
xiii 
 

Tabel 4.12 Nilai  scorefungsi lutut pada chondromalacia patella sebelum dan 

sesudah intervensi pada kelompok perlakuan II dengan diberikan 

latihan stabilisasi lutut dan US......................................................   100 

Tabel 4.13 Nilai selisih score fungsi lutut chondromalacia patella antara 

kelompok perlakuan I dan kelompok perlakuan II......................    102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Susunan tulang pembentuk sendi lutut....................................   19 

Gambar 2.2 Ligament Pada Sendi Lutut.....................................................   21 

Gambar 2.3 Otot Ekastensor Lutut..............................................................  22 

Gambar 2.4 Otot Fleksor lutut....................................................................   23 

Gambar 2.5 chondromalacia Patella.........................................................     31 

Gambar 2.6 Us chondromalacia patella......................................................   53 

Gambar 2.7 Squat.......................................................................................   61 

Gambar 2.8 SLR.........................................................................................   61 

Gambar 2.9 Lunges....................................................................................    62 

Gambar 2.10 wooble board..........................................................................    63 

Gambar 2.11 Medial wedge shoe................................................................     64 

Skema   2.1 Kerangka Berfikir..................................................................    70 

Skema   2.2 Kerangka Konsep..................................................................    71 

Skema   3.1 Kelompok Perlakuan I...........................................................    74 

Skema   3.2 Kelompok Perlakuan II.......................................................... 75 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR GRAFIK 

 

Grafik    4.1 Distribusi data berdasarkan usia pada kelompok perlakuan I dan 

kelompok perlakuan II.................................................................... 88 

Grafik    4.2  Distribusi sampel berdassarkan tinggi badan................................. 89 

 

Grafik    4.3 Distribusi sampel berdasarkan Berat Badan.................................. 90 

 

Grafik    4.4 Distribusi sampel berdasarkan IMT............................................... 91  

 

Grafik    4.5 Distribusi sampel berdasarkan hobi olahraga pada kelompok perlakuan I 

dan perlakuan II............................................................................ 92  

Grafik    4.6 Distribusi nilai score fungsi lutut pada chondromalacia patella pada 

kelompok I dengan diberikan medial wedge shoe, latihan stabilisasi lutut, 

US sebelum dan sesudah intervensi..............................................           93 

Grafik    4.7 Nilai peningkatan score fungsi lutut chondromalacia patella pada 

kelompok I dengan diberikan latihan stabilisasi lutut, US sebelum dan 

sesudah intervensi.........................................................................          95 

Grafik    4.12  Nilai  score fungsi lutut hondromalacia patella kelompok perlakuan I dan 

kelompok perlakuan II...................................................................         96 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Sehat menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah suatu kasus yang 

terbebas dari segala jenis penyakit, baik fisik, mental dan sosial merupakan aspek 

positif dan tidak hanya bebas dari penyakit serta kecacatan yang merupakan aspek 

negatif. Maka dengan kasus tersebut manusia dapat melakukan aktivitasnya sehari-

hari secara maksimal dan fungsional. 

Salah satu aktivitas seperti bekerja maupun berolahraga, adalah suatu 

aktivitas yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan gerak dan fungsi fungsional 

yang dimiliki oleh individu,  yang tergantung dari pertumbuhan dan perkembangan 

secara sehat dan normal dari sejak masa kanak-kanak sampai menjadi dewasa. 

Dengan adanya pergeseran pola penyakit infeksi ke penyakit degenaratif, memberi 

dampak yang lebih luas bagi tenaga kesehatan khususnya fisioterapi, dalam 

menjalankan profesinya. 

Pada seorang berusia lanjut kemungkinan terjadi masalah kesehatan 

sangatlah rentan, karena dengan bertambahnya usia maka terjadi perubahan 

fisiologis dan struktur tubuh. Tetapi pada masa sekarang masalah kesehatan bukan 

hanya dialami pada kaum usia lanjut namun juga dialami pada kaum muda, hal ini 

dikarenakan masyarakat sekarang maunya semua serba instan dan mudah. Sehingga 

orang semakin malas untuk berjalan atau pergi kesuatu tempat dalam jarak dekat 

ataupun jauh, dan lebih memilih untuk memakai sepeda motor atau mobil karena 

1 
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lebih cepat dan tidak melelahkan. Gaya hidup serba cepat tersebut juga terjadi 

dalam pola makan dan minum. 

Dengan rendahnya tingkat kesadaran dalam menjaga kesehatan. Sehingga 

dari masalah tersebut timbul berbagai penyakit dan keluhan, salah satu keluhan 

yang sering dialami oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari baik yang 

remaja,dewasa maupun yang sudah lanjut usia adalah nyeri lutut.  

Dalam anatomi manusia, lutut adalah sendi yang menghubungkan femur 

dan tibia. Dan persendian pada lutut termasuk dalam jenis sendi synovial (synovial 

joint), yaitu sendi yang mempunyai cairan sinovial yang berfungsi untuk membantu 

pergerakan antara dua buah tulang yang bersendi agar lebih leluasa. Secara 

anatomis persendian ini lebih kompleks dari pada jenis sendi fibrous dan sendi 

cartilaginosa1. 

Di samping itu sendi lutut pun mudah terkena cedera karena secara 

fungsional sendi ini memiliki beban kerja yang berat badan, dimana lutut berfungsi 

sebagai penyangga berat tubuh. Dengan demikian sendi ini sangat rentan untuk 

terjadinya cedera. Menurut penelitian pada 1242 pengemudi taksi di Taipei tahun 

2000, menemukan prevelensi nyeri lutut sebesar 22% pada yang mengemudi dari 

10 jam/hari. Pada tahun yang sama, Anderson dan Raanas yang dikutip oleh Chen, 

melakukan survei keluhan nyeri lutut yang berhungungan dengan kerja pada 703 

pengemudi taksi profesional di Norwegia, dengan menggunakan Nordic 

Musculoskeletal Questionnaire. Didapat prevelensi nyeri lutut pada pengemudi 

taksi adalah 29%, dibandingkan pada masyarakat umum yang hanya 25%. Survei di 

                                                            
1 Fitriani Lumongga, 2004 Digitized by USU digital library” sendi lutut” available at 
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3476/1/anatomi-fitriani.pdf 
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Taiwan yang menggunakan modifikasi dari Nordic Musculoskeletal Questionnair, 

menemukan bahwa para pengemudi profesional mengeluh nyeri lutut lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata prevelensi nasional 11% berbanding 8,6%. Sedangkan pada 

tahun 2011 di RS Cipto Mangunkusumo kasus nyeri lutut mencapai 56,7% dari 

seluruh pasien yang berobat kedevisi Reumatologi Depertemen Ilmu Penyakit 

Dalam, insidensi pada usia kurang dari 20 tahun hanya sekitar 10% dan meningkat 

menjadi lebih dari 80% pada usia diatas 55 tahun2. 

Salah satu penyebab-penyebab nyeri lutut antara lain pada orang dewasa 

bisa dikarenakan adanya trauma seperti terjatuh, keseleo, atau cedera pada waktu 

olahraga baik yang disadari ataupun tidak. Sedangkan  pada anak nyeri biasanya 

karena pertumbuhan lutut yang kurang sempurna, dan kelainan-kelainan yang perlu 

mendapat perhatian adalah Chondromalacia Patella karena  kasus ini sering 

dijumpai pada usia 15 hingga 60. 

Chondromalacia patella  atau Patellofemoral Syndrome adalah suatu 

patologi adanya kerusakan pada kartilago patella, dimana terdapat pelunakan atau 

pengkikisan dan kekerasan dari kartilago yang ditandai dengan adanya nyeri pada 

bagian depan dari lutut terutama saat menekuk. Kekasaran atau kerusakannya dapat 

berubah dari ringan menjadi berat. Chondromalacia Patella menggambarkan 

perubahan yang terjadi pada lapisan kartilago pada ujung tulang dimana fungsinya 

menurun dan terjadi degenerasi. Chondromalacia di dapat dari cedera pada 

kartilago yang masih sehat atau respon terhadap pembebanan yang berlebihan pada 

kartilago. Beberapa penyebab yang telah diketahui seperti injury atau cidera pada 

                                                            
2 Dian Mardhiyah, 2011 “nyeri lutut”. available at 
http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/download/667/664 
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lutut, terjadi karena adanya penggunaan atau pembebanan yang berlebihan pada 

lutut, mal alignment pada lutut, gangguan mekanik (trauma langsung atau tidak 

langsung) kecacatan genu valgus atau genu varus, umur, over weight, over dan 

proses degenerasi3. 

Pada Chondromalacia patella ditemukan bahwa tingkat prevelensi mencapai 

36,2%, penyakit ini juga dapat dilihat pada setiap usia. Lebih umum pada 15 hingga 

60 tahun, dan kejadian sering ditemukan pada wanita dibandingkan pria4. 

Ditemukan bahwa prevalensi Chondromalacia Patella dicina terdapat 20,1% pada 

siswa perempuan dan 11,65 pada laki-laki pada 4058 siswa diprovensi shandong, 

cina 5.  

Nyeri yang ditimbulkan pada Chondromalacia Patella ini terjadi karena 

adanya pembebanan kartilago sehingga dapat menekan atau mengiritasi saraf serta 

pergeseran tulang yang disebabkan oleh Mal Alignment Patella. Mal Aligmant pada 

lutut juga bisa di akibatkan oleh kelemahan otot atau ketidakseimbangan kekuatan 

otot Quadriseps, Vastus medialis yang berfungsi sebagai stabilisasi Patella. Jika 

salah satu otot menarik terlalu kuat dari pada otot yang lain maka petella tidak akan 

meluncur dengan benar dan akan menggesek hanya pada satu sisi baik itu sisi 

lateral maupun medial dan hal ini dapat menimbulkan gesekan antara tulang patella 

dengan tibia dan femur, sehingga menimbulkan iritasi, abrasi dan permukaan 

                                                            
3 Orthopedic topics . available at http://www.orthoseek.com/articles/chondromp.html 
4 Edward. 2008. “Chondromalacia Patella”. Available at http://www.health-worlds.com/chondromalacia-
patella-emedicine/  
5 Zhang H, XQ Kong, Cheng C, Liang MH. 2003. “A correlative study between prevalence of 
chondromalacia patellae and sports injury in 4068 students”. Affiliated Hospital of Taishan Medical 
College, Taishan, Shandong Province 271000, China. Available at 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14642059 
 



5 
 

artikulasi patella menjadi kasar. Selain itu nyeri juga dapat terjadi karena adanya 

degenerasi pada kartilago yang menyebabkan struktur pada kartilago berubah 

sehingga kemampuannya sebagai shock absorber atau peredam kejut akan 

berkurang, dimana bila ada pembebanan yang berlebihan dan distribusi beban yang 

tidak merata pada tulang rawan atau kartilago tidak sanggup menahan beban yang 

diterima sehingga dapat menimbulkan pembebanan atau stress mekanik yang dapat 

menekan saraf jaringan sekitarnya seperti tulang subkondral sinovium dan kapsul 

sendi yang banyak mengandung serabut saraf sehingga menimbukan nyeri pada 

saat terjadi gerakan.  

Rasa nyeri pada chondromalacia patella dirasakan terutama saat naik turun 

tangga, berjalan, berlari dan berdiri dari posisi jongkok. Sedangkan nyeri sendiri 

dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan karena trauma 

langsung maupun tidak langsung, infalamasi, infeksi, iklim atau suhu dingin, dan 

imobilisasi. Kemudian terjadi refleks kontraksi otot, menyebabkan spasme otot, 

sirkulasi terganggu atau terhambat, otot tidak sempat melakukan releksasi. 

Fisioterapi mempunyai peranan penting dalam penanganan keluhan nyeri 

yang diakibatkan Chondromalacia Patella, seperti yang dicantumkan dalam General 

Meeting Of Physical Therapist ( Juni  2011 ) bahwa :    

“ Physical therapy provides services to individuals and populations to 

develop, maintain and restore maximum movement and functional ability 

throughout the lifespan. This includes providing services in circumstances 

where movement and function are threatened by ageing, injury, disease or 
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environmental factors. Functional movement is central to what it means to 

be healthy6” 

  Pengertian diatas adalah kemampuan fisioterapi sebagai tenaga pelayanan 

kesehatan untuk meningkatkan, memelihara, memulihkan gerak dan fungsional 

sepanjang rentang kehidupan. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemberian 

intervensi yang tepat seperti pemberian manual terapi, terapi latihan serta modalitas 

fisioterapi. 

Berdasarkan defenisi diatas, maka fisioterapi sebagai tenaga profesional 

kesehatan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang tinggi untuk 

mengembangkan, mencegah, mengobati dan mengembalikan gerak dan fungsi 

seseorang. Adapun peran fisioterapi yang dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri 

pada kasus Chondromalacia Patella dengan menggunakan penambahan  Medial 

Wedge Shoe dan latihan stabilisai lutut dan modalitas elektroterapi seperti US (ultra 

sound) sehingga dapat meningkatkan aktivitas fungsional lutut.  

Pada kasus Chondromalacia Patella  penggunaan Medial Wedge  Shoe 

merupakan salah satu alat bantu untuk mengurangi tekanan pada kaki dengan 

tujuan untuk mengurangi nyeri pada lutut bagian medial. Dengan cara 

memodifikasi yaitu menyisipkan bahan yang halus/ empuk pada bagian dalam 

sepatu sebagai shock absorber atau dari bahan yang sedikit kaku agar lebih stabil. 

Pada ortotic medial wedge shoe banyak dipergunakan untuk mengatasi keluhan 

adanya gangguan pada tungkai bawah dan pergelangan kaki yang berfungsi untuk 

menjaga dan menyangga alignment atau garis tengah dari posisi tungkai dan kaki, 

                                                            
6 General Meeting of World Confederation Of Physical Therapy  (juni 2011) 
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mencegah dan mengkoreksi adanya gangguan deformitas pada tungkai bawah dan 

pergelangan kaki, dan secara keseluruhan untuk meningkatkan fungsional dari 

tungkai bawah dan pergelangan kaki.7 

Penggunaan ortotik disesuaikan dengan kebutuhan dan kasus patologi, dapat 

diletakkan dibagian lateral, medial, anterior dan posterior. Untuk menangani 

gangguan perubahan alignment dari posisi patella pada kasus Chondromalacia 

Patella dipergunakan Medial Wedge Shoe Orthotic, karena penggunaan pada 

bagian medial akan memberikan perubahan berupa pengalihan beban yang 

menumpu pada bagian medial kaki menjadi lebih ke arah lateral sehingga akan 

merubah posisi dari patella sehingga akan mengurangi gesekan yang terjadi dengan 

tulang femur yang dapat mengurangi stimulus nyeri 

Latihan stabilisasi lutut adalah suatu bentuk latihan yang dilakukan dengan 

mengembangkan control area proksimal tubuh yang stabil yang ditandai dengan 

respon bebas dan dapat diberikan beban tahanan yang berubah-ubah.Saat 

melakukan stabilisasi, biasanya dengan kontraksi otot static (isometrik). Karena ia 

berperan untuk menahan segmen tubuh tidak bergerak. Oleh karena itu 

pemendekan otot sangat sedikit. Latihan stabilisasi lutut dapat dikembangkan 

aplikasinya dengan open-chain stabilizing exercise dan closed-chain stabilizing 

exercise. 

                                                            
7 William A. Grana, MD, MPH And Barbara Jean Campbell, MD. 2002. “american of orthopaedic 
surgeons di artikel orthotic Editor-In-Chief” available at. 
http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00172 
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Menurut Watson 2000, 2008 Ultra Sound (US) adalah bentuk energi 

mekanikal, Getaran mekanis pada frekuensi meningkatkan dikenal sebagai energi 

suara. Kisaran suara manusia normal adalah dari 16Hz ke sesuatu yang mendekati 

15-20,000 Hz (pada anak dan dewasa muda). Selain ini batas atas, getaran mekanik 

yang dikenal sebagai US. Frekuensi yang digunakan dalam terapi biasanya antara 

1,0 dan 3,0 MHz8. Dengan efek micromassage dan heating dapat mengurangi nyeri, 

dimana panas yang dihasilkan dapat membantu vasodilatasi pembuluh darah dan 

menghasilkan peningkatan sirkulasi darah kedaerah tersebut sehingga zat-zat iritan 

penyebab nyeri dapat terangkat dengan baik dan masuk kedalam aliran darah 

sehingga nyeri berkurang. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mencoba melakukan penelitian 

yang berjudul “ efek penambahan medial wedge shoe pada intervensi latihan 

stabilisasi lutut dan US (Ultra Sound) terhadap peningkatan score fungsi lutut pada 

kasus Chondromalacia Patella”. 

B. Identifikasi Masalah 

Chondromalacia patella adalah kerusakan pada kartilago patella, dimana 

terdapat pelunakan atau pengkikisan dan kekerasan dari kertilago. Kekasaran 

atau kerusakannya dapat berubah dari ringan menjadi berat. Chondromalacia 

Patella menggambarkan perubahan yang terjadi pada lapisan kartilago pada 

ujung tulang dimana fungsinya menrun dan terjadi degenerasi. Chondromalacia 

di dapat dari cedera pada kartilago yang masih sehat atau respon terhadap 

pembebanan yang berlebihan pada pada kartilago. 

                                                            
8 Watson 2000, 2008. www.electrotherapy.org  
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Rasa nyeri yang ditimbulkan pada chondromalacia patella ini disebabkan 

adanya pembebanan kartilago sehingga dapat menekan atau mengiritasi saraf 

serta pergeseran tulang/mal alignment patella. Mal aligmant pada lutut juga bisa 

di akibatkan oleh kelemahan otot atau ketidakseimbangan kekuatan otot 

Quadriseps, vastus medialis yang berfungsi sebagai stabilisasi patella. Jika salah 

satu otot menarik terlalu kuat daari pada otot yang lain maka petella tidak akan 

meluncur dengan benar dan akan menggesek hanya pada satu sisi baik itu sisi 

lateral maupun medial dan dapat menimbulkan gesekan antara tulang patella 

dengan tibia dan femur, sehingga menimbulkan iritasi, abrasi dan permukaan 

artikulasi patella menjadi kasar. Sehingga menimbukan nyeri pada saat terjadi 

gerakan. 

Pada Chondromalacia patella nyeri dirasakan  terutama pada saat naik 

turun tangga, berjalan, berlari, berdiri dari posisi jongkok. Dan nyeri  tersebut 

dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan trauma langsung 

atau  trauma tidak langsung, inflamasi, infeksi, iklim atau suhu dingin dan 

immobilisasi. 

Medial wedge shoe mempunyai manfaat untuk memberikan perubahan 

berupa pengalihan beban yang menumpu pada bagian medial kaki menjadi lebih 

ke arah lateral sehingga akan merubah Mal Alignment dari patella sehingga akan 

mengurangi gesekan yang terjadi dengan tulang femur yang dapat mengurangi 

stimulus nyeri. 
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Ultra sound (US) mempunyai  efek micromassage dan heating dimana 

dapat mengurangi nyeri, dimana panas yang dihasilkan dapat membantu 

vasodilatasi pembuluh darah dan menghasilkan peningkatan sirkulasi darah 

kedaerah tersebut sehingga zat-zat iritan penyebab nyeri dapat terangkat dengan 

baik dan masuk kedalam aliran darah sehingga nyeri berkurang. Sedangkan 

Untuk Latihan stabilisasi lutut adalah suatu bentuk latihan yang dilakukan 

dengan mengembangkan control area proksimal tubuh yang stabil yang ditandai 

dengan respon bebas dan dapat diberikan beban tahanan yang berubah-ubah.Saat 

melakukan stabilisasi, biasanya dengan kontraksi otot static (isometrik). Karena 

ia berperan untuk menahan segmen tubuh tidak bergerak. Oleh karena itu 

pemendekan otot sangat sedikit. Latihan stabilisasi lutut dapat dikembangkan 

aplikasinya dengan open-chain stabilizing exercise dan closed-chain stabilizing 

exercise. Latihan stabilisasi lutut bermanfaat sebagai pengutan otot-otot 

stabilisator lutut sehingga membantu serta memperbaiki problem yang muncul 

akibat instabilitas atau nyeri diakibatkan oleh kelemahan otot. Efek  lain dari 

latihan stabilisasi adalah dapat memperbaiki kekuatan otot-otot stabilisator aktif 

pada lutut, ukuran serta mencegah peradangan.   

C. Pembatasan Masalah 

Karena begitu banyaknya masalah yang timbul akibat Chondromalacia 

Patella maka mengingat keterbatasan waktu, teori, dan biaya, penulis membatasi 

penelitian ini hanya pada “Efek penambahan medial wedge shoes pada intervensi 

latihan stabilisasi lutut dan US terhadap peningkatan score fungsi lutut pada konsisi 

chondromalacia patella”. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada efek pemberian latihan stabilisasi lutut dan US terhadap 

peningkatan score fungsi lutut  pada kasus Chondromalacia Patella? 

2. Apakah ada efek pemberian latihan stabilisasi lutut, US  dan medial wedge 

shoe terhadap peningkatan score fungsi lutut pada kasus Chondromalasia 

Patella? 

3. Apakah ada perbedaan efek penambahan medial wedge shoe pada intervensi 

latihan stabilisasi lutut dan US terhadap peningkatan score fungsi lutut pada 

kasus Chondromalacia Patella? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan efek  penambahan medial wedge shoes pada 

intervensi latihan stabilisasi lutut dan ultra sound (US) terhadap peningkatan 

score fungsi lutut pada kasus Chondromalacia Patella. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui efek pemberian latihan stabilisasi lutut dan ultra 

sound (US) terhadap peningkatan score fungsi lutut pada kasus 

Chondromalacia Patella. 

b. Untuk mengetahui efek pemberian medial wedge shoe pada 

intervensi latihan stabilisasi lutut dan ultra sound (US) terhadap 

peningkatan score fungsi lutut pada kasus Chondromalacia Patella. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi Fisioterapis 

sehubungan dengan manfaat efek penambahan medial wedge 

shoes pada intervensi latihan stabilisai lutut dan ultra sound (US) 

terhadap peningkatan score fungsi lutut pada kasus 

chondromalacia patella. 

b. Untuk melihat efek penambahan medial wedge shoes pada 

intervensi latihan stabilisai lutut dan ultra sound (US) terhadap 

peningkatan score fungsi lutut pada kasus chondromalacia 

patella. 

2. Bagi institusi pelayanan 

a. Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui  efek penambahan 

medial wedge shoes pada intervensi latihan stabilisai lutut dan 

ultra sound (US) terhadap peningkatan score fungsi lutut pada 

kasus chondromalacia patella. Agar fisioterapis dapat 

memberikan pelayanan fisioterapis yang tepat berdasarkan ilmu 

pengetahuan fisioterapi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. DESKRIPSI TEORI 

1. Nyeri Pada Chondromalasia patella 

a. Pengertian  

  Chondromalacia patella  atau Patellofemoral pain Syndrome 

adalah suatu patologi adanya kerusakan pada kartilago patella, dimana 

terdapat pelunakan atau pengkikisan dan kekerasan dari kartilago yang 

ditandai dengan adanya nyeri pada bagian depan dari lutut terutama saat 

menekuk. Kekasaran atau kerusakannya dapat berubah dari ringan menjadi 

berat.  

  Pada Chondromalacia patella ditemukan bahwa tingkat 

prevelensi mencapai 36,2%, penyakit ini juga dapat dilihat pada setiap usia. 

Lebih umum pada 15 hingga 60 tahun, dan kejadian sering ditemukan pada 

wanita dibandingkan pria. Ditemukan bahwa prevalensi Chondromalacia 

Patella dicina terdapat 20,1% pada siswa perempuan dan 11,65 pada laki-

laki pada 4058 siswa diprovensi shandong, cina1. Nyeri pada 

chondromalacia patella dapat terjadi karena adanya degenerasi pada 

kartilago yang menyebabkan struktur pada kartilago berubah sehingga 

                                                            
1 Zhang H, XQ Kong, Cheng C, Liang MH. 2003. “A correlative study between prevalence of 
chondromalacia patellae and sports injury in 4068 students”. Affiliated Hospital of Taishan Medical 
College, Taishan, Shandong Province 271000, China. Available at 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14642059 
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kemampuannya sebagai shock  absorber atau peredam kejut akan berkurang, 

dimana bila ada pembebanan yang berlebihan dan distribusi beban yang 

diterima sehingga dapat menimbulkan pembebanan atau stress mekanik 

yang dapat menekan saraf jaringan sekitarnya seperti tulang subkondral, 

sinovium dan kapsul sendi yang banyak mengandung serabut saraf sehingga 

mneimbulkan nyeri pada saat terjadi gerakan. 

Etiologi  penyebab spesifik dari gangguan ini dapat bervariasai 

pada indivindu dan biasanya tidak memeliki mekanisme cedera dari kasus 

ini dilihat dari beberapa faktor biomekanik yang membatasi gerakan patella. 

Pronasi pada femoralis yang berlebihan dan peningkatan pada midfoot 

dengan rotasi lateral, faktor lainnya adalah motor kontrol/kekuatan pada otot 

hip abduktor. 

  Tanda dan gejala-gejala chondromalacia patella umumnya terjadi 

ketidaknyamanan pada daerah anterior lutut pada saat berjalan, berlari atau 

melompat. Diperburuk dengan aktivitas yang berlebihan seperti naik turun 

tangga, jongkok. Terdapat bunyi atau krepitasi pada saat mnggerakan lutut, 

dan disertai nyeri lutut setelah duduk dalam jangka waktu yang lama. Tanda 

klinis dari chondromalacia patella dapat dilihat dari deeformitas valgus dan 

perubahan sudut Q. 

  Menurut International Classification of Functioning 

(ICF), Chondromalacia Patella termasuk dalam kasus Patellofemoral Pain 

Syndrome dengan kode b.28016 yaitu adanya nyeri pada sendi anggota 
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gerak bagian bawah dan gangguan gerak dengan kode b.7100 yaitu adanya 

nyeri pada satu sendi. 

Patellofemoral Pain Syndrome dapat dijelaskan dengan adanya 

gangguan saat melakukan aktifitas seperti  jongkok, berlutut, naik turun 

tangga, berjalan , bahkan saat duduk(terutama dalam jangka waktu yang 

lama) saat posisi lutut menekuk atau lurus. Secara spesifik hal ini terjadi 

karena adanya biomekanik yang buruk dari gerakan tulang patella terhadap 

permukaan tulang femur saat gerakan fleksi atau ekstensi dari lutut. 

Buruknya biomekanik dari tulang patella ini akan menyebabkan perubahan 

dari posisi patela bergeser ke lateral sehingga akan mempersempit celah 

sendi bagian medial dari sendi patellofemoral yang akan menyebabkan 

terjadi gesekan sehingga akan menimbulkan adanya iritasi dan nyeri. Tanda 

klinis dari chondromalacia patella dapat dilihat dari deformitas valgus dan 

perubahan sudut Q. 

Terjadinya gangguan biomekanik dari posisi tulang patella secara 

etiologi dapat terjadi karena banyak faktor yaitu karena adanya gerakan 

berlebihan dari tulang femur dan meningkatnya gerak pronasi dari kaki 

sehingga akan menyebabkan gerak tulang tibia rotasi ke arah lateral secara 

berlebihan , selain itu faktor kurangnya motor kontrol dari otot abduktor hip 

dan otot eksternal rotator hip saat melakukan aktifitas sehingga kerja dari 

otot vastus medialis  akan terinhhibisi. Kerja dari otot vastus medialis 

oblique yang terinhibisi ini akan menyebabkan kurang efektifnya otot 
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tersebut menarik ke arah medial posisi dari tulang patella terutama saat 

gerakan ekstensi. Gangguan ini umumnya lebih banyak terjadi pada wanita 

dewasa seiring dengan adanya perubahan secara biomekanik dari masa 

remaja ke dewasa namun tidak disemua populasi. 

Menurut International Classification of Functioning (ICF) 

Chondromalacia Patella termasuk dalam kasus patellofemoral pain 

syndrome yang dibagi menjadi 3 kasus yaitu kasus akut atau berat, sub-akut 

atau sedang,  dan kasus ringan. 

  Untuk kasus akut dengan pemeriksaan secara fisik digambarkan 

adanya nyeri setiap melakukan aktifitas dan ditemukan kelainan biomekanik 

seperti perubahan sudut-Q dan meningkatnya gerak dari kaki bagian tengah 

lebih pronasi, keterbatasan gerak hip  rotasi external , keterbatasan gerak 

dari sendi tibiofemoral saat ekstensi , penurunan kekuatan otot pada otot 

supinator dan otot quadricep bagian medial. 

  Untuk kasus sub-akut  atau kasus sedang  gejala dan tanda hampir 

sama dengan kasus akut namun pemeriksaan secara fisik ditemukan nyeri 

hanya setelah melakukan aktivitas tertentu dan tidak selalu muncul hanya 

setelah melakuan satu aktifitas dalam jangka waktu yang lama. 

  Untuk kasus Ringan pemeriksaan secara fisik ditemukan nyeri 

pada posisi tertentu misalnya adanya kompresi yang berlebihan pada 

patellofemoral tanpa ditemukan adanya perubahan biomekanik yang 



17 
 

signifikan dan terjadi setelah melakukan aktifitas dalam jangka waktu yang 

lama seperti, naik  turun tangga, berlari atau bersepeda dengan posisi lutut 

lebih tinggi. 

2. Anatomi Sendi Lutut 

Untuk lebih mengetahui patologi dan jaringan spesifik yang 

menimbulkan nyeri pada Chondromalacia Patella maka perlu mengetahui 

lebih detail tentang anatomi terapan dan biomekanik sendi lutut, selanjutnya 

disini akan dihas tentang struktur sendi lutut, jaringan serta gerakan sendi lutut. 

Sendi lutut merupakan sendi paling besar dan yang memperoleh beban 

paling besar dari berat tubuh dengan gerakan yang terbatas. Persendian  yang 

terdapat pada knee joint yaitu : Tibiofemoral, Patellofemoral, Proximal 

Tibiofibular. Dimana pada setiap permukaan sendi dilapisi oleh hyalin 

cartilage. Fungsi utama dari sendi lutut adalah membentuk sikap tubuh, gerak 

‘weight tranfer’ , menendang, mendorong.  

a. Tulang pembentuk sendi lutut  

Sendi lutut dibentuk oleh bagian distal tulang femur, patella dan 

bagian proximal tulang tibia. Pada bagian distal tulang femur dibentuk oleh 

condylus medialis dan condylus lateralis. Pada bagian ventral membentuk 

facies anterior yang bersendi dengan patella dan tibia. Apabila dilihat dari 

permukaan sendinya nampak bahwa pemukaan sendi dari tulang femur dan 

tulang tibia tidak terdapat kesesuaian bentuk. Kedua kondilus femur lateral 

dan medial membentuk katrol, sedang permukaan tibia diantaranya lebih 
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rata. Condylus femoralis melebar ke arah distal dan posterior, kondilus 

lateralis lebih lebar di bagian depan dari pada belakang, sedang kondilus 

medialis tebalnya tidak berubah. Patella merupakan tulang sesamoid 

terbesar pada tubuh manusia. Tulang ini berbentuk segitiga dan basisnya 

menghadap ke proximal dan apex patella menghadap ke distal. Tulang ini 

mempunyai dua permukaan, yang pertama menghadap ke sendi (fasies 

articularis) dengan femur dan yang kedua menghadap ke depan (fasies 

anterior), berfungsi sebagai katrol dalam gerakan fleksi ektensi.  

Pada permukaan dalam terdiri dari fasies artikularis yang meliputi tiga 

perempat bagian dan besar kemungkinan akan terjadi pengelupasan yang 

disebut corpus libera. 

Bagian proximal tulang tibia terdapat kondilus medialis dan lateralis. 

Permukaan proksimalis fasies articularis superior terpisah oleh eminensia 

intercondylaris. Eminentia intercondylaris ini sebagai perlekatan 

ligamentum cruciatum yang sering dijumpai timbulnya osteofit. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Gambar 2.1  :  susunan tulang pembentuk sendi lutut 

Sumber :  http://www.orthspec.com 
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b. Jaringan Spesifik pada sendi lutut 

1. Ligamen  

Ada beberapa ligamen yang memberikan stabilisasi sendi lutut 

antara lain ligamen cruciatum, dimana ligamen krusiatum anterior 

membentang dari bagian anterior tibia, melekat pada bagian lateral 

kondilus lateralis femur yang berfungsi untuk mencegah gerakan anterior 

tibia diatas femur. Menahan eksorotasi tibia pada saat fleksi lutut, 

mencegah hiperekstensi lutut dan membantu saat menggelinding (rolling) 

dan meluncur (gliding) sendi lutut. Sedangkan ligamen krusiatum 

posterior merupakan ligamen terkuat pada sendi lutut yang berbentuk 

kipas, membentang dari bagian posterior tibia ke bagian depan atas dan 

melekat pada kondilus medialis femur. Ligamen ini berfungsi untuk 

mencegah hiperekstensi sendi lutut dan memelihara stabilitas sendi lutut. 

Ligamen kolateral medial lebih posterior di permukaan sendi tibio 

femoral. Seluruh ligamen kolateral medial menegang pada gerakan penuh 

lingkup gerak sendi ekstensi lutut. Ligamen kolateral lateral membentang 

dari permukaan luar kondilus lateralis femoris kearah kaput fibula, dalam 

gerakan fleksi lutut ligamen ini melindungi sisi lateral sendi lutut. Antara 

kondilus femoralis dan kondilus tibia dilapisi oleh meniskus dengan 

struktur fibro cartilago yang melekat pada kapsul sendi. Meniskus tibia 

berbentuk seperti huruf ’C’ dan yang lateral seperti huruf ’O’. Fungsi 

meniskus mengurangi tekanan femur diatas tibia dan menambah 

elastisitas sendi serta menyebar tekanan pada kartilago, sehingga 



20 
 

menurunkan tekanan antara dua kondilus serta mengurangi friksi selama 

gerakan, yang berfungsi membantu ligamen dan kapsul sendi dalam 

mencegah hiperekstensi sendi lutut.  

Ligamen patello femoral mediale merupakan ligamen yang 

memberikan stabilisasi patella, dimana ligamen ini berasal dari bagian 

tengah troklea lalu memutar ke femur bagian depan. Oleh karena itu 

ligamen patellofemoral mediale berperan dalam gerakan lutut ekstensi, 

dan lemah pada gerakan lutut fleksi, sedangkan retinakulum laterale 

berperan dalam gerakan lutut fleksi dan lemah dalam gerakan lutut 

ekstensi. 

Selain ligamen sendi lutut juga distabilisasi oleh kapsul sendi, yang 

terdiri dari dua lapisan yaitu stratum fibrosum yang merupakan lapisan 

luar yang berfungsi sebagai selubung dan stratum synovial merupakan 

lapisan dalam yang berfungsi memproduksi cairan synovial untuk 

melicinkan permukaan sendi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 :  ligamen pada sendi lutut 
Sumber : http://healthguide.howstuffworks.com 
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2. Otot-otot sendi lutut 

Bagian lain dari struktur sendi lutut yang perlu dipahami adalah otot. 

Ada banyak otot yang terdapat disekitar sendi lutut. Meskipun ada 

diantara otot-otot itu yang tidak berperan langsung sebagai penggerak 

sendi lutut namun otot-otot itu berfungsi sebagai stabilisasi  dinamik. 

Sesuai dengan osteokinematiknya, otot penggerak sendi lutut dibagi 

dalam kelompok fleksor dan kelompok ekstensor. 

(a) Kelompok otot-otot ekstensor lutut. 

Gerakan ekstensi lutut dilakukan oleh kelompok otot-otot yang 

terdiri dari 4 (empat) otot yang bersatu membentuk satu tendon yang 

beinsertio pada tuberositas tibia. Keempat otot tersebut adalah : 

m.rektus femoris, m. Vastus medialis, m. Vastus intermedius dan m. 

Vastus lateralis. M. Rektus femoris merupakan otot jenis tonik dan 

mudah terjadi kontraktur, selain berfungsi sebagai penggerak ekstensi 

lutut otot ini juga membantu gerak fleksi sendi panggul dan menjaga 

postur lumbal. Origo otot tersebut berada pad spina illiaca anterior 

superior, sedangkan otot-otot vastus berorigo pada femur. Kelompok 

otot quadriceps femoris di intervensi oleh nervus gluteus superior 

(L4,5, dan sacral). 
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   Gambar 2.3 : otot ekstensor lutut 
Sumber  : http://coachr880.com 
     

(b) Kelompok otot-otot fleksor lutut. 

   Gerakan fleksi lutut dilakukan oleh kelompok otot yang 

disebut otot hamstring. Otot berfungsi sebagai stabilisasi aktif sendi 

lutut dan sering terjadi pemendekan, otot hamstring dibagi menjadi 2 

dua bagian yaitu bagian medial dan lateral. Otot-otot bagian medial 

terdiri dari m. Semi membranosus dan m. Semi tendinosus. Selain itu 

m. Gracilis dan m. Sartorius. Tendon-tendon dari m. 

Semitendonosus, m. Srtorius dan m. Gracilis bertemu dalam pes 

anserinus superficialis yang berinsertio pada bagian anteromedial 

daari tibia. M. Semimembranusus berakhir sebagai pes anserinus 

profundus yang melekat pada berbagai tempat, antara lain pada sendi 

bagian belakang dan pada meniscus medialis.  

   Pes anserrinus berperan sebagai stabilitas medial sendi 

lutut dan mempertahankan supaya tidak terjadi deformits genu 

valgus. Sedangkan otot hamstring bagian leteral adalah m. Biceps 
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femoris yang juga berperan dalam gerakan endorotasi lutut, serta 

memepunyai kaput longum yang berorigo pata tuber ischiadicus dan 

kaput brevis yang berorigo pada sepertiga tengah labium lateral linia 

aspra dan septum inter muscular lateral, kedua kaput tersebut bersatu 

memebentuk m bicep femoris yang berinsertio pada capitatum 

fibula, caput longus m. Biceps femoris dan inervasi oleh n. Tibialis 

(L5, S1 dan S2). 

   Selain keleompok hamstring dan quadriceps, fungsi sendi 

lutut dibantu pula oleh otot-otot tungkai bawah seperti 

m.gastrocnemius, m.plantaris dan m.popliteus. Otot-otot tersebut 

juga membantu stabilisasi sendi lutut, terutama otot gastrocnemius 

yang berorigo pada permukaan posterior kondilus femoris medial 

dan lateral dan insertio pada permukaan posterior calcaneus. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 : otot fleksor lutut 
  Sumber: http://runjanellerun.com/2010/09/tight-hamstrings-part-2/ 
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3. Osteokinematik dan Arthrokinematik Sendi Lutut 

a. Osteokinematik 

  Osteokinematik adalah gerak sendi hanya dilihat dari gerak 

tulangnya, dan merupakan gerakan fisiologis, pada osteokinematik dikenal 

gerak rotasi ayun, rotasi putar dan rotasi spin. Sendi lutut termasuk hinge 

joint, mempunyai dua derajat kebebasan gerak. Gerakan flexi-ekstensi 

terjadi pada bidang sagital di sekitar axis medial-lateral, otot-otot penggerak 

fleksi antara lain m. hamstring, m. gracilis, m. sartorius, m.popliteus, m. 

gastrocnimeus dan otot-otot penggerak ekstensi adalah m. quadriceps. 

Gerakan rotasi terjadi pada bidang transversal di sekitar axis longitudinal, 

gerakan rotasi internal dilakukan oleh otot-otot m. sartorius, m. 

semitendinosus, m. semimembranosus, m. gracilis, m. popliteus, sedang 

gerakan rotasi eksternal dilakukan oleh otot-otot m. bicep femoris dan m 

tensor fasialata.  

  Pada ekstensi terakhir terjadi rotasi eksternal tibia yang dikenal 

closed rotation phenomen. Disamping itu juga terjadi gerak valgus. ROM 

pasif gerak fleksi umumnya sekitar 130°-140°. Hiperekstensi berkisar 5°-

10° dalam batas normalnya.Gerak rotasi yang terbesar terja terjadi pada 

posisi lutut fleksi 90°, dimana lateral rotasinya sebesar 45° dan medial rotasi 

sebesar 15°  

b. Arthrokinematik 

  Arthrokinematik adalah gerak sendi dilihat dari gerak antar 

permukaan sendinya, juga disebut gerak intra articular, terdiri dari traksi – 
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kompresi, translasi dan spin. Gerak arthrokinematik dari sendi lutut yaitu 

traksi dan kompresi dengan arah kaudal-kranial searah axis longitudinal. 

Gerakan translasi ke dorsal dan ke medial terjadi saat fleksi sedangkan 

translasi ke ventral terjadi saat ektensi. Pada kedua permukaan sendi lutut 

pergerakan yang terjadi meliputi gerakan meluncur (sliding) dan gerak 

menggelinding (rolling), maka disini berlakulah hukum Konkaf-konveks.  

  Hukum ini menyatakan bahwa ”Jika permukaan sendi cembung 

atau konveks bergerak pada permukaan sendi cekung atau konkaf maka 

pergerakan meluncur (sliding) dan menggelinding (rolling) berlawanan, dan 

jika permukaan sendi cekung bergerak pada permukaan sendi cembung 

maka gerakan meluncur dan menggelinding adalah searah”.  

  Pada permukaan femur cembung (konveks) bergerak, maka 

gerakan sliding dan rolling berlawanan ke depan, untuk gerakan ektensi, 

kondilus femoralis rollingnya ke arah anterior dan slidding ke arah 

posterior, sedangkan gerakan flexi dengan weight beraring, kondilus 

femoralis rolling ke arah posterior dan sliding ke arah anterior. Miniskus 

mengikuti gerakan rolling tersebut dengan bergerak ke arah postrior saat 

fleksi. Pada permukaan tibia cekung (konkaf) bergerak, fleksi ataupun 

ektensi menuju ke depan (ventral). Patella bergeser ke arah superior saat 

ektensi, dan bergeser ke inferior saat fleksi. Beberapa gerak rotasi patella 

dan tilting terjadi yang berhubungan dengan gerak sliding saat fleksi dan 

ekstensi. Fungsi lutut dan patella. 



26 
 

  Sendi lutut merupakan sendi yang terbesar pada tubuh manusia 

yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu:  

1) Sendi Tibiofemoral.  

  Sendi ini merupakan jenis hinge joint dengan gerak rotasi ayun 

dalam bidang sagital sebagai gerak flexi extensi, rotasi spin pada posisi 

menekuk dalam bidang transversal sebagai rotasi internal dan external. 

Pada extensi terahir terjadi rotasi external tibia yang dikenal dengan 

closed rotation phenomenon. Traksi dan kompresi dengan arah caudal 

cranial searah sumbu longitudinal tibia. Translasi ke dorsal saat flexi dan 

ke ventral saat extensi. Translasi medial dan lateral terjadi saat flexi 

extensi.  

2)  Sendi Patello Femoral  

 Sendi ini merupakan modified plane joint, permukaan patella 

tertutup cartilago yang tebal. Fungsi dari sendi ini adalah membantu 

mekanisme kerja dan mengurangi friction quadriceps. Kerja otot 

quadricep lebih efisien pada extensi 300 terahir. 

  Mal aligment menimbulkan patellafemoral athralgia                 

(chondromalacia). Gerak geser patella terhadap femur mengikuti pola 

alur gerak lurus – melengkung ke medial – lurus. Gerak geser patella 

ke proximal dan ke distal saat extensi dan flexi. Saat extensi disertai 

gerak geser patella ke medial hingga kembali lurus. 
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4. Fungsi lutut dan patella 

a. Fungsi lutut 

 sebagai penopang berat berat tubuh manusia, stabilisasi, penggerak 

misalnya fleksi ekstensi dan lutut ini memiliki sendi yang strukturnya  

mengubungkan antara Tibiofemoral, Patellofemoral, Proximal Tibiofibular, 

jika terjadi suatu kerusakan atau gangguan maka akan menimbulkan gejala-

gejala misalnya nyeri, kelemahan otot, terganggunya stabilisasi sehingga 

dapat menurunkan fungsi lutut. 

b. Alignment patella 

  Alignment normal dari patella adalah dengan sudut Q 15 º. Sudut 

Q adalah sudut yang dibentuk oleh 2 buah garis, yang pertama dari SIAS( 

Spina Iliaca anterior Superior ) sampai petengahan patella, garis kedua 

berasal dari tubercle tibial sampai pertengahan tibia. Sudut Q 

menggambarkan alut lateral. Patella bergerak pada suatu lintasan yang 

dangkal ( atau jalur ) diantara condylus femoral, kalau lintasan ini terlalu 

dangkal patella akan mudah berdislokasi dan kalau jalurnya salah kartilago 

artikularis patella mengalami kehausan. Sudut Q yang normal, yang 

cenderung lebih besar dari pada wanita dibandingankan pria 100 hingga 1502, 

Salah satu fungsi patella yang penting adalah menigkatkan daya ekstensi. 

c. Forces maintaining alignment 

  Tendon patella berinsersio kedalam kutub atas patella. Tendon ini 

sejajar dengan batang femur, semantara ligament patella sejajar dengan 
                                                            
2 Kisner, Carolyn.2007.” Therapeutic exercise : foundations and techniques 5th ed.”  Chapter 21. Hal 689 
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batang tibia. Karena sudut diantara keduanya (sudut Q),  kontraksi quadriceps 

akan menarik patella ke lateral seandainya tidak ada M. Vastus medialis yang 

melintang. Sehingga keseimbangan tarikan dari masing-masing otot sangat 

penting dalam menjaga alur patella.  

  Perubahan sudut Q, dimana sudut normalnya adalah 10º samapai 

15º. Sudut Q normal untuk pria adalah 10º dan untuk wanita 15º dalam posisi 

lutut lurus. Sudut yang kurang dari 10º dapat mengindikasaikan adanya 

patella alta. Sudut Q yang lebih besar dari 15º dapat mengindikasi adanya 

chondromalacia patella, subluksasi patellla, atau genu vaslgum dimana dapat 

dikatagorikan keadaaan abnormal pada alur patella. 

d. Mal alignment dan problem penjajaran patella bisa disebabkan oleh : 

1) Peningkatan sudut Q. Hal ini bisa saja terjadi dari genu valgum petella 

alta, pronasi kaki, labar pelvis, peningkatan anterversion femoral, atau 

torsi eksternal tibia. 

2) Tightness/tegang otot dan fascia. Ketegangan iliotibial band dan 

rtinaculum lateral menghambat gerak luncur patella ke medial. 

Ketegangan planterflrksor ankle. 

3) Kelemahan capsul retinaculum medial atau otot vastus medial obliqus. 

Kelemahan otot vastus medial obliqus mungkin disebabkan oleh discus 

karena sendi bengkan atau nyeri, mempermudah penurunan stabilitas 

medial. 

4) Kompresi permukaan posteriror patella terhadap femur lebih     

meningkat setelah 30º fleksi lutut. Mendekati 30º, mendekati berat tubuh, 
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tekanan meningkat lebih 3 kali berat badan tubuh selama climbing dan 8 

kali berat tubuh selama berjongkok dan aktivitas yang menekuk lutut. 

e. Kompresi patella 

 Kompresi permukaan posterior patella terhadap femur lebih meningkat 

setelah 300 fleksi lutut3. Mendekati 300, mendekati berat tubuh, tekanan 

meningkat lebih 3 kali berat badan tubuh selama climbing dan 8 kali berat 

tubuh selama berjongkok dan aktifitas yang menekuk lutut. 

  

5. Patofisiologi Chondromalasia Patella 

   Dasar kerusakan pada kartilago mungkin adalah kelebiahan 

beban mekanis pada sendi patellofemoral. Suatu cidera tunggal (pukulan tiba-

tiba pada lutut depan) jarang dapat merusak permukaan kartilago. Yang jauh 

lebih sering adalah kelebihan beban yang berkali-kali akibat : 

a) Mal kongruensi pada permukaan patellofemoral karena bentuk  patella atau 

alur intercondylus yang abnormal4. 

b) Mal posisi mekanisme ekstensor atau kelemahan vaastus medialis  yang 

menyebabkan patella miring atau bersubluksasi, atau  menahan bebean lebih 

berat pada salah satu permukaan dari pada permukaan yang lain selama 

fleksi dan ekstensi5.  

c) Problem utama pada chondromalacia patella salah satunya adalah nyeri, 

timbulnya nyeri akibat chondromalacia patella terjadi    karena adanya 

                                                            
3 Kisner dan Colby, Therapeutic Exercise, (Philadelphia: F.A. Davis Company), hal 13 
4 Appley. A. Graham, Buku Ajaran Orthopedi dan Fraktur Sistem Appley, alih bahasa, Edi Nugroho: edisi 
7, Jakarta, Widya Medika, 
5 Wilberg; Outerbrigde; Ficat dan Hungerford, Larson, 
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pergeseran tulang patella dengan tibia dan femur sehingga menimbulkan 

iritasi, abrasi dan permukaan artikulasi patella menjadi kasar, serta adanya 

pembebanan yang  berlebihan dan distribusi beban yang tidak merata 

sehingga dapat memberikan stress mekanik pada kartilago dapat menekan 

jaringan disekitarnya seperti tulang subkondral, sinovium dan kapsul sendi 

yang banyak mengandung serabut saraf sehingga timbul nyeri.berlari 

menuruni bukit dan berlari dari pisisi jongkok. 

  Kelebihan beban patellofemoral mengakibatkan perubahan pada 

kartilago sendi dan tulang subkondral. Fibrilasi kartilago biasanya terjadi 

pada permukaan medial patella atau tepi medial, tetap terbatas pada daerah 

dangkal dan biasanya sembuh secara spontan. 

  Permukaan kolagen menjadi kasar dan berpatikel yang akan pulih 

setelah diserap oleh jaringan synovial. Dapat pula terjadi penimbuhan kristal 

(calsium pyrophospatte dan hydroxapatite) diantara persendian. Kesua 

faktor diatas dapat menimbulkan reaksi radang. Ada 4 tahap yng terjadi 

pada chondromalacia patella : 

1) Grade I 

  Chondromalacia patella dimulai dengan adanya oedame/bengkak 

pada kartilago dan dalam kasus ini kartilago sangat mudah rusak. Bila 

dilihat dengan mikroskop terdapat celah kecil pada kartilago dan 

chondrosit masih terlihat normal. 
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2) Grade II 

  Digambarkan adengan adanya celah-celah pada kartilago dimana 

celah tersebut kurang dari 1,3 cm. Pada tahap ini jumlah celah-celah 

tersebut tidak melusa ketulang subkondrol. 

3) Grade III 

  Fissuring dan fragmentasi dan fibrilasi, yang meluas ke tulang 

subkondral sekarang dapat dilihat, tetapi degenerasi ini mencakup kurang 

dari 50% dari patela. Vigorita dan Morgan, perhatikan bahwa kondrosit 

juga menjadi dipengaruhi dalam tahap degradasi dan mereka tidak hanya 

menjadi hiperaktif, tetapi juga merosot. Ini adalah nekrosis tulang rawan 

dan beberapa kondrosit bahkan dapat menjadi berserat6. 

4) Grade IVPerubahan pada kartilago sudah meluas sampai ketulang dan 

melibatkan lebih dari setengah permukaan patella. 

 

 

 

 

                     Gambar : 2.5 : chondromalacia patella 
                  Sumber : http://www.healthcentral.com/ency/408/imagepages/8892.html 

 

  Pada chondromalacia terjadi mal alignment pada lutut yang biasanya 

genu valgus dimana garis beban bergeser ke lateral. Dalam keadaaan ini beban 

                                                            
6 http://www.e-radiography.net/radpath/c/chondromalaciap.htm 
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yang terlalu berat, sehingga dalam hal ini m. Pes anserinus akan bekerja keras. 

Pada m. Quadriceps sebagai otot stabilitasi dari patella yang terdiri dari m. 

Vastus medial, m. Vastus lateral, m. Vastus lateralis cenderung menarik patella 

ke lateral lebih kuat dibandingkan m. Vastus medialisnya ke arah medial. 

Sehingga m. Vastus medialis tidak mampu menarik patella kedalam, agar sesuai 

alur pada condilus maka memerlukan kekuatan otot yang lebih. 

  Bila struktur yang menyangga stabilitas lutut dan patella fungsinya 

menurun maka akan mempengaruhi pendistribusian beban yang diterima oleh 

lutut yang akan menimbulkan pembebanan yang diterima oleh lutut yang akan 

menimbulkan pembebanan yang tidak merata. Akibat dari pembebanan yang 

tidak merata tersebut dapat menyebabkan perubahan pada kartilago sendi dan 

tulang subkondral. Perbahan pada kartilago tersebut akan menyebabkan 

fungsinya menurun sebagai penerima beban bila terdapat pembebanan yang 

berlebihan dan distribusi beban yang tidak merata pada tulang rawan atau 

kartilago yang tidak sanggup menahan beban yang diterima sehingga dapat 

menimbulkan pembebanan atau stress mekanik yang dapat menekan saraf 

jaringan sekitarnya seperti tulang subkondarl, sinovium dan kapsul sendi yang 

bnyak mengandung serabut saraf sehingga menimbulkan nyeri pada saat terjadi 

gerakan. 

6. Peningkatan Nyeri Akibat Chondromalacia Patella   

a. Pengertian nyeri  

Nyeri merupakan pengeluaran sensoris dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang dihubungkan dengan adanya kerusakan jaringan atau 



33 
 

segala keadaan yang menunjukkan kerusakan jaringan. Fenomena nyeri timbul 

karena adanya kemampuan sistem saraf untuk merubah berbagai stimulus, 

apakah berbentuk mekanikal, kemikal atau termal menjadi potensial aksi yang 

dijalarkan ke sistem saraf pusat. 

 Menurut International Association For The Study Of Pain, nyeri 

didefinisikan sebagai suatu rasa yang tidak menyenangkan dan merupakan 

pengalaman emosional yang berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual 

maupun potensial dan terkadang nyeri digunakan untuk menyatakan adanya 

kerusakan jaringan7 

b. Klasifikasi nyeri  

Nyeri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:  

1. Nyeri perifer (peripheral pain) :  

(a)  Superfisial: Rangsangan secara kimiawi, fisik, mekanik, pada kulit, 

mukosa, bisanya terasa nyeri tajam-tajam di daerah rangsangan.  

(b) Dalam (Deep): Bila didaerah visceral, sendi, pleura, peritoneum 

terangsang akan timbul rasa nyeri dalam. Umumnya nyeri dalam 

banyak berhubungan dengan reffered pain, keringat, kejang otot 

didaerah yang berjauhan dari asal nyerinya.  

(c) Reffered Pain: Rasa nyeri didaerah jauh dari tempat yang terangsang, 

bisanya terlihat pada nyeri dalam, yang dirasakan atau menyebarkan 

nyeri kearah superficial, kadang-kadang disamping rasa nyeri terjadi 

kejang pada otot-otot atau kelainan susunan saraf otonom, (seperti 

                                                            
7 Harriet Wittink,Theresia H.M,Chronic Pain Management for Thysical Therapist (USA.elsiver 
Science.2002) h.3 
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gangguan vaskuler), berkeringat yang luar biasa. Penyebaran nyeri yang 

timbul bisa berupa hiperalgesia, hyperasthesia dan allodynia, yang 

penjalarannya dapat berasal dari sistem somatic maupun sistem otonom.  

2. Nyeri sentral (Central Pain)  

Nyeri sentral adalah nyeri dirasakan akibat adanya rangsangan dari sistem 

sistem saraf pusat 

3. Nyeri psikologik (Psycologic pain) 

Penyebab nyeri tidak dapat diketemukan, atau tidak diketemukan kelainan 

organik tapi sipenderita mengeluh nyeri hebat, umumnya keluhan berupa 

sakit kepala, sakit perut dan lain-lain. 

c. Macam-macam nyeri  

1. Berdasarkan patofisiologinya, nyeri terbagi dalam: 

(a)  Nyeri nosiseptif atau nyeri inflamasi, yaitu nyeri yang timbul akibat 

adanya stimulasi mekanis terhadap nosiseptor.  

(b) Nyeri neuropatik, yaitu nyeri yang timbul akibat disfungsi primer pada 

sistem saraf (Neliola et al, 2000).  

(c)  Nyeri idiopatik, yaitu nyeri yang kelainan patologiknya tidak dapat 

ditemukan.  

(d)  Nyeri psikologik, penyebab nyeri tidak dapat ditemukan kelainan organik 

tetapi penderita mengeluh hebat, umumnya keluhan berupa sakit kepala, 

sakit perut dan lain-lain. 
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2. Berdasarkan perlangsungan nyeri adalah :  

(a) Nyeri sekilas (transient) Nyeri ini terjadi akibat aktivasi tranduksi 

nosisepsi pada kulit atau jaringan lainnya tanpa adanya kerusakan 

jaringan (Lauser & Melzack, 1999). Fungsi dari nyeri ini berhubungan 

dengan cepat timbulnya nyeri setelah rangsangan dan segera menghilang 

setelah gangguan fisik tidak lagi terjadi. 

(b)  Nyeri akut  

Nyeri ini timbul karena adanya cidera jaringan yang nyata dan 

aktivasi tranduksi nosisepsi lokal.  Nyeri ini akan berlangsung selama 

beberapa hari sampai minggu dan dapat sembuh tanpa bantuan medis. 

  Nyeri akut adalah merupakan kombinasi dari kerusakan jaringan, nyeri 

dan kecemasan. “Derajat kecemasa dan akibat dari cedera akan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor personal dan 

pengalaman cidera yang pernah dialami sebelumnya8 

(c)  Nyeri kronis  

Nyeri ini biasanya dipicu oleh cidera atau penyakit tertentu dan 

dapat diperberat oleh faktor lain selain penyebab utamanya.. Perbedaan 

dengan nyeri akut tidak semata-mata pada perlangsungan nyeri, tetapi 

lebih utama karena adanya ketidakmampuan tubuh mengembalikan 

fungsi-fungsi fisiologi ke tingkat homeostasis normal.  

 

 

                                                            
8 Sheila braggins. Back care A Clinical Approach, hal 101 
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3. Persepsi nyeri 

Persepsi nyeri muncul umumnya dipicu oleh rangsang nyeri, seperti 

luka atau penyakit. Nyeri juga dapat ditimbulkan oleh lesi pada system saraf 

tepi atau pusat. Nyeri yang diakibatkan oleh kerusakan saraf kurang berespon 

dengan pemberian analgetik dibandingkan nyeri yang diakibatkan oleh 

kerusakan jaringan. Suatu rangsang nyeri akan menimbulkan sensasi yang 

jelas, tajam, dan terlokalisasi, yang kemudian diikuti oleh sensasi tumpul, 

difus, kuat (intens), dan tidak menyenangkan. Secara fisiologik terdapat dua 

jenis persepsi nyeri yaitu:  

b) Nyeri cepat  

Adalah rasa nyeri yang timbul kira-kira dalam waktu 0,1 detik 

setelah diberi stimulus. Rasa nyeri ini dihantarkan melalui saraf perifer ke 

medulla spinalis oleh saraf tipe III atau A-delta pada kecepatan penjelaran 

antara 6 sampai 30 m/detik. Rasa nyeri cepat dirangsang oleh stimulus 

mekanik dan atau suhu. Nama lain dari nyeri cepat adalah rasa nyeri tajam, 

nyeri tertusuk, nyeri akut, dan nyeri elektrik. Jenis rasa nyeri ini akan 

terasa bila sebuah jarum ditusukkan ke dalam kulit, bila kulit tersayat 

pisau, atau bila kulit terbakar secara akut. 

c) Nyeri lambat  

Adalah nyeri yang timul setelah 1 detik atau lebih dan kemudian 

secara perlahan bertambah selama beberapa detik atau beberapa menit. 

Rasa nyeri ini diantarkan oleh saraf tipe C atau tipe IV dengan kecepatan 

0,5 sampai 2 m/detik. Nyeri lambat ini dirangsang oleh stimulus kimiawi, 
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mekanik, dan suhu yang menetap. Yang termasuk nyeri lambat misalnya 

nyeri terbakar, nyeri pegal, nyeri berdenyut-denyut, nyeri mual dan nyeri 

kronik. Nyeri ini dapat berlangsung lama dan menyakitkan serta dapat 

terasa di kulit dan hampir semua jaringan dalam atau organ. 

 

7. Mekanisme peningkatan nyeri akibat Chondromalacia Patella 

Timbul nyeri pada chondromalacia patella terjadai karena adanya 

pergeseran tulang patella pada alurnya dan menimbulkan gesekan antara tulang 

dengan tibia dan femur yang di sebabkan oleh mal aligment dan adanya 

inbalace otot quadriceps, diamana terdapat penurunan fungsi otot vastus 

medialis yang berfungsi sebagai stabilisasi patella sehingga menimbulkan 

pembebanan dan pengkikisan kartilago sehingg terjadi iritasi pada saraf 

polymodal, abrasi dan permukaan artikulasi petlla menjadi kasar.  

Nyeri pada pada chondromalacia patella juga dapat terjadi karena 

adanya degenerasi pada kartilago yang menyebabkan struktur pada kartilago 

berubah sehingga kemampuannya sebagai shock  abeorber atau peredam kejut 

akan berkurang, dimana bila ada pembebanan yang berlebihan dan dirtribusi 

beban yang diterima sehingga dapat menimbulkan pembebanan atau stress 

mekanik yang dapat menekan saraf jaringan sekitarnya seperti tulang 

subkondral, sinovium dan kapsul sendi yang banyak mengandung serabut saraf 

sehingga mneimbulkan nyeri pada saat terjadi gerakan. Nyeri tersebut timbul 

khususnya terjadi pada saat naik turun tangga, berlari dan berdiri dari posisi 
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jongkok, karena lutut dalam posisi ini akan menerima beban 8 kali lipat beban 

tubuh sehingga beban yang di terima lutut menjadi lebih berat. 

a. Pengukuran Nyeri Akibat Chondromalacia Patella Dengan Menggunakan 

Knee Injury And Osteoarthritis Score ( KOOS )  

Nyeri merupakan pengeluaran sensoris dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang dihubungkan dengan adanya kerusakan jaringan atau 

segala keadaan yang menunjukkan kerusakan jaringan. Pada kasus 

Chondromalacia Patella nyeri akan dirasakan karena adanya rangsangan 

secara sensorik akibat adanya kerusakan jaringan pada kartilago sehingga 

dapat dilakukan penilaian nyeri saat melakukan aktifitas  dengan posisi lutut 

menekuk atau lurus seperti saat naik turun tangga, berlari, bahkan duduk. 

Banyak sekali alat ukur yang dapat dilakukan untuk menentukan nilai nyeri 

saat aktifitas terutama pada anggota gerak bawah seperti WOMAC 

Osteoarthritis Index, Lysholm Knee Scoring Scale, Namun kedua 

instrument penilaian nyeri tersebut dirasa kurang efektif untuk kasus 

Chondromalacia Patella yang lebih banyak pada usia muda dengan aktifitas 

fisik yang sangat aktif9. Oleh karena itu, agar hasil suatu intervensi dan 

penelitian memiliki nilai lebih terutama dalam kasus akibat Chondromalacia 

Patella maka dilakukan penilaian dengan menggunakan Knee Injury And 

Osteoarthritis Score (KOOS). 

Knee Injury And Osteoarthritis Score (KOOS) adalah suatu alat 

atau instrument yang berbentuk kuesioner yang berisi secara spesifik untuk 

                                                            
9 Tegner Y, Lysholm L: Rating System in the evaluation of Knee Ligament Injuries, Clin Orthop, Pubmed 
Abstract. 
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memeriksa pendapat seseorang mengenai adanya gangguan pada lutut. 

KOOS dapat digunakan baik pada masa akut maupun kronik yang ada 

hubungannya dengan cidera pada lutut dan cocok untuk usia aktif yaitu 

antara 18 -46 tahun yang memiliki tingkat aktifitas fisik yang tinggi karena 

berisi 42 macam pertanyaan yang terbagi dalam 5 kategori  yaitu dilhat dari 

gejalanya, nyeri, aktifitas fungsional sehari-hari (ADL),aktifitas saat 

olahraga dan rekreasi , dan aktifitas yang berhubungan dengan kualitas 

hidup (QOL)10 . 

KOOS terbukti sangat efektif kevalidannya untuk mendeteksi 

adanya gangguan pada lutut, hal ini terbukti dengan adanya penelitian yang 

telah dilakukan oleh Salavati, M · Akhbari, b ° Mohammadi, M · Mazaheri, 

M · Khorrami, M11. Di Amerika serikat dan di swedia dengan 

membandingkkannya dengan WOMAC dimana nilai ke validannya 

mencapai 90% selain itu penggunaan KOOS dirasa lebih cepat karena hanya 

dibutuhkan waktu sekitar 10 menit.  

Penilaian hasil dari KOOS dapat dilakukan dengan menggunakan  

Microsoft excel, dimana hasil dari setiap pertanyaan mendapatkan nilai 0 – 

4, dimana nilai 0 berarti tidak ada masalah, sampai dengan nilai 4 yang 

menunjukkan adanya gangguan yang sangat berat pada lutut. Jumlah 

selurunya dari tiap pertanyaan ditotal dan akan mendapatkan nilai antara 0- 

100 yang berarti apabila mencapai nilai 100 maka berarti tidak ada masalah 

pada lutut. 
                                                            
10 Roos, M Eva, And Lohmander L Stefan, The Knee Injury And Osteoarthritis Outcome score (KOOS): 
From joint injury to osteoarthritis, Department Of Orthopaedics, Lund university Hospital, Sweden 2003. 
11 http://lambda.qsensei.com/content/1prcgd 
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8. Ultrasound (US) 

(a).  Pengertian Ultrasound 

 Salah satu modalitas fisioterapi yang menggunakan gelombang Suara 

merupakan getaran mekanik didalam sebuah medium yang mudah berubah 

bentuk (elastis)dengan frekuensi antara 20 dan 20.000 Hertz. Gelombang 

suara adalah gelombang longitudinal yang dalam frekuensi tersebut dapat 

diregistrasi oleh telinga manusia. Pembagian frekuensi gelombang suara 

berdasarkan kemampuan telinga manusia dalam mendengar gelombang 

suara/bunyi dibagi menjadi : 

1) Subsonik/infrasonik (<20 hertz) 

2) Audiosonik (20-20.000 Hertz 

3) Ultrasonik (>20-20.000 Hertz) 

Ultrasound adalah salah satu modalitas fisioterapi yang mneggunakan 

gelombang suara dengan getaran mekanis membentuk gelombang 

longitudinal dan barjalan melalui medium tertentu dengan frekuensi yang 

bervariasi. 

b. Produksi suara ultrasound 

 Produksi suara dalam ultrasonic dihasilkan oleh piezoelectric yakni 

adalah semua proses tekanan yang menghasilkan perubahan dibidang 

elekriks. Tranducers piezoelectrik digunakan untuk mendapatkan energi 

gelombang suara yang kuat yang mana gelombang suara yang kuat ini 

diperlukan kita untuk sebuah terapi. 
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 Tranduser piezoelektrik ini adalah semacam potongan kristal yang akan 

membantu merubah energi ketika kristal ini terkena oleh aliran lidtrik, yang 

lebuh dikenal dengan efek piezoelektrik. 

c. Fisika dasar Ultrasound (US) 

1) Effecting Radiating Area (ERA)  

  Permukaan tranduser tidak semuanya memancarkan gelombang 

US melainkan hanya permukaan tertentu yang disebut effektif radiating 

area. Oleh sebab itu ERA merupakan tolak ukur yang tentu dalam 

penentuan dosis dan waktu. 

2) Sifat berkas gelombang US 

Sifat berkas gelombang US dibedakan atas dua bagian yaitu : 

(a).  Area Konvergensi, ciri-cirinya adalah : 

1. Terjadi gejala interferensi pada daerah yang tidak homogen pada 

berkas tersebut sehingga timbul variasi intensitas yang besar yang 

disebut dengan intensity peaks, sedangkan gejala interferensi yang 

tidak homogen disebut non uniformity ratio (BNR). BNR tidak bisa 

dihilangkan sama  nilai yang dibenarkan adalah 4 sampai 6 kali 

intensitas output. 

2. Bentuk berkasnya konvergensi dimana panjang area konvergensi 

ditettukan oleh diameter tranduser dan frekuensi US 

3. Penyebaran berkasnya lebih tepusat, hal ini juga tergantung pada 

frekuensi dan diameter transduser, diamana bila frekuensi tingii 
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maka berkas gelombang akan panjang demikian pula jika tranduser 

besar maka area konvergensi akan semakin panjang. 

(b).  Area divergensi, ciri-cirinya adalah 

1. Tidak terjadi gejala interfensi yang menyebabkan berkas 

gelombangnya sama. 

2. Berkas gelombang yang menyebar 

 

3) Fenomena Fisik yang terjadi pada US 

(a).  Bentuk gelombang US 

 Jenis gelombang ultrasound merupakan gelombang longitudinal 

yang memerlukan yang setiap medium elastis sebagai media 

perambatan. Setiap medium elastis kecuali yang hampa udara. 

Gelombang mekanik longitudinal menyebabkan kompresi dan 

ekspansi mendium pada jarak separuh gelombang yang menyebabkan 

variasi tekanan pada medium.  

(b).  Refleksi (Pemantulan) 

 Refleksi atau pemantulan terjadi bila gelombang ultrasound 

melelui dua media yang berbeda. Banyak energi yang dipantulkan 

tergantung besarnya perbedaan ipedance akustik spesifik dari suatu 

media lainnya. Karena adanya refleksi tersebut, maka energi US lebih 

besar diserap pada jaringan interface. 
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 Jaringan antar permukaan jaringan nilai tahannan akustik berbeda 

akan dipatulkan, sehingga pada daerah tersebut memperoleh energi 

ultrasound lebih besar dari daerah lain. 

(c).  Penyerapan dan penetrasi US 

         Tabel 2.1  : Tabel Half Value Depth (HVD) 

 

 

 

 

 

 

 

 Jika gelombang US masuk ke dalam jaringan maka efek yang 

diharapkan adalah biologis. Oleh karena adanya penyerapan tersebut 

maka semakin dalam gelombang US masuk dan intensitasnya semakin 

berkurang. Gelombang US diserap oleh jaringan dalam berbagai 

ukuran tergantung pada frekuensi, frekuensi rendah penyerapannya 

lebih sedikit dibanding dengan frekuensi tinggi. Jadi ada 

ketergatungan antara frekuensi, penyerapan dan kedalaman efek dari 

gelombang US. Disamping itu refleksi, koefisien penyerapan 

menetuan penyebarluasan ultrasound didalam jaringan tubuh 

 

Jaringan 1 MHz 3 MHz 

Kulit 

Lemak 

Otot  - Transversal 

- Longitudinal 

Jaringan Tendon 

Kartilago 

Tulang 

11.1 mm 

50 mm 

9 mm 

28 mm 

6.2 mm 

6 mm 

2.1 mm 

4 mm 

16.5 mm 

3 mm 

7.7 mm 

2 mm 

2 mm 

- 
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 Tabel 2.2   : Tabel Penetration Depth 

 

 

 

 

 

 

 

(d).  Pembiasan 

 Pembiasan gelombang US di tentukan oleh nilai indeks bias 

tiap-tiap media pada jaringnan, diaman indeks bias ditentukan oleh 

kecepatan bergelombang US pada tiap-tiap medium. Nilai indeks 

bias (n) = 1 berarti tanpa pembiasan sedangkan nilai indeks bias 

lebih dari 1 berarti pembiasan mendekati normal dan jika indeks bias 

kurang 1 berarti ditentukan oleh sudut datang dan kecepatan 

gelombang suara pada media yang dilaluinya 

4) Efek Biologis Ultrasound (US) 

(a).  Efek mekanik 

 Bila gelombang US masuk kedalam tubuh maka akan 

menimbulkan pemampatan dan peregangan dalam jaringan sasma 

Media 1 MHz 3 MHz 

Tulang 

Kulit 

Tulang rawan 

Udara 

Jaringan tendon 

Otot  - Transversal  

-  Longitudinal 

Lemak 

Air 

7 mm 

37 mm 

20 mm 

20 mm 

21 mm 

30 mm 

82 mm 

165 mm 

38330 mm 

- 

12 mm 

3 mm 

3 mm 

7 mm 

10 mm 

27 mm 

55 mm 

12770 mm 
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dengan frekuensi dari transduser US sehingga terjadi varisasi 

tekanan dalam jaringan. Dengan adanya varisasi tersebut 

menyebabkan efek mekanik yang sering disebut dengan istilah micro 

massage yang merupakan efek terapeutik yang sangatpenting karena 

hampir semua efek yang timbul oleh US disebabkan oleh micro 

massage. Pemampatan dan peregangan oleh selubung longiyudianal 

daru US mampu menimbulkan micro tissue damage dan 

menimbulakan reaksi inflamasi primer. 

 Pengaruh mekanik tersebut juga dengan terstimulusinya 

saraf polimedial dan akan dihantarkan ke ganglion dorsalis sehingga 

memicu produksi “ P subtance ” untuk selanjutnya terjadi inflamasi 

sekunder atau dikenal “neurogeic inflammation”. 

(b).  Efek Thermal 

 Micro massage pada jaringan akan menimbulkan efek friction 

yaang hangat. Panas yang ditimbulkan oleh jaringan tidak sama 

tergantung dari nnilai acustik impedance, pemilihan bentuk 

gelombang, intensitas yang digunakan dan durasi pengobatan. Area 

yang paling banyak mendapatkan panas adalah jaringan interface 

yaitu antara kulit dan otot serta periosteum. Hal ini disebabkan oleh 

adanya gelombang yang diserap dan dipantulkan. Agar efek panas 

tidak terlalu dominan digunakan intermitten ultrasound yang efek 

terapautiknya lebih dominan dibandingkan efek panas. Perubahan 
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konsentrasi ion sehingga mempengaruhi nilai amabng rangsang dari 

sel-sel. 

(c).  Efek piezoelektrik 

  Adalah suatu efek yang dihasilkan apabila bahan-bahan 

piezoelektrik seperti kristal kwarts, bahan keramik polycrystalline 

seperti lead-zirconate-titanate dan brium titanate mendapatkan 

pukulan atau tekanan sehingga menyebabkan terjadinya aliran 

muatan listrik pada sisi luar bahan piezoelektrik tadi. Pada manusia 

seperti pada jaringan tulang, kolagen dan pretein tubuh juga 

merupakan bahan-bahan piezoeelektrik.  

 Secara umum US akan mempengaruhi proses electrode dan 

kejenuhan dari elektolit tubuh sehingga menggangu ion-ion yang 

berada pada lapisan yang tipis didaerah perbatasan antara zat padat 

sengan larutan elektrolit. Fukuda melaporkan bahwa molekul 

biologis yang besar seperti protein san selulosa tersebut mendapat 

tekanan mereka akan memperlihatkan perubahan listrik di 

permukaannya. Menyebabkan protein menarik zat metabolic 

elektrophilik yang menyatu selamu terjadi iskemia dan nyeri. 

d. Pengaruh Terapeutik 

 Pengaruh terapeutik merupakan jawaban secara fisiologis dari 

pengaruh mekanik, pengaruh thermal dan piezoelektrik. 
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1) Meningkatkan kemampuan regenerasi jaringan 

Dengan pemberian US menyebabkan terjadinya vasodiatasi 

pembuluh darah sehingga meningkatkan pasokan bahan makanan pada 

jaringan unak dan juga  terjadi peningkatkan zat atibodi yang memperudah 

terjadi perbaikan perbaikan jaringan yang rusak. Disamping itu akibat dari 

efek panas dan efek mekanik yang ditimbulkan US menyebabkan 

terjadinya kerusakan jaringan secara fisiologis yang mengakibatkan 

terjadinya reaksi radang yang diikuti oleh terlepasnya “P”  

substance,prostaglandin, bradinkin dan histamin yang mengakibatkan 

terangsangnya serabut saraf yang bermielin tipis maupun serabut tak 

bermyelin sehingga timbul rsa nyeri. Namun  dengan terangsangnya “P” 

substance tersebuut mengakibatkan proses induksi proliferasi akan lebih 

terpacu sehingga mempercepat terjadinya penyembuhan jaringan yang 

mengalami cidera. 

2) Mengurangi Nyeri 

  Pengaruh nyeri terjadi secara tidak langsung yaitu nyeri 

menurun apabila penerasi meningkat dengan adanya pengaruh gosokan 

membantu “ venous dan lymphatic”, peningkatan kelenturan jaringan 

lemak sehingga menurunnya nyeri regang dab proses percepatan 

regenerasi jaringan. 

3) Meningkatkan sirkulasi darah 

 Penyerapan dari energi US antara lain menghasilkan efek panas. 

Tubuh akan memberikan reaksi terhadap efek panas ini yaitu vasodilatasi. 
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Penting untuk diketahui bahwa efek panas terjadi pada pemberian US 

secara continue maupun intermitten. Tetapi efek yang ditimbulkan dangat 

kecil. Pelebaran pembuluh darah ini disebabkan : 

(a).  Adanya pembebanan zat-zat pengiritasi jaringan (tissue stimulant). Hal 

ini sebagai konsekuensi dari sel-sel tubuh yang rusak sebagai akibat 

dari mekanisme vibrasi. 

(b).  Adanya iritasi yang langsung pada serabut saraf afferent bermyalin 

tabel mengakibatkan post excitatory depression dari aktifitas 

orthosympatis. 

(c).  Akibat selanjutnya dari proses yang terjadi pada peristiwa kedua adalah 

relaksasi otot. 

 Tonus otot yang meniggi akan menghambat sirkulasi darah, 

sementara itu dalam waktu yang bersamaan dibutuhkan energi yanng 

banyak dari jaringan hipotonus tadi dengan cara demikian kenaikan 

konsentrasi dari zat-zat pengiritasi jaringan sangat tepat yang 

menyababkan meningginya aktifitas nosiseptik. Hal ini menimbulkan 

tambahnya rasa nyeri, bertambahnya ketegangan otot (tonus), 

terhambatnya sirkulasi darah. Untuk dapat mematahkan lingkaran ini 

sangatlah jelas bahwa peningkatan sirkulasi darah merupakan tahap 

yang penting. 
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4) Releksasi otot 

 Perbaikan sirkulasi darah akan menyebabkan terjdainya releksasi otot-

otot karena zat-zat pengiritasi jaringan diangkut. Vibrasi US dapat 

mempengaruhi serabut saraf afferent secara langsung dan akibatnya adalah 

relaksasi otot. 

5) Peningkatan permeabilitas membrane 

 Terajdi pada pelaksanaan continue dan intermitten. Melalui getaran ini, 

cairan tubuh didorong kedalam membrane sel, yang dapat mengakibatkan 

adanya perubahan konsentrasi ion yang akan berpengaruh juga terhadap 

nilai ambang rangsang dari sel-sel. Perlengkapan  pada jaringan yang 

mengalami pemendekan terurai oleh karena pemisahan serabut-serabut 

kolagen. 

6) Pengaruh terhadap saraf perifer 

  Getaran US dengan intensitas 0.5-3 watt/cm2 dengan gelombang 

continue dapar mempengaruhi eksitasi dari saraf perifer. Efek inin 

berhubungan dengan efek panas sedangkan aspek mekanis tidak 

berpengaruh.  

7) Target Jaringan dan kontra indikasi US 

(a).  Target jaringan spesifik pada aplikasi US antara lain : 

1. Mengurangi infalmasi kronik 

2. Merangsang perbaikan jaringan yang rusak 

3. Mengurangi abnormal crisslink 
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(b).  Kontra indikasi US antara lain : 

1. Pada daerah denagn luka terbuka 

2. Hiposesibilitas 

3. Adanya tumor 

8) Mekanisme Pengaruh Nyeri pada Chondromalacia Patella melalui 

Ultrasonik 

  Pada condromalacia yang terkena adalah tulang rawan hialin. 

Pada awal proses patologi kemungkinan terjadi gangguan aktifitas 

metabolisme dan proses lanjutan fungsi kondrosit mengalami kegagalan 

dan aktifitasnya menurun. Keadaan ini menyebabkan kekurangan 

proteoglikan, dimana akan terjadi kekakuan yang mudah merobek tulang 

hhialin karena tekanan mekanis. 

  Arena pada awal chondromalacia terdapat inflamasi sehingga ada 

beberapa chondrocit menjadi fibrous/berserabut, sehingga pemberian US 

ditujukan yang mengalami inflamasi tadi. Dengan pemberian modalitas 

ultarasonik dapat terjadi iritan jaringan yang menyebabkan reaksi 

fisiologis seperti kerusakan jaringan, hal ini disebabkan oleh efek mekanik 

dan thermal ultrasonik. Pengaruh mekanik tersebut juga dengan 

terstimulasinya saraf polimodal dan akan dihantarkan ke ganglion dosalis 

sehingga memicu produksi  “ P substance” untuk selanjutnya terjadi 

inflamasi sekunder atau dikenal “neurogeic inflamation” namun dengan 

terangsangnya “P substance” tersebut mengakibatkan proses indukasi 

proliferasi akan lebih terpacu sehingga mempercepat terjadinya 

penyembuhan jaringan yang mengalami kerusakan. Sedangkan efek 
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thermal pengaruhnya lebih kecil mengingat surasi panas yang diperoleh 

jaringan hanya satu menit.  

  Dari efek-efek diatas akan menimbulkan efek biologis yaitu 

meningkatkan  kemampuan regenerasi jaringan, meningkatkan sirkulasi 

darah, relaksi otot, peningkatan permeabilitas membrane, pengaruh 

terhadap saraf perifer dan mengurangi nyeri pada chondromalacia patella 

dan meningkatnya aktifitas fungsional lutut. 

9) Proedur penerapan 

(a).  Persiapan alat 

1. Siapkan alat US dan jelly sebagai media penghantar, pastikan tidak 

ada kerusakan pada kabel-kabel yang terpasang. 

2. Atur jarak alat dengan tempat terapi pasien, usahakan agar alat tidak 

terjangkau oleh pasien. 

(b).  Persiapan pasien 

1. Jelaskan kepada pasien mengenai prosedur dan tujuan dari 

pemberian US 

2. Daerah lutut yang akan diterapi bebas dari pakaian dan bahan 

mental. Perhatikan sensasi dan temperatur kulit 

3. Atur posisi pasien sesuai dengan daerah tubuh yang akan diterapi. 

Yaitu dengan posisi tidur terlentang di atas bed. Pastikan pasien 

merasa nyaman dengan posisi tersebut. 
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(c).  Teknik Aplikasi  

1. Nyalakan alat,siapkan tranduser ultrasound lalu diberi jelly sesuai 

daerah yang diterapi.  

2. Intensitas 1,4-1,7 watt/cm2, selama 4 menit, Type continues, 

3x/minggu selama 6 kali terapi 

3. Gerakan tranduser kearah sirkuler ataupun longitudinal pada area 

yang terapi, jangan biarkan tranduser dalam keadaan statis karena 

dapat menimbulkan luka bakar. 

4. Kemudian patella di dorong ke arah lateral atau medial lalu gerakan 

trnaduser pada area yang diterapi. 

5. Bila pada aplikasi terdengar bunyi, berarti tidak ada atau kurangnya 

medium penghantar gelombang ultrasound. 

 

 

 

 

 
                    Gambar 2. US chondromalacia patella 
                      Sumber : data pribadi 

(d).  Dosis    

1. Frekuensi   : 1 MHz 

2. Intensitas  : 1,2 w/cm-2’ continue 

3. Time   : 4 menit 

4. Repetisi   : 1x pengulangan (per-terapi) 
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9. Latihan Stabilisasi lutut 

a. Pengertian 

 Latihan stabilisasi adalah suatu bentuk latihan yang dilakukan dengan 

mengembangkan control area proksimal tubuh yang stabil yang ditandai 

dengan respon bebas dan dapat diberikan beban tahanan yang berubah-ubah12. 

Saat melakukan stabilisasi, biasanya dengan kontraksi otot static (isometrik). 

Karena ia berperan untuk menahan segmen tubuh tidak bergerak. Oleh karena 

itu pemendekan otot sangat sedikit. Latihan stabilisasi lutut dapat dikembangkan 

aplikasinya dengan open-chain stabilizing exercise dan closed-chain stabilizing 

exercise. 

b. Jenis latihan stabilisasi 

1) Open-chain stabilizing exercise 

Open-chain stabilizing exercise adalah gerakan yang terjadi pada suatu 

rangkaian gerakan bebas dimana bagian distal (lutut) bergerak dengan bebas. 

Sebagai contoh, rangkaian gerakan bebas terjadi bila mengangkat 

tungkai atau bagian bawah dari tungkai mempertahankan beratnya. 

Rangkaian latihan bebas ini sering dilakukan secara manual dan dengan 

latihan cara dynamic (konsentrik atau eksentrik) atau dengan cara static 

(isometrik). Open-chain stabilizing exercise dimulai pada tempat dimana 

pasien belum memiliki stabilitas yang baik. Kesempatan pertama diberikan 
                                                            
12 Carolin Kisner dan Lynn Allen Colby, Therapeutic Exercise, Foundation and Techniques, Third 
Edition, Hal 733. 
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pada pola gerak yang lebih kuat dengan aba-aba: ... pertahankan disini!, 

tidak boleh terjadi pergerakan maupun rotasi. Selanjutnya mulai pada arah 

gerak yang kuat, tahanan secara perlahan ditingkatkan. 

2) Closed-chain stabilizing exercise 

 Closed-chain stabilizing exercise adalah gerakan yang terjadi pada 

rangkaian gerakan tertutup dimana gerakan tubuh lebih pada  segmen distal 

tertentu. Sebagai contoh, gerakan closed-chain terjadi pada posisi menumpu 

berat badan dimana kaki ditapakkan dilantai dan aksi otot mengangkat atau 

bagian bawah tubuh seperti menaiki gunung atau aktifitas berjongkok. 

Aktifitas closed chain stabilizing terjadi pada anggota gerak atas seseorang 

yang sedang melakukan push-up. 

Closed-chain stabilizing exercise ditampilkan pada postur fungsional 

dengan beberapa derajat menumpu berat badan dan bisa meliputi gerakan 

konsentrik, eksentrik atau isometrik. Penambahan beban otot pada closed-

chain stabilizing exercise juga membebani tulang, sendi dan jaringan lunak 

non kontraktil seperti ligamentum dan tendon serta capsul sendi. 

Karena aktifitas closed-chain stabilizing dilakukan untuk menumpu 

berat badan mereka, khusus untuk menstimulasi mechanoreseptor, dan 

sekitar sendi maka latihan ini lebih efektif dari pada open-chain stabilizing 

exercise. Dengan demikian akan menstimulasi kontraksi otot dan menambah 

stabilitas sendi, keseimbangan, koordinasi, dan agility pada fungsional tubuh 
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dengan menumpu berat badan. Jika menumpu berat badan 

dikontraindikasikan, closed-chain stabilizing exercise tidak dapat dilakukan. 

Aktifitas closed-chain stabilizing dapat dimulai pada suatu program 

rehabilitasi segera dengan sebagian atau dengan menahan berat badan 

penuh. Walaupun aktifitas closed-chain stabilizing biasanya digabungkan 

dengan fungsi anggota gerak bawah dengan sebagian mengembangkan 

stabilisasi pada shoulder girdle musculature. Sumber terapan tahanan selama 

closed-chain stabilizing exercise termasuk dalam manual resistant, 

mechanical resistant atau benar-benar dari berat badan. Closed-chain 

stabilizing exercise dimulai dari gerakan pasif atau aktif dari pola gerak 

agonis hingga keterbatasan gerak dimana nyeri mulai timbul. Aktifitas 

closed-chain stabilizing dapat dimulai pada suatu program rehabilitasi segera 

dengan sebagian atau dengan menahan berat badan penuh.  

3) Teknik latihan Stabilisasi 

latihan stabilisasi dapat dilakukan secara statis dan dinamis. latihan 

stabilisasi secara statis dilakukan dengan posisi dan sikap tubuh dalam situasi 

ketidakpastian sambil dilakukan penguatan. latihan stabilisasi secara dinamis 

dilakukan dengan gerakan tubuh dalam situasi ketidakpastian dengan tujuan 

untuk meningkatkan reaksi dinamik otot.  

latihan stabilisasi diawali dengan posisi sendi MLPP, posisi sendi dalam 

keadaan aman atau non traumatik apabila sendi mengalami kelainan varus atau 

valgus harus dikoreksi lebih dahulu pada posisi normal sehingga pada saat 

latihan stabilisasi tidak menambah cidera dan nyeri. Latihan stabilisasi dilakukan 
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secara isometrik dan bertahan, dengan berbagai vareasi. Posisi MLPP adalah 

posisi dimana kapsul dan ligamen maximal kendor, sementara stabilitas sendi 

dipertahankan oleh tulang dan otot. 

Sebelum pelaksanaan latihan stabilisasi perlu dilakukan latihan pemanasan 

misalnya latihan gerak aktif dan peregangan, kemudian pelatihan stabilisasi 

untuk perbaikan dan pemeliharaan propioseptif, keseimbangan dan kekuatan 

otot, serta diakhiri latihan pendinginan untuk relaksasi misalnya latihan 

pernapasan. 

4) Tujuan Latihan stabilisasi lutut 

1. Melatih reflek proprioseptif 

Propioseptif merupakan sensasi yang berasal dari dalam tubuh terdapat 

pada sendi, otot dan ligamen. Input propioseptif menyampaikan informasi ke 

otak tentang kapan otot berkontraksi atau meregang, bagaimana sendi itu 

bergerak atau mendapatkan tekan dan tarikan. Melalui informasi ini seseorang 

dapat mengetahui dan mengenal bagian tubuhnya dan posisi anggota tubuh 

atau bagaimana bagian tubuh bergrak. 

Latihan stabilisasi berfungsi untuk memberikan stimulasi 

proprioseptif pada sendi, ligamen dan otot sehingga akan merangsang 

ujung saraf afferen untuk memberikan informasi ke saraf pusat tentang 

kesadaran posisi anggota tubuh, sehingga hal ini akan memberikan kontrol 

stabilitas pada persendian. 

2. Melatih keseimbangan/equilibrium 

Keseimbangan adalah kemampuan relatif untuk mengontrol masa tubuh 

atau pusat gravitasi terhadap bidang tumpu. Keseimbangan merupakan 
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interaksi yang komplek dari integrasi sistim sensoris (visual, vestibular dan 

somato sensoris) dan musculoskletal (otot, sendi, jaringan lunak lainnya) yang 

dimodifikasi atau diatur dalam otak sebagai respon terhadap perubahan kasus 

internal dan eksternal. latihan stabilisasi pada sendi lutut akan memperbaiki 

keseimbangan. Keseimbangan akan berpengaruh terhadap stabilitas 

persendian. 

3. Memlihara atau meningkatkan kekuatan otot 

Pemberian pelatihan stabilisasi sendi lutut akan berpengaruh 

terhadap pemeliharaan dan peningkatan kekuatan otot dan jaringan sekitar 

sendi lutut, sehingga sendi lutut lebih stabil dan terhindar dari cidera ulang 

atau cidera yang lebih berat. 

5) Mekanisme peningkatan score fungsi lutut latihan stabilisasi pada 

chondromalasi patella. 

Pada kasus Chondromalasia Patella sendi lutut akan terjadi fase 

ketidakstabilan pada struktur persendiannya, walaupun drajatnya sangat kecil. 

Akibat dari ketidakstabilan tersebut, lama kelamaan akan menyebabkan kapsul 

dan ligamen laxity atau kendor sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

deformitas genu varus ataupun genu valgus. Sendi akan lebih mudah cidera dan 

nyeri.  

Pemberian latihan stabilisasi sendi lutut yang berupa latihan isometrik 

dan bertahan serta latihan keseimbangan akan menyebabkan peningkatan tonus 

otot, peningkatan kekuatan otot, perbaikan keseimbangan dan perbaikan 

proprioseptif sendi, sehingga akan memperbaiki problem yang muncul akibat 

ketidakstabilan pada persendian tersebut serta dengan peningkatan otot akibat 
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adanya kelemahan dari otot vastus medialis dan ketidakseimbangan pada otot-

otot quadriceps akan mencegah terjadinya cidera ulang atau cidera yang lebih 

berat, juga akan membatu mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi 

nyeri. 

c. Prosedur penerapan latihan stabilisasi lutut 

1) Latihan Pemanasan :  

Latihan pemanasan dilakukan dalam bentuk latihan gerak aktif sendi lutut 

dan latihan penguluran atau peregangan otot-otot sekitar sendi lutut, bertujuan 

untuk meningkatkan aktifitas enzim metabolik yang berhubungan dengan sistim 

energi, meningkatkan aliran darah dan oksigen, memelihara dan memperbaiki 

kekuatan kontraksi dan waktu reflek sehingga sewaktu latihan terjadi 

penyesuaian yang sempurna untuk kontraksi dan terhindar dari cidera saat 

melakukan latihan inti dengan 2 jenis latihan yaitu closed chain dan open chain : 

(a).  Closed chain 

1. Squat  

Squat merupakan latihan qudriceps dimana pada gerakan tersebut 

terjadi gerakan bersamaan kedua tungkai perubahan gerakan yang terjadi 

adalah dari posisi berdisi tegak menjadi posisi semi fleksi hip dan knee 

sebesar kurang lebih 450. 

a. Sebelum dilakukan latihan pasien terlebih dahulu diberikan 

penjelasan tentang cara melakukan latihan. 

b. Selanjutnya posisikan pasien dalam  posisi tegak berdiri di 

pinggir tembok. 
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c. Kemudian   terapis   berada   di   depan   pasien. Tempatkan kaki 

sedikit lebih lebar dari lebar bahu dengan ujung kaki sedikit 

mengarah keluar. Ketika mulai bergerak turun ke bawah, 

bayangkanlah seolah kita akan duduk sehingga lutut tidak akan 

bergerak melebihi ujung jari kaki. Jaga agar lutut tidak bergerak 

melebihi ujung kaki agar tekanan beban tetap pada paha dan bukan 

pada lutut. posisi 90° Pandanglah ke depan atau ke atas untuk 

menjaga posisi pungung agar tetap lurus. Turunkan badan sampai 

paha sejajar dengan lantai dan kembali ke posisi semula. 

d. Latihan diberikan selama 8 detik dan rest 4 detik. Dilakukan 8 

set latihan dengan intensitas kontraksi 60% sampai maksimal. 

Antara set satu keset berikutnya  istirahat  selama   1   menit,   

dilakukan  3   kali seminggu.   

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 latihan squat 

Sumber : data pribadi 
 

e.  Dosis Latihan 
 

1) Frekuensi : 3x seminggu 

2) Intensitas  : 3 set latihan 
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3) Time  : Tahan 6 detik kemudian rileks 

(b).  Open chain 

1. Knee extension exercise ( SLR ) 

SLR (Straight leg reasing) merupakan cara lain dalam rangka 

penguatan konvensional terhadap peingkatan kekuatan otot 

quadriceps. SLR merupakan suatu gerakan meninggikan posisi satu 

kaki lebih tinggi dari kaki yanng satunya dengan derajat ketinggian 

tertentu yaitu sebesar 450. Pada latihan ini mengunakan bentuk 

dinamik hip fleksi dan statik knee ekstensi. Guna menstabilkan 

pelvis dan punggung bawah maka pada latihan ini posisi kaki yeng 

berlawanan adaalah semifleksi hip dan knee (posisi patien 

terlentang). 

Pada SLR posisi terlentang menyebabkan kontraksi dari otot 

quadriceps dengan tambahan melawan gravitasi. Tahanan berhasil 

menurun pada saat elevasi dari lower ekstrimitas karena menurunnya 

posisi menjadi mendekati gravitasi. Recktus femoris merupakan otot 

utama pada group otot quadricepac yang aktif selama latihan ini. 

a. Posisi pasien tidur terlentang dengan kedua kaki diluruskan 

b. Lakukan gerakan mengangkat kaki secara perlahan mendekati 

tubuh sampai 450. 

c. Tahan pada posisi tersebut selama 6 detik kemudian turunkan 

secara perlahan 

d. Lakukan pengulangan gerakan. 
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Gambar 2.8 Knee extension exercise ( SLR ) 
Sumber : data pribadi 

e.  Dosis Latihan 
 

1).  Frekuensi : 3x seminggu 

2).  Intensitas  : 3 set latihan 

3). Time  : tahan 6 detik, kemudian rileks 

2. Lunge exercise 

Lunge merupakan suatu gerakan dengan posisi awal berdiri tegak 

kemudian majukan salah satu kaki kedepan sehingga posisi kaki 

tersebut mendahului kaki yang satunya. Kemudian lakukan gerakan 

fleksi knee 900 pada kedua kaki. 

a. Posisi  baddan tegak lurus dengan kepala, trunk, tungkai berada 

pada satu garis lurus. 

b. Pandangan ke depan dan kedua dengan berada disamping tubuh. 

c. Letakan kaki kiri maju kedepan kira-kira 30 cm dan kaki kekanan 

berada dibelakang tubuh 

d. Tekuk lutut kiri ke depan membentuk dusut 900 dengan tubuh tetap 

pada aligment lirus 
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e. Selain itu  kaki kanan juga melakukan hal yang sama yaitu lutut 

kanan ditekuk kedepan membentuk sudut 900 atau sejajar lurur 

(lutut kanan tidak boleh menempel pada lantai) dengan hip kanan 

dan posisi ankle tetap netral tetapi tumpuan pada bagian distal. 

 

 

 

 

   

 

 

           Gambar  2.9 latihan lunges 
              Sumber : data pribadi 

    
f.  Dosis Latihan 

1).  Frekuensi : 3x seminggu 

2).  Intensitas  :  3 set 

3).  Time  :  tahan 6 detik kemudia rileks 

3. Latihan wooble board  

a. Sebelum dilakukan latihan pasien terlebih dahulu diberikan penjelasan 

tentang cara melakukan latihan dengan wooble board. Wooble board 

ialah papan keseimbangan yang telah dirancang khusus untuk melatih 

keseimbangan. 

b. Lalu pasien diminta untuk berdiri dengan satu kaki  posisi lutut 

semifleksi diatas wooble board dan diusahakan jangan sampai jatuh 

atau menggunakan dua kaki, selama 1 menit. 
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c. Kemudian terapis menggunakan alat stopwatch untuk 

mengukur lamanya pasien mempertahankan keseimbangannya.  Jika 

pasien jatuh atau menggunakan kedua kakinya, maka stopwatch 

diberhentikan dan waktunya dicatat oleh terapis sebagai evaluasi untuk 

setiap latihan. 

d. Latihan ini dilakukan sebanyak 3 set dan setiap set diselingi istirahat 

selama satu menit dengan intensitas 

mudah, dan dilakukan tiga kali seminggu. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.10 latihan wooble board 

Sumber  : data pribadi 
 

e. Dosis Latihan  

1) Frekuensi : 3x seminggu 

2) Intensitas  : 3 set latihan 

3) Time   : 1 menit berdiri,1 menit istirahat 

4) Repetisi  : max 1 menit 

f. Pengaruh latihan  wooble board terhadap latihan stabilisasi lutut 

Latihan dengan wooble board memberikan efek meningktkan 

fungsi propioseptif pada stabilisator akif sendi dan menyeimbangkan 
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tonus antar otot akibt imbalance otot. Latihan wooble board 

meningkan recrutimen motor unit yng akan mengaktivasi golgi 

tendon dan memperbaiki koordinasi serabut intrafusal dan serabut 

ekstrafusal dengan saraf afferen yang ada di muscule spindel 

sehingga dapat meningkatkan fungsi propioseptif. Dengan 

mneingkkatkan fungsi dari propioseptif makan hal tersebut juga akan 

meningkatkan input sensoris yang akan doproses diotak sebagai 

central processing. 

Central processing berfungsi untuk menentukan titik tumpu 

tubuh dan allignment gravitasi pada tubuh, membentuk kontrol 

postur yang baik, dan mengorganisasikan respon sensorimotor yang 

diperlukan tubuh. Selanjutnya, otak akan meneruskan impuls 

tersebut ke effektor agar tubuh mampu menciptakan keseimbangan 

yang baik ketika bergerak ataupun keadaan diam. Latihan ini perlu 

dilakukan berulang kali untuk meningkatkan koordinasi antara 

sistem muskuloskeletal dengan reseptor agar dapat menerima impuls 

dari lingkungan semakin baik. Hal tersebut juga akan meningkatkan 

kemampuan otak untuk merekam perubahan-perubahan yang ada 

sehingga tercipta respon sensorimotor yang lebih efisien untuk 

dikirim ke effektor. 
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10.    Medial wedge shoe  

a. Pengertian  

Medial wedge shoe Shoe merupakan salah satu alat bantu untuk 

mengurangi tekanan pada kaki dengan tujuan untuk mengurangi nyeri pada 

lutut bagian medial. Dengan cara memodifikasi yaitu menyisipkan bahan 

yang halus/ empuk pada bagian dalam sepatu sebagai shock absorber atau 

dari bahan yang sedikit kaku agar lebih stabil. Pada ortotic medial wedge 

shoe banyak dipergunakan untuk mengatasi keluhan adanya gangguan pada 

tungkai bawah dan pergelangan kaki yang berfungsi untuk menjaga dan 

menyangga alignment atau garis tengah dari posisi tungkai dan kaki, 

mencegah dan mengkoreksi adanya gangguan deformitas pada tungkai 

bawah dan pergelangan kaki, dan secara keseluruhan untuk meningkatkan 

fungsional dari tungkai bawah dan pergelangan kaki13. 

 

 

 

Gambar 2.11 medial wedge shoe 
Sumber : http://www.footlogics.co/orthotic‐wedging.html 

b. Manfaat Penggunaan medial wedge shoe 

 Tujuan  dari penggunaan medial wedge shoe pada kasus 

Chondromalacia Patella adalah merubah sudut mal aligment pada knee, 

ankle sehingga dapat meningkatkan perubahan mal aligment lutut 

khususnya Chondromalacia Patella. Dengan memperbaiki mal aligmant 

                                                            
13 http://www.aetna.com/cpb/medical/data/400_499/0451.html 



66 
 

pada lutut dapat mengurangi nyeri pada lutut. Kemudian medial wedge shoe 

dapat bertindak sebagai bantalan pada kaki untuk memelihara arcus ketika 

menerima beban pada tibio femoral dan bisa menjadi shok absorber 

sehingga dapat mengurangi beban axial yang terjadi pada lutut bagian 

medial.  

c. Indikasi penggunaan medial wedge shoe 

 Banyak kasus lutut yang sangat membutuhkan  penggunaan 

medial wedge shoe seperti flat foot, genu valgus dan lain-lain. Selain untuk 

mencegah cidera, medial wedge shoe juga dapat mengurangi nyeri dan 

merubah mal aligment pada lutut. 

d. Mekanisme Peningkatan score fungsi lutut dengan menggunakan medial 

wedge shoe pada kasus Chondromalaci Patella. 

 Penggunaan Medial Wedge Shoe ini dapat merubah sudut mal 

aligment pada knee, ankle sehingga dapat meningkatkan perubahan mal 

aligment lutut khususnya pada kasus Chondromalacia Patella. Dengan 

memperbaiki mal aligmant pada lutut dapat mengurangi nyeri pada lutut dan 

memperbaiki posisi lutut dari hypermobilitas valgus dengan mendorong 

genu medial kearah lateral sehingga akan mengikuti dengan perubahan pada 

aligment sendi lutut. 

 Selain itu penggunaan Medial Wedge Shoe juga dapat 

mengurangi tekanan pada saat itu lutut mengalami penekanan yang besar 

karena menyanggah berat badan. 
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e. Prosedur penerapan medial wedge shoe 

1) Persiapan pasien 

 Jelaskan pada pasien mengenai prosedur dan manfaat penggunaan 

medial wedge shoe 

2) Persiapan alat 

1. Dimulai dengan menggambarkan lebarnya telapak kaki atau arcus 

pasien. 

2. Proses pembuatan menggunakan busa yang setengah keras. 

3)  Penatalakasanaan 

(a) Tempelkan medial wedge shoe pada sepatu atau sandal yang 

digunakan pasien. 

(b) Pastikan pemasangan medial wedge shoe tidak ada kerutan atau 

lipatan pada alat tersebut dan pemasangannya tepat pada bagian 

medial kaki. 

(c) Pastikan pastien setelah pemakaian medaila wedge shoe sudah tidak 

ada keluhan.  

B. Kerangka Berfikir 

  Chondromalacia patella  atau Patellofemoral Syndrome adalah suatu 

patologi adanya kerusakan pada kartilago patella, dimana terdapat pelunakan 

atau pengkikisan dan kekerasan dari kartilago yang ditandai dengan adanya 

nyeri pada bagian depan dari lutut terutama saat menekuk. Kekasaran atau 

kerusakannya dapat berubah dari ringan menjadi berat.  
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Nyeri pada chondromalacia patella dapat terjadi karena adanya 

degenerasi pada kartilago yang menyebabkan struktur pada kartilago berubah 

sehingga kemampuannya sebagai shock  abeorber atau peredam kejut akan 

berkurang, dimana bila ada pembebanan yang berlebihan dan distribusi beban 

yang diterima sehingga dapat menimbulkan pembebanan atau stress mekanik 

yang dapat menekan saraf jaringan sekitarnya seperti tulang subkondral, 

sinovium dan kapsul sendi yang banyak mengandung serabut saraf sehingga 

mneimbulkan nyeri pada saat terjadi gerakan. 

Pada chondromalacia terjadi perubahan mal alignment pada lutut yang 

biasanya genu valgus dimana garis beban bergeser ke lateral. Dalam keadaaan 

ini beban yang terlalu berat, sehingga dalam hal ini m. Pes anserinus akan 

bekerja keras. Pada m. Quadriceps sebagai otot stabilitasi dari patella yang 

terdiri dari m. Vastus medial, m. Vastus lateral, m. Vastus lateralis cenderung 

menarik patella ke lateral lebih kuat dibandingkan m. Vastus medialisnya ke 

arah medial. Sehingga m. Vastus medialis terulur yang akibatnya fungsinya  

sebagai stabilisasi patella akan menurun. Pada ligament sebagai stabilisasi pasif 

bila terdapat suatu mal aligment, maka selain otot mengalami penurunan 

stabilisasi ligamnet pun dapat ikut terulur, dalam kasus ini terutama ligament 

kolateral medial dapat ikut terulur kearah lateral sehigga dapar terjadi penurunan 

stabilisasi. Karena problem utama pada Chondromalacia Patella adalah nyeri 

maka tretmant yang digunakan adalah mengatasi penyebab utama dari timbulnya 

nyeri tersebut. 
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Pemberian latihan stabilisasi sendi lutut yang berupa latihan isometrik dan 

bertahan serta latihan keseimbangan akan menyebabkan peningkatan tonus otot, 

peningkatan kekuatan otot, perbaikan keseimbangan dan perbaikan proprioseptif 

sendi, sehingga akan memperbaiki problem yang muncul akibat ketidakstabilan 

pada persendian tersebut serta dengan peningkatan otot akibat adanya kelemahan 

dari otot vastus medialis dan ketidakseimbangan pada otot-otot quadriceps akan 

mencegah terjadinya cidera ulang atau cidera yang lebih berat, juga akan membatu 

mempercepat proses penyembuhan,mengurangi nyer dan peningkatan fungsi lutut. 

Sedangkan pemberian modalitas ultra sound (US) dapat terjadi iritan 

jaringan yang menyebabkan reaksi fisiologis seperti keerusakan jaringan, hal ini 

disebabkan oleh efek mekanik dan efek termal US. Pengaruh mekanik tersebut 

juga dengan terstimulasinya saraf polimodal dan akan dihantarkan ke ganglion 

dorsalis sehingga memicu produksi “P subtance” untuk selanjutnya terjadi 

inflamasi sekunder atau dikenal “Neurogeic inflamation”. Namun dengan 

terangsangnya “P substance” tersebut  mengakibatkan proses induksi proliferasi 

akan lebih terpacu sehingga mempercepat terjadinya penyembuahan jaringan 

yang mengalami kerusakan. Sedangkan efek thermal ultra sound (US) 

pengaruhnya lebih kecil mengingat durasi panas yang di peroleh jaringan hanya 

satu menit. efek-efek diatas akan menimbulakn efek biologis yaitu 

meningkatkan kemampuan regenerasi jaringan, meningkatkan sirkulasi darah, 

releksasi otot, peningkatan permeabilitas membrane, pengaruh terhadap saraf 

perifer dan mengurangi nyeri pada chondromalacia Patella. 

 Dengan pemberian medial wedge shoe dapat merubah sudut mal 

aligment pada knee, ankle sehingga dapat meningkatkan perubahan mal 
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aligment lutut khususnya Chondromalacia Patella. Dengan memperbaiki mal 

aligmant pada lutut dapat mengurangi nyeri pada lutut. Kemudian medial wedge 

shoe dapat bertindak sebagai bantalan pada kaki untuk memelihara arcus ketika 

menerima beban pada tibio femoral dan bisa menjadi shok absorber sehingga 

dapat mengurangi beban axial yang terjadi pada lutut bagian medial. Penggunan 

medial wedge shoe ini juga berfungsi memperbaiki posisi lutut dari 

hypermobilitas valgus dengan mendorong genu medial kearah lateral sehingga 

akan mengikuti dengan perubahan pada aligment sendi lutut, sehingga dapat 

mengurangi tekanan pada saat itu lutut mengalami penekanan yang besar karena 

menyanggah berat badan. Dengan perubahan pada aligment dan berkurangnya 

penekanan pada lutut maka akan berkurang pula nyeri yang dirasakan. 
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Skema 2.1 karangka berfikir 
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C. Karangka konsep 

Kelompok kontrol  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  Kelompok Perlakuan 
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D. HIPOTESIS 

1. Ada efek pemberian latihan stabilisasi lutut, US terhadap pengurangan nyeri 

pada kasus Chondromalacia Patella 

2. Ada efek pemberian latihan stabilisasi lutut, US terhadap dan Medial Wedge 

Shoe terhadap pengurangan nyeri pada kasus Chondromalasia Patella 

3. Ada perbedaan efek penambahan Medial Wedge Shoe pada intervensi latihan 

stabilisasi lutut dan US terhadap peningkatan score fungsi lutut pada kasus 

Chondromalacia Patella 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

Penelitian dilakukan pada pasien yang mengalami keluhan nyeri akibat 

Chondromalacia Patella diklinik fisioterapi Universitas Esa Unggul 

2. Waktu penelitian  

Waktu Penelitian ini berlangsung dari bulan january 2012 sampai februari 2012 

B. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bersifat kuasi eksperimen yang bertujuan untuk 

mengetahui Efek Penambahan Medial Wedge Shoes Pada Intervensi Latihan 

Stabilisasi Lutut Dan ultrasound Terhadap Peningkatan score fungsi lutut Pada Kasus 

Chondromalacia Patella. 

Pada penelitian ini sampel penelitian berjumlah 20 orang yang terbagi dalam dua 

kelompok. Kelompok pertama berjumlah 10 orang yang diberikan terapi medial 

wedge shoe, latihan stabilisasi lutut dan Ultrasound sedangkan kelompok yang kedua 

berjumlah 10 orang diberikan terapi latihan stabilisasi lutut dan ultrasound. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efek penambahan Medial Wedge 

Shoes Pada Intervensi Latihan Stabilisasi Lutut Dan Ultrasound Terhadap 

Peningkatan score fungsi lutut Pada Kasus Chondromalacia Patella. Intensitas nyeri 

diukur dengan menggunakan instrument Knee Injury And Osteoarthritis Score (KOOS). 
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Hasil pengukuran intensitas nyeri tersebut akan dianalisis dan dibandingkan antara 

kelompok perlakuan pertama dan kelompok perlakuan kedua. 

1. Kelompok perlakuan 1 

Pada kelompok perlakuan I sampel pasien dengan nyeri sebelum 

pemberian medial wedge shoe, latihan stabilisasi lutut, ultrasound, dilakukan 

pengukuran intesitas nyeri dengan menggunakan Knee Injury And Osteoarthritis 

Score (KOOS), kemudian diberikan medial wedge shoe, latihan stabilisasi lutut, 

ultrasound dengan frekuensi (kali seminggu). Selanjutnya dilakukan evaluasi 

kembali dengan melihat hasil pengukuran nyeri dengan menggunakan Knee Injury 

And Osteoarthritis Score (KOOS) 

Skema 3.1: Skema Metode kelompok perlakuan I 

 

 

 

   

 

2. Kelompok Perlakuan II 

Pada kelompok perlakuan II sampel pasien dengan nyeri sebelum 

pemberian latihan stabilisasi lutut, ultrasound, dilakukan pengukuran intesitas 

nyeri dengan menggunakan Knee Injury And Osteoarthritis Score (KOOS), kemudian 

diberikan latihan stabilisasi lutut, ultrasound dengan frekuensi (kali seminggu). 

Medial wedge shoe, latihan stabilisasi 
lutut dan ulrtasound 

Nyeri akibat 
Chondromalacia Patella 

Nyeri lutut berkurang 
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Selanjutnya dilakukan evaluasi kembali dengan melihat hasil pengukuran nyeri 

dengan menggunakan Knee Injury And Osteoarthritis Score (KOOS). 

Skema 3.2: Skema Metode kelompok perlakuan II 

 

 

 

 

 

 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

 Dalam penelitian, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang benar-benar 

mewakili suatu kelompok yang diambil sebagai sampel. Teknik pengambilan 

sampel ini dilakukan sesuai kasus yang diteliti dengan memilih orang-orang yang 

benar-benar mewakili kriteria yang telah ditetapkan. Objek penelitian ini adalah 

semua pasien penderita nyeri akibat Chondromalacia Patella yang di pilih melalui 

prosedur assesman fisioterapi yang telah diterapkan. 

 

 

 

 

 

 

Latihan stabilisasi lutut dan ulrtasound 

Nyeri akibat 
Chondromalacia Patella 

Nyeri lutut berkurang 
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Tabel 3.1 

Prosedur Assesment Fisioterapi Untuk Pemilihan Sample Penelitian 

No      Jenis Pemeriksaan                                    Temuan 

1        Anamnesis 

2        Inspeksi  

 

3      Quik test 

Nyeri berjalan, Deformitas kearah genu valgus 

Tidak nampak kelainan lokal, perhatikan Q 

angle/genu valgus 

Gerakan flexi dan ekstensi terjadi painfull arc 

4       Pemeriksaan fungsi 

gerak dasar akitf,pasif 

dan isometric 

5      Tes khusus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerak aktif dan pasif : Flexsi dan ekstensi 

nyeri,Gerak isometric : ekstensi nyeri  

 

Palpasi : nyeri tekan pada condylus lateral dan

joint  play movement MLPP kompresi diatas 

patella posisi lutut ekstensi dan semi fleksi 

 

Provokasi tes, pemeriksa memberi tekanan 

pada patella sedangkan pasien diminta untuk 

berdiri pada satu kaki, pelan-pelan lututnya 

menekuk posisi 300. Bila ada nyeri maka 

positif untuk chondromalacia patella 

 

6     Periksaaan Tambahan  X ray : untuk melihat OA sendi petellofemoral 

 Setelah dilakukan assesment kemudian dibuat kriteria-kriteria dalam penelitian 

ini. Kriteria-kriteria yag ditetapkan berupa kriteria penerima dan penolakan  

1. Kriteria Penerimaan 

a. Pasien Pria atau Wanita 

b. Pasien memenuhi kriteria pemeriksaan yaitu menunjukan kasus chondromalacia 

patella 
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c. Pasien berusia 18-40 

2. Kriteria Penolakan 

a. Pasien mengalami fraktur pada daerah anggota gerak bawah. 

b. Pasca operasi pada bagian anggota gerak bawah 

c. Pasien dengan kasus Condromalacia Patella tetapi disertai dengan keluhan lain 

seperti adanya ligament lesi, ligamen colateral. 

D. Instrumen Penelitian 

1. Variabel  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a. Variabel dependent adalah nyeri akibat chondromalacia patella 

b. Variabel independent adalah medial wedge shoe, latihan stabilisasi lutut dan 

Ultrasound  

2. Definisi konseptual 

Dalam melakukan penelitian, konsep penelitian yang akan dilakukan 

adalah menentukan pasien sebagai sampel yang sesuai dengan kriteria inklusif. 

Kriteria inklusif didapatkan dengan melakukan assessment dan persetujuan 

pasien untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel yang sudah memenuhi kriteria 

inklusif , kemudian dibagi menjadi dua kelompok perlakuan I dan II dengan 

masing-masing berjumlah 10 orang, Assesment dengan melakukan anamnesa, 

inspeksi, test cepat, Pemeriksaan fungsi gerak dasar , dan test khusus lainnya. 

Salah satu test khusus yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian adalah dengan 

mengukur nyeri yang timbul akibat Chondromalacia Patella. Nyeri yang timbul 

diukur dengan menggunakan Knee Injury And Osteoarthritis Score (KOOS). Knee 
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Injury And Osteoarthritis Score (KOOS) adalah suatu alat atau instrument yang 

berbentuk kuesioner yang berisi secara spesifik untuk memeriksa pendapat 

seseorang mengenai adanya gangguan pada lutut. 

Kelompok perlakuan I sampel pasien dengan nyeri sebelum pemberian 

medial wedge shoe, latihan stabilisasi lutut, ultrasound, dilakukan pengukuran 

intesitas nyeri dengan menggunakan Knee Injury And Osteoarthritis Score (KOOS), 

kemudian diberikan medial wedge shoe, latihan stabilisasi lutut, ultrasound 

sebanyak 6x. Selanjutnya dilakukan evaluasi kembali dengan melihat hasil 

pengukuran nyeri dengan menggunakan Knee Injury And Osteoarthritis Score 

(KOOS). 

Kelompok perlakuan II sampel pasien dengan nyeri sebelum pemberian 

latihan stabilisasi lutut, ultrasound, dilakukan pengukuran intesitas nyeri dengan 

menggunakan Knee Injury And Osteoarthritis Score (KOOS), kemudian diberikan 

latihan stabilisasi lutut, ultrasound sebanyak 6x. Selanjutnya dilakukan evaluasi 

kembali dengan melihat hasil pengukuran nyeri dengan menggunakan Knee 

Injury And Osteoarthritis Score (KOOS). 

Data yang didapat berupa nilai nyeri akibat chondromalacia patella 

dengan menggunakan Knee Injury And Osteoarthritis Score (KOOS) maka 

selanjutnya dilakukan teknik pengolahan data untuk membuktikan hipotesa. 
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3. Definisi Operasional 

Bangunan peka nyeri mengandung reseptor nosiseptif (nyeri) yang 

terangsang oleh berbagai stimulus lokal (mekanis, termal, kimiawi). Stimulus 

ini akan direspon dengan pengeluaran berbagai mediator inflamasi yang akan 

menimbulkan persepsi nyeri. Mekanisme nyeri merupakan proteksi yang 

bertujuan untuk mencegah pergerakan sehingga proses penyembuhan 

dimungkinkan 

Penggunaan pada Medial wedge shoe Dimulai dengan 

menggambarkan lebarnya telapak kaki atau arcus pasien,lalu tempelkan 

medial wedge shoe pada sepatu atau sandal yang digunakan pasien,kemudian 

Pastikan pemasangan medial wedge shoe tidak ada kerutan atau lipatan pada 

alat tersebut dan pemasangannya tepat pada bagian medial kaki.  

Latihan stabilisasi lutut adalah suatu bentuk latihan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kekuatan otot, memelihara dan memperbaiki 

proprioseptif sendi dan keseimbangan. Kemudian pastikan pasien dalam 

keadaan sehat dan siap untuk mengikuti latihan-latihan yang diberikan oleh 

Terapis. Bentuk-bentuk latihannya berupa squat, SLR, Lunges, wooble board. 

 Pada penggunaan Ultrasound pastikan posisi pasien sesuai dengan 

daerah tubuh yang akan diterapi. Yaitu dengan posisi tidur terlentang di atas 

bed. Pastikan pasien merasa nyaman dengan posisi tersebut, lalu Nyalakan 

alat,siapkan tranduser ultrasound lalu diberi jelly sesuai daerah yang diterapi 

dan Gerakan tranduser kearah sirkuler ataupun longitudinal pada area yang 

terapi, jangan biarkan tranduser dalam keadaan statis karena dapat 
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menimbulkan luka bakar. Kemudian patella di dorong ke arah lateral atau 

medial lalu gerakan trnaduser pada area yang diterapi. 

Rasa nyeri saat aktifitas yang timbul akibat chondromalacia patella dapat 

diukur dengan instrumen Kuesioner Knee Injury And Osteoarthritis 

Score(KOOS). Suatu alat atau instrument yang berbentuk kuesioner yang berisi 

secara spesifik untuk memeriksa pendapat seseorang mengenai adanya gangguan 

pada lutut. KOOS dapat digunakan baik pada masa akut maupun kronik yang 

ada hubungannya dengan cidera pada lutut dan cocok untuk usia aktif yaitu 

antara 18-46 tahun yang memiliki tingkat aktifitas fisik yang tinggi karena berisi 

42 macam pertanyaan yang terbagi dalam 5 kategori yaitu dilhat dari gejalanya, 

nyeri, aktifitas fungsional sehari-hari (ADL),aktifitas saat olahraga dan rekreasi, 

dan aktifitas yang berhubungan dengan kualitas hidup. Penilaian hasil dari 

KOOS dapat dilakukan dengan menggunakan Microsoft excel, dimana hasil dari 

setiap pertanyaan mendapatkan nilai 0–4, dimana nilai 0 berarti tidak ada 

masalah, sampai dengan nilai 4 yang menunjukkan adanya gangguan yang 

sangat berat pada lutut. Jumlah seluruhnya dari tiap pertanyaan ditotal dan akan 

mendapatkan nilai antara 0-100 yang berarti apabila mencapai nilai 100 maka 

berarti tidak ada masalah pada lutut.  

Kemudian pada pengukuran dengan menggunakan KOOS ini memiliki 

beberapa pertanyaan dan rumusan pada masing-masing katagorinya contohnya 

PAIN (          ), SYMPTOM  (                        ), ADL(                          ) 

SPORT/REC (    ),QOL 
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1. Prosedur pengukuran  

a. Membuat lembar kuesioner yng berisi 42 macam pertanyaan yang terbagi 

dalam 5 kategori yaitu dilihat dari Symptom 7 pertanyaan, Pain 9 

pertanyaan, ADL 17 pertanyaan, Sport/Rec 5 pertanyaan , dan QOL 4 

pertanyaan. 

b. Hasil dari setiap pertanyaan mendapatkan nilai 0 – 4, dimana nilai 0 

berarti tidak ada masalah, sampai dengan nilai 4 yang menunjukkan 

adanya gangguan yang sangat berat pada lutut. Jumlah seluruhnya dari 

tiap pertanyaan ditotal dan akan mendapatkan nilai antara 0- 100 yang 

berarti apabila mencapai nilai 100 maka berarti tidak ada masalah pada 

lutut 

c. Sebelum diberikan medial wedge shoe, latihan stabilisasi lutut pada 

kelompok perlakuan I dan medial wedge shoe, latihan stabilisasi lutut dan 

ultrasound pada kelompok perlakuan II, sampel diminta untuk memberikan 

tanda silang pada kolom-kolom yang terdapat pada koesioner,sesuai dengan 

intenitas nyeri yang dirasakan. 

d. Evaluasi verbal rating scale dilakukan setelah selesai diberikan medial 

wedge shoe, latihan stabilisasi lutut pada pada kelompok perlakuan I serta 

medial wedge shoe, latihan stabilisasi lutut dan ultrasound pada kelompok 

perlakuan II, sampel diminta untuk memberikan tanda silang pada kolom-

kolom yang terdapat pada koesioner,sesuai dengan intenitas nyeri yang 

dirasakan. 
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E. Teknik Pengambilan Data 

Data yang didapatkan dari hasil pengukuran intesitas nyeri dengan 

menggunakan Knee Injury And Osteoarthritis Score (KOOS) selanjutnyadiolah dengan 

menggunakan perangkat lunak komputer untuk melihat efek perlakuan pada obyek 

penelitian. Dalam menganalisa data yang diperoleh maka peneliti menggunakan 

beberapa uji statistik yaitu : 

1. Untuk mengetahui apakah populasi berdistribusi normal maka digunakan uji 

normalitas (Saphiro Wilk) dengan menggunakan distribusi frekuensi. Jika nilai 

mean = modus = median atau antara nilai mean, median dan modus memiliki 

nilai yang hampir sama atau mendekati maka data tersebut berdistribusi simetris 

atau normal. 

2. Untuk menguji homogenitas sampel digunakan uji F dari data sebelum 

intervensi pada kelompok perlakuan I dan kelompok perlakuan II. Tujuannya 

untuk menentukan pilihan nilai probabilistik (P-value) yang sesuai dengan 

pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima Ho. Adapun uji statistik 

yang digunakan adalah Levene’s Test (Uji F). Adapun hipotesis yang ditegakkan 

adalah : 

Ho : Tidak ada perbedaan rata-rata tingkat nyeri antara dua kelompok subyek 

(sampel homogen). 

Ha : Ada perbedaan rata-rata tingkat nyeri antara dua kelompok subyek (sampel 

tidak homogen). 

Dengan ketentuan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut : 

Ho ditolak  

Ho diterima  
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3. Untuk menguji signifikan dua sample yang saling berpasangan (related) pada 

kelompok perlakuan I bila data terdistribusi normal digunakan uji t-test related, 

dan bila data terdistribusi tidak normal digunakan uji wilcoxon test. Dengan 

pengujian hipotesa Ho gagal ditolak bila nilai P > nilai α (0,05). Sedangkan Ho 

ditolak bila nilai P < nilai α (0,05). Adapun hipotesis yang ditegakkan adalah: 

Ho : Tidak ada Efek Penambahan Medial Wedge Shoes Pada Intervensi Latihan 

Stabilisasi Lutut Dan Ultrasound Terhadap Peningkatan score fungsi lutut 

Pada Kasus Chondromalacia Patella 

Ho : Ada Efek Penambahan Medial Wedge Shoes Pada Intervensi Latihan 

Stabilisasi Lutut Dan Ultrasound Terhadap Peningkatan score fungsi lutut 

Pada Kasus Chondromalacia Patella 

Dengan ketentuan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut : 

Ho ditolak  

Ho diterima 

4. Untuk menguji signifikan dua sampel yang saling berpasangan (related) pada 

kelompok perlakuan II bila data terdistribusi normal  digunakan uji t-test related, 

dan bila data terdistribusi tidak normal digunakan uji wilcoxon test. Dengan 

pengujian hipotesa Ho gagal ditolak bila nilai P > nilai α (0,05). Sedangkan Ho 

ditolak bila nilai P < nilai α (0,05). Adapun hipotesis yang ditegakkan adalah: 

Ho : Tidak ada Efek Penambahan Intervensi Latihan Stabilisasi Lutut Dan 

Ultrasound Terhadap Peningkatan score fungsi lutut Pada Kasus 

Chondromalacia Patella 
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Ho : Ada Efek Penambahan Intervensi Latihan Stabilisasi Lutut Dan Ultrasound 

Terhadap Peningkatan score fungsi lutut Pada Kasus Chondromalacia 

Patella 

Dengan ketentuan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut : 

        Ho ditolak 

Ho diterima  

5. Untuk menguji signifikan komparatif dua sample yang tidak    berpasangan 

(independent) atau mencari beda pengaruh pada kelompok perlakuan I dan 

kelompok perlakuan II bila data terdistribusi normal digunakan uji t-test 

independent sample, dan bila data terdistribusi tidak normal digunakan uji mann-

whitney u test. Dengan pengujian hipotesa Ho gagal ditolak bila nilai nilai P > 

nilai α (0,05). Sedangkan Ho ditolak bila nilai P < nilai α (0,05). Adapun 

hipotesis yang ditegakkan adalah : 

Ho : Tidak ada Efek Penambahan Medial Wedge Shoes Pada Intervensi Latihan 

Stabilisasi Lutut Dan Ultrasound Terhadap Peningkatan score fungsi lutut 

Pada Kasus Chondromalacia Patella 

Ho : Ada Efek Penambahan Medial Wedge Shoes Pada Intervensi Latihan 

Stabilisasi Lutut Dan Ultrasound Terhadap Peningkatan score fungsi lutut 

Pada Kasus Chondromalacia Patella 

Dengan ketentuan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut : 

 Ho ditolak  

Ho diterima 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. DESKRIPSI DATA 

1. Grafikan umum sampel penelitian 

Sampel dalam penelitian ini diambil dari mahasiswa/i di Universitas Esa 

Unggul dan terapi dilakukan di Klinik Fisioterapi Esa Unggul, Jakarta pada 

tanggal 13 Februari 2012 sampai 26 Februari 2012. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik sampel random sampling dengan tujuan untuk 

mendapatkan sampel yang diambil secara acak yang memungkinkan tiap 

subjek dalam populasi mendapat kemungkinan yang sama untuk dipilih. 

sampel diberikan penjelasan oleh peneliti tentang tujuan, maksud dan efek dari 

penelitian. Setelah itu peneliti memberikan surat pernyataan untuk ditanda 

tanganin oleh pasien yang menyatakan bahwa pasien bersedia menjadi sampel. 

Secara keseluruhan sampel berjumlah 20 orang yang dibagi dalam dua 

kelompok yaitu kelompok perlakuan I dan kelompok perlakuan II dengan 

masing-masing kelompok berjumlah 10 orang sampel. Kelompok peerlakkuan 

I diberikan medial wedge shoe, latihan stabilisasi lutut, US pada penderita 

Chondromalacia Patella sedangkan kelompok perlakuan II diberikan latihan 

stabilisasi lutut dan US pada penderita Chondromalacia Patella. 
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Dari sampel penelitian yang diperoleh dapat dideskripsikan beberapa 

karakteristik sampel penelitian sebagai berikut : 

Tabel 4.1 
Distribusi sampel menurut usia pada kelompok perlakuan I dan 

kelompok perlakuam II 
 

  

 Berdasarkan tabel 4.1 pada kelompok perlakuan I sampel berusia 

18-20 tahun berjumlah 6 orang (60%), usia 20-23 tahun berjumlah 4 orang 

(40%). Pada kelompok perlakuan II usia 18-20 tahun berjumlah 8 orang 

(80%),dengan jumlah seluruh sampel pada kelompok perlakuan II adalah 10 

orang (100%). Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa dalam penelitian ini 

sebagian besar sampel pada kelompok perlakuan I dan pada kelompok 

perlakuan II berusia antara 20-21 tahun 

Selanjutnya setelah dibuat tabel distribusi data pada kelompok 

perlakuan I dan kelompok perlakuan II, maka untuk memberikan grafikan 

mengenai data tersebut diatas dapat dilihat pada grafik 4.1. 
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           Tabel 4.5 
Distribusi Sample Berdasarkan Hobi Olahraga 
Pada Kelompok Perlakuan I dan Perlakuan II 

 
Hobi 

Olahraga 
Kelompok Perlakuan I Kelompok Perlakuan 

II 
 Jumlah % Jumlah % 

joging 1 10% 1 10% 
Sepeda 3 30% 1 10% 
Basket 1 10% 3 30% 
Futsal 1 10% 1 10% 

Sepak bola 1 10% 1 10% 
badminton 0 0% 1 10% 
Tidak ada 3 30% 2 20% 

jumlah 10 100% 10 100% 
 

 Berdasarkan data dari tabel 4.5 persentasi hobi olahraga pada 

kelompok perlakuan I, yang memiliki hobi jogging 1 orang (10%), hobi sepeda 

3 orang (30%), hobi basket 1 orang (10%), hobi futsal 1 orang (10%), hobi 

sepak bola 1 orang (10%), badminton 0 orang (0%),dan yang tidak memiliki 

hobi olahraga ialah 3 orang (30%). Sedangkan persentasi hobi olahraga 

kelompok perlakuan II yang memiliki hobi jogging 1 orang (10%), hobi basket 

3 orang (30%). Hobi futsal 1 orang (10%), hobi sepak bola 1 orang (10%), hobi 

badminton 1 orang (10%), dan yang tidak memiliki hobi olahraga ialah 2 orang 

(20%). 
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  Yang  selanjutnya berdasarkan data nilai penningktan score fungsi lutut 

chondromalacia patella kelompok perlakuan I pada tabel 4.6 dapat digrafikkan 

dalam grafik 4.6 dibawah ini. 

 

 

 

 

Grafik 4.6 
Distribusi nilai score fungsi lutut pada chondromalacia patella pada 

kelompok I dengan diberikan medial wedge shoe, latihan stabilisasi lutut, US sebelum dan sesudah 
intervensi 

 
  Berdasarkan tabel 4.6 data yanng terkumpul nilai score nyeri lutut 

chondromalacia patella pada kelompok I diketahui mean sebelum dan sesudah 

intervensi 56,94 dengan nilai standar deviasi 8,64. Sedangkan nilai mean 

sesudah intervensi menjadi 91,22 dengan nilai standar deviasi 3,52. 

 Sedangkan pada kelompok perlakuan II, nilai nyeri chondromalacia 

patella sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok II yang diberikan latihan 

stabilisasi lutut,US dapat dilihat dalam tabel 4.4 dibawah ini. 

b. Nilai  score fungsi lutut pada Chondromalacia Patella Perlakuan II 

Pengukuran nilai score pada kelompok II sebelum dan sesudah intervensi 

selama 2 minggu sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 
Nilai score fugsi lutut pada chondromalacia patella pada kelompok I dengan diberikan 

latihan stabilisasi lutut, US sebelum dan sesudah intervensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Yang  selanjutnya berdasarkan data nilai score chondromalacia patella pada 

kelompok perlakuan II yang diberikan latihan stabilisasi lutut,US dapat digrafikkan 

dalam grafik 4.5 dibawah ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafik  4.7 

Nilai peningkatan score fungsi lutut chondromalacia patella pada kelompok I 
dengan diberikan latihan stabilisasi lutut, US sebelum dan sesudah intervensi 

 

Sampel 
Nilai Penurunan Nyeri kelompok II Selisih 

 Sebelum Intervensi 1 Intervensi 2 Sesudah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

55,5 
47,3 
46,9 
60,6 
63,3 
48,8 
53,1 
43,3 
55,2 
60,6 

 

67,2 
62,7 
56,9 
69,8 
72,2 
56,2 
43,4 
54,2 
57,9 
79,7 

60,3 
63,9 
76,8 
83,1 
83,5 
64,5 
58,7 
64,3 
66,8 
81,2 

70,5 
67,3 
78,9 
88,6 
91,8 
75,9 
67,1 
60,2 
71,4 
86,0 

15,0 
20,0 
32,0 
28,0 
28,5 
27,1 
14,0 
16,9 
16,2 
25,4 

 

Mean 
SD 

       53,46 
        6,76

          62,02 
          10,48 

      70,31 
        9,75 

  75,77 
  10,39 

     22,31 
       6,59 
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 Berdasarkan tabel 4.5 hasil perhitungan nilai  score fungsi lutut 

chondromalacia patella pada kelompok II diketahui mean sebelum dan sesudah 

intervensi 53,46 dengan nilai standar deviasi 6,76. Sedangkan nilai mean 

sesudah intervensi menurun menjadi 75,77 dengan nilai standar deviasi 10,39 

c. Selisih nilai score fungsi lutut pada chondromalacia patella pada perlakuan I 

dan perlakuan II. 

Tabel 4.8 
Distribusi rata-rata (mean) nilai  score fungsi lutut pada chondromalacia patella 

pada kelompok perlakuan I dan kelompok perlakuan II selama 2 minggu 
 

Sample 
Kelompok perlakuan I Kelