menderita penyakit degenerative dengan kondisi lansia 

tersebut tidak dapat beraktifitas pada tahun 2050. Di dalam Susenas dikatakan 

bahwa keluhan yang sering terjadi pada lansia itu sendiri diantaranya pilek 

(11,75%), batuk (17,81%) dan keluhan lainnya sebesar 32,99% dengan jenis 

keluhan penyakit kronis diantaranya asam urat, darah tinggi, ramatik darah 

rendahdan diabetes termasuk juga didalamnya penyakit degenerative. 

Penyakit degenerative salah satunya yang sering dialami lansia yakni 

permasalahan rematologinya seperti Osteoarthritis. Menurut Prof. DR. Dr. 

Handono Kalim, SpPD K-R (2014). Di Amerika penderita Osteoarthritis 15 % 
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dari total populasi, 50% dari jumlah tersebut adalah penderita yang berusia diatas 

65 tahun dan 85% dari jumlah tersebut adalah penderita berusia 75 tahun keatas 

(Hunter, 2009). Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit gangguan persendian 

yang paling sering dijumpai. Osteoarthritis yang sering dikenal dengan 

peradangan sendi dimana terjadi kerusakan jaringan penyambung sendi yang 

diikuti oleh peroses pembengkakan dan pembentukan tulang rawan baru pada 

sendi. Persendian yang biasanya terkena osteoarthritis adalah persendian yang 

menumpu berat badan secara berlebih. Lutut merupakan persendian yang paling 

sering mengalami osteoarthritis dikarenakan adanya tekanan secara mekanis dan 

berlebihan pada sendi. Proses osteoarthritis yang terjadi bersifat lokal, prognesif 

dan kronis. Osteoarthritis berperan penting sebagai penyebab utama terjadinya 

nyeri, disabilitas pada lansia. Faktor faktor yang dapat meningkatkan terjadinya 

osteoarthritis adalah jenis kelamin, obesitas, cidera, genetik, pekerjaan atau 

aktifitas dan usia. 

Di Indonesia prevalensi osteoarthritis lutut tampak secara radiologis mencapai 

15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita yang berumur kisaran 40 – 60 tahun. 

Osteoarthritis merukapan penyakit degeneratif yang bersifat kronis dan 

berkembang dengan lambat yang menyerang usia lanjut ( Lansia). Pada saat  

penelitan di Bandung pasien yang berobat di klinik reumatologi Rumah Sakit 

Hasan Sadikin (RSHS) pada tahun 2007 sampai dengan 2010, berturut turut 

mendapatkan kasus osteoarthritis dengan presentasi 74,48% dari kebanyakan 

kasus (1297) reumatik pada tahun 2007. Enam puluh persen diantaranya adalah 

perempuan yang lebih dominan menderita osteoarthritis lutut (87%) dari kasus 

reumatik sebanyak 2760 pada tahun 2010 73% lebih banyak lansia perempuan 
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yang berdiagnosa osteoarthritis. Menurut WHO pada tahun 2025 populasi lansia 

di Indonesia akan meningkat 414% jika dibandingkan dengan tahun 1990. 

Masyarakat di Indonesia mengenal osteoarthiritis sebagai penyakit 

pengapuran sendi atau yang sering dikenal dengan peradangan sendi. Ada 

beberapa gejala terkait yang dapat mengganggu penderita osteoarthritis lutut, 

adanya nyeri dan kekakuan sendi, tidak bisa menggerakkan sendi secara bebas, 

lutut bengkak, lutut jika begerak ada bunyi “kretek-kretek”, dan adanya 

kelemahan otot. Lutut biasanya terasa kaku pada waktu – waktu tertentu biasanya 

pada saat mengawali aktifitas pagi hari  dari bangun tidur atau mengawali gerak 

setelah melakukan istirahat dalam waktu yang agak lama seperti halnya pada saat 

duduk agak lama kemudian berajak ke berdiri. Kekakuan lutut yang terjadi secara 

terus menerus akan mengakibatkan kelemahan otot quardricep ( paha depan ) 

yang berfungsi untuk menegakkan lutut pada saat berdiri dan berjalan 

kemingkinan mengalami pemendekan dan lembek sehingga otot ini 

mengakibatkan sendi menjadi tidak stabil dan merasakan nyeri ( Wahyu, 2016).  

Kekakuan lutut yang terjadi terus menerus akan mengakibatkan kelemahan 

pada paha bagian depan yang dapat mengakibatkan para penderita mengalami 

keterbatasan dalam melakukan aktifitas sehari hari. Pada penderita osteoarthritis 

akan merasakan nyeri, keterbatasan gerak dan fungsional yang mana akan 

mengakibatkan penurunan ROM (Range Of Motion). Range of motion adalah 

latihan gerak sendi yang memungkin terjadinya kontraksi dan pergerakan otot, 

dimana seseorang menggerakkan masing masing persendiannya sesuai gerakan 

normal baik secara aktif maupun pasif ( Potter dan Perrt (2006) dalam Havid dan 



5 
 

 
 

Cemmy, (2012). Untuk mengetahui pergerakan sendi normal dan tidak nomal baik 

gerakan aktif maupun gerakan pasif menggunakan goniometeri. 

Alat yang digunakan untuk mengukur sudut sendi adalah Goniometeri. Istilah 

goniometer berasal dari bahasa Yunani yaitu gonia yang berarti sudut dan metron 

adalah alat ukur, sehingga goniometeri berikatan dengan pengukuran sudut, 

khususnya sudut yang dihasilkan dari sendi melalui tulang tulang manusia. 

Goniometri digunakan untuk mengukur kemampuan gerak sendi aktif dan pasif. 

Keterbatasan gerak sendi secara pasif dan aktif pada penderita osteoarthritis dapat 

diatasi dengan melakukan beberapa latihan dan teknik untuk meningkatan ROM 

pada penderita osteoarthritis. 

Peran fisioterapi dalam permasalahan tentang osteoarthritis sangat penting, 

dimana fisioterapi merupakan tenaga medis yang melihat pergerakan dan fungsi 

manusia, lalu kita menelaah kembali peran fisioterapi ( Permenkes RI Nomor 80 

tahun 2013) adalah bentuk pelayanan kesehatan yang melibatkan suatu individu 

ataupun kelompok yang bertujuan untuk memelihara fungsi gerak tubuh 

mengembangkan dan memeliharanya dengan menggunakan modalitas manual 

terapi, latihan serta komunikasi.  

Untuk mengatasi keterbatasan dalam melakukan aktifitas sehari hari pada 

lansia yang berpotensi osteoarthritis ada beberapa latihan rantai kinetik yang 

digunakan untuk gangguan keterbatasan lutut. Ada beberapa study menunjukan 

bahwa latihan ini lebih efektif dan fungsional dari pada rantai kinetik terbuka 

yang diperjakan secara tradisional. Jenis latihannya adalah Home exercise, ROM 

(Range Of Motion) Strengthening exercise / latihan penguatan (Marliana,2015). 

Tujuan dari latihan ini untuk memperbaiki fungsi sendi, proyeksi sendi dari 
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kerusakan, meningkatkan kekuatan sendi, mencegah kecacatan sampai 

meningkatkan kebugaran, dalam melatih perlu diperhatikan kondisi dan 

kemampuan pasien (Dewi, 2009).  

Terapi non farmakologi yang disarankan khusus untuk penderita osteoarthritis 

knee salah satunya seperti menggunakan kinesio taping dengan retro walking 

exercise. Selain itu terapis juga harus melakukan pelakuan non drug atau 

nonsurgical, seperti taping yang dimana digunakan untuk menurunkan nyeri pada 

sendi atau otot sehingga dapat memperbaiki fungsi dan meningkat ROM serta 

membaiknya Aktifitas Deally Living penderita osteoarthritis knee . Dampak dari 

penggunaan kinesio taping telah diperkenalkan pada banyak pembelajaran untuk 

permasalahan musculoskeletal dan nervous system. Treatment menggunakan 

kinesio taping ditujukan pada kasus degenerative arthritis  untuk menurunkan 

nyeri dan meningkatkan fungsi sendi, dengan begitu dapat meningkatkan kualitas 

hidup pasien ( Boeskov,2014; Lee CR,2012). Elastic tapes yang melekat di otot 

memiliki fungsi sebagai inhibisi atau menaikkan ketegangan dari tendon otot 

sehingga dapat menurunkan nyeri, memperbaiki kekakuan otot, meningkatkan 

range of motion (ROM) (Mostafaviar, 2012). Konesio taping juga diakui oleh 

beberapa praktisi klinis dapat menurunkan nyeri dan meningkatkan fungsi tubuh ( 

Kim, 2017). 

Retro walking atau yang lebih dikenal dengan berjalan mundur. Efek dari 

berjalan mundur dalam penguatan kekuatan dan mengurangi strees dan 

mengakibatkan trauma antar tulang rawan artikular berkurang selama melakukan 

retro walking exercise. Retro walking exercise juga dapat mempertahankan 

keseimbangan statis untuk mendapatkan manfaat yang propioseptik yang 
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membantu mempercepat rehabilitas. Retro walking exercise juga merupakan 

latihan rehabilitasi untuk ekstermitas bawah dengan teknik berjalan mundur yang 

dilakukan untuk rehabilitasi pada pasien orthopaedic maupun neorological. 

 Berdasarkan hasil study pendahuluan yang dilakukan di Dinas Kesehatatan 

Kota Malang pada tanggal 21 November 2017, mendapatkan informasi bahwa 

jumlah penderita osteoarthritis diseluruh Posyandu sebanyak 365 orang di Kota 

Malang daerah Kendal Kerep pada tahun 2015 yaitu dengan laki laki berjumlah 

85 orang dan perempua berjumlah 280 orang. Sehingga berdasarkan informasi 

yang didapatkan, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan 

pengaruh kinesio taping dengan retro walking exercise terhadap peningkatan 

ROM pada lansia resiko osteoarthritis knee di Puskesmas Kendal Karep Kota 

Malang, Jawa Timur. 

B. Rumusan Masalah   

1. Bagaimana pengaruh  kinesio taping terhadap peningkatan ROM pada pasien 

yang resiko osteoarthritis knee di Puskesmas Kendal Karep? 

2. Bagaimana pengaruh retro walking exercise terhadap peningkatan ROM pada 

pasien yang resiko osteoarthritis knee di Puskesmas Kendal Karep ? 

3. Bagaimana perbedaan pengaruh kinesio taping dengan retro walking exercise 

terhadap peningkatan ROM pada pasien yang resiko osteoarthritis knee di 

Puskesmas Kendal Karep ? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan pengaruh kinesio taping dengan retro walking exercise  

terhadap peningkatan ROM pada lansia dengan resiko Osteoarthritis knee di 

Kendal Kerep Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi presentasi penderita Osteoarthritis knee di Kendal Karep 

Malang. 

b. Mengidentifikasi pengaruh kinesio teping terhadap peningkatan ROM pada 

lansia sebelum dan sesudah intervensi pada lansia beresiko osteoarthritis 

knee di Puskesmas Kendal Karep. 

c. Mengidentifikasi perbedaan pengaruh retro walking exercise terhadap 

peningkatan ROM sebelum dan sesudah intervensi pada lansia  beresiko 

Osteoarthritis knee di Puskesmas Kendal Karep. 

d. Menganalisis perbedaan pengaruh kinesio taping dengan retro walking 

exercise  terhadap peningkatan ROM pada lansia dengan resiko 

Osteoarthritis knee di Puskesmas Kendal Karep.  

D. Manfaat 

1. Bagi Peneliti 

a. Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di bidang Geriatri. 

b. Mendapatkan pengalaman berharga bagi peneliti untuk melakukan penelitian 

dibidang kesehatan. 
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2. Bagi Pendidikan  

a. Mendapat referensi lebih tentang perbedaan pengaruh kinesio taping dengan 

retro walking exercise terhadap peningkatan ROM pada lansia dengan resiko 

Osteoarthritis knee. 

b. Pengembangan ilmu pengetahuan terkait perbedaan pengaruh kinesio taping 

dengan retro walking exercise  terhadap peningkatan ROM pada lansia 

dengan resiko Osteoarthritis knee. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang perbedaan pengaruh kinesio taping dengan 

retro walking exercise  terhadap peningkatan ROM pada lansia dengan resiko 

Osteoarthritis knee sehingga masyarakat dapat melakuan kontrol pada 

keterbatasan gerak lutut akibat Osteoarthritis. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian 

N

o 

Pengarang Judul Variabel Desain 

Penelitian 

Hasil Perbedaan  

1 Dr. Deepti 

N 

Wadhwa, 

etc (2016) 

Effects of 

retro 

walking on 

Osteoarthrit

is of knee in 

geriatric 

population 

Variable 

indipenden 

(𝑋1) effects 

retro 

waliking 

variable 

dependen  

(𝑌1) 

Osteoarhritis 

of knee 

Penelitian ini 

dilakukan 9 

sesi selama 3 

kali 

pertemuan 

Simple 

Random 

Sampling 

Latihan 

retrowalking 

lebih efektif 

untuk 

mengurangi 

nyeri dan 

meningkatkan 

efektifitas 

fungsional 

lansia pada 

kasus 

osteoatritis 

Perbedaan 

terdapat pada 

intervensi, 

milik peneliti 

intervensi 

yang 

digunakan 

pengaruh 

kinesio taping 

dengan retro 

walking 

exercise 

terhadap 

peningkatan 

ROM pada 
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dalam 

seminggu. 

Selama 45-

60 menit di 

Department 

of 

Orthopaedics 

of Pravara 

Rural 

Hospital 

 

Osteoarthritis 

knee 

2 Marc 

Campolo, 

Jenie 

Babu, 

Katarzyna 

Dmochow

ska, Shiju 

Scariah 

dan Jincy 

Varughese 

pada 

tahun 

2013 di 

University 

of the 

Sciences, 

Philadelph

ia, PA, 

USA  

 

A 

Comparison 

Of Two 

Taping 

Techniques 

Kinesio And 

Mcconnell 

And Their 

Effect On 

Anterior 

Knee Pain 

During 

Functional 

Activities  

 

Penelitian ini 

membagi 

sampelnya 

membagi 2 

kelompok 

dimana 

kelompok 

pertama 

diberikan 

Mcconnel 

taping 

technique 

(MT) dan 

Kinesio 

Taping 

Method 

(KT), 

kemudian 

kelompok 

kedua tidak 

diberi taping 

untuk 

fungsional 

squat lift dan 

stair 

climbing. 

Sampel yakni 

mereka yang 

mengalami 

nyeri 

anterior pada 

lutut. Para 

sampel 

diberikan tes 

selama 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

cohort 

perspective 

study dengan 

desain 

penelitian 

Pretest–

postest 

design. 

kemudian 

instrument 

penelitiannya 

menggunakan 

Numeric Pain 

Intensity 

Scale dan 

metode 

sampling 

menggunakan 

purposive 

sampling.  
 

Hasil 

penelitian ini 

didapatkan 

bahwa median 

dari nyeri 

selama 

melakukan 

aktifitas 

fungsional 

yakni pada 

intervensi yang 

tidak memakai 

taping 2 (2,75), 

KT 1 (1), dan 

MT 0,5 (2) 

pada saat 

melakukan 

squat lift 

sedangkan nilai 

nyeri pada saat 

melakukan 

stair climbing 

didapatkan 

hasil yakni 

pada saat tanpa 

memakai 

taping 1,5 

(2,75), KT 1 

(1,75), dan MT 

1 (1,75). Dapat 

dikatakan 

bahwa tidak 

ada perbedaan 

yang signifikan 

secara statistik 

Perbedaan 

terdapat 

pada 

intervensi, 

milik 

peneliti 

intervensi 

yang 

digunakan 

pengaruh 

kinesio 

taping 

dengan retro 

walking 

exercise 

terhadap 

peningkatan 

ROM pada 

Osteoarthriti

s knee 
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melakukan 2 

aktifitas 

fungsional 

yaitu squat 

lift dengan 

bobot kotak 

10% dari 

berat tubuh 

ditambah 

dengan berat 

8,5 pounds, 

stair 

climbing 

degan 3 

kondisi tidak 

ada taping, 

MT dan KT.  

antara berbagai 

intervensi yang 

dilakukan.  

 

3 Ahmad 

alghair, 

etc (2016) 

Effect of 

retro and 

forward 

walking on 

Quadriceps 

muscle 

strength, 

pain, 

function, 

And 

mobility in 

patients 

with knee 

Osteoarthrit

is: a 

protocol for 

a 

randomized 

Controlled 

trial 

Variable 

Indevenden 

(X1) Retro 

and forward 

walking on 

quardriseps 

muscle, 

variable 

devenden 

(Y1) 

mobility in 

patients with 

knee 

Osteoarthriti

s. Penelitian 

dilakukan di 

Amerika 

Collage of 

Rhematology

, intervensi 

dilakukan 

selama 3 

bulan. 

Eksperimen 

dengan 

Rendomezed 

Controlled, 

Retro walking 

lebih efektif 

untuk 

mengatasi 

rehabilitasi 

dini pada 

osteoarthritis 

Perbedaan 

terdapat pada 

intervensi, 

milik peneliti 

intervensi 

yang 

digunakan 

pengaruh 

kinesio taping 

dengan retro 

walking 

exercise 

terhadap 

peningkatan 

ROM pada 

Osteoarthritis 

knee 

4 Shomashe

kar, etc. 

A study to 

compare the 

Variable 

Indevenden 

Randomized 

study design 

Stimulasi 

saraf elektrik 

Perbedaan 

terdapat pada 
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(2015) effectivenes

s of 

transcutaneo

us electrical 

nerve 

stimulation 

with retro-

walking 

versus 

ultrasound 

therapy with 

retro-

walking in 

chronic 

osteoarthriti

s of knee 

(X1)  A-

received 

TENS 

transcutaneo

us electrical 

nerve 

stimulation 

and retro 

walking (X2) 

ultrasound 

therapy with 

retro-walking  

Variable 

Dependen 

(Y1) 

Chronic 

Osteoarthriti

sof knee. 

Dilakukan 

Kempegowd

a institute of 

medical 

sciences 

selama 3  

minggu. 

comprising transkutan 

TENS dengan 

terapi retro 

berjalan dan 

terapi 

ultrasound 

terapeutik 

dengan retro 

walking 

menunjukkan 

efektivitas 

dalam 

mengurangi 

intensitas 

nyeri, 

memperbaiki 

hasil 

fungsional 

dan rentang 

gerak. 

intervensi, 

milik peneliti 

intervensi 

yang 

digunakan 

pengaruh 

kinesio taping 

dengan retro 

walking 

exercise 

terhadap 

peningkatan 

ROM pada 

Osteoarthritis 

knee 

5 Kwansub 

Lee, 

Chae-Woo 

Yi dan 

Sangyong 

Lee 

(2016) di 

Depertme

nt of 

Physical 

Therapy, 

Republic 

of Korea  

The effects 

of 

kinesiology 

taping 

therapy on 

Degeneratif 

knee 

arthritis 

patients’ 

pain, 

function, 

and joint 

range of 

motion  

 

Sebanyak 30 

dan 

membaginya 

ke dalam 2 

kelompok, 

kelompok 

pertama 

yakni 

sebanyak 15 

pasien yang 

menerima 

conservative 

fisioterapi 

dan 

kelompok 

kedua 

sebanyak 15 

pasien 

mendapatkan 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

comparative 

persepective 

study.  

Instrument 

penelitian 

menggunakan 

VAS untuk 

nyeri, 

WOMAC 

untuk 

Fungsional 

dan 

pengukuran 

ROM 

menggunakan 

Hasil dari 

penelitian ini 

menyebutkan 

bahwa 

terdapat 

penurunan 

nilai dari 

pengukuran 

Visual Analog 

Scale dan 

Korean 

Western 

Ontario and 

McMaster 

Universities 

Osteoarthritis 

Index (K-

WOMAC) 

serta terjadi 

Perbedaan 

terdapat pada 

intervensi, 

milik peneliti 

intervensi 

yang 

digunakan 

pengaruh 

kinesio taping 

dengan retro 

walking 

exercise 

terhadap 

peningkatan 

ROM pada 

Osteoarthritis 

knee 
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perlakuan 

kinesiology 

taping terapi. 

Semua 

pasien 

diberikan 

terapi 

sebanyak 3 

kali dalam 

satu minggu. 

Kinesiology 

taping 

diaplikasikan 

pada otot 

hamstring, 

anterior 

tibialis, 

quadriceps 

femoris dan 

gastrocnemiu

s. 

 

Goniometer 

dan teknik 

pengambilan 

sample 

menggunakan 

purposive 

sampling  

peningkatan 

pada ROM 

secara 

signifikan 

dengan 

kelompok 

yang 

menerima 

pemberian 

kinesiology 

taping 

dibandingkan 

yang hanya 

melakukan 

terapi 

konserfatif 

saja.  

 

6 Agustina 

Rahmawat

i (2016) di 

Universita

s Aisyah 

Yogyakart

a  

 

Perbedaan 

Pengaruh 

Theraband 

Exercise 

dengan 

Kinesio Taping 

terhadap 

Peningkatan 

Aktivitas 

Fungsional 

pada 

Osteoarthritis 

Knee di Desa 

Nogotirto 

Sleman 

Yogyakarta  

  

Sebanyak 14 

sampel yang 

dibagi 

menjadi 2 

kelompok, 

kelompok 1 

diberikan 

perlakuan 

theraband 

exercise dan 

kelompok 2 

diberikan 

perlakuan 

kinesio 

taping. 

Intervensi 

diberikan 

selama 3 kali 

dalam 1 

minggu pada 

masing-

masing 

kelompok  

 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

Experimental 

dengan pre 

and post test 

group design.  

Instrument 

menggunakan 

WOMAC 

(Western 

Ontario and 

McMaster 

Universities 

Osteoarthritis 

Index) dan 

teknik 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

purposive 

sampling  

Hasil dari 

kedua jenis 

perlakuan 

memiliki 

dampak 

terhadap 

peningkatan 

aktifitas 

fungsional 

pada pasien 

OA dengan 

analisa hasil 

menggunakan 

Paired 

Sample T-test 

dimana p 

value pada 

semua 

kelompok 

lebih kecil 

dari pada nilai 

p=0,05. 

Kemudian 

hipotesa ke III 

menggunakan 

Independent 

Perbedaan 

terdapat pada 

intervensi, 

milik peneliti 

intervensi 

yang 

digunakan 

pengaruh 

kinesio taping 

dengan retro 

walking 

exercise 

terhadap 

peningkatan 

ROM pada 

Osteoarthritis 

knee. 
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Sample T-test 

yang 

diperoleh nilai 

p=0,576 

(p>0,005)yan

g berarti tidak 

ada perbedaan 

anatara 2 

kelompok 

tesebut dalam 

peningkatan 

aktifitas 

fungsional 

kasus OA  
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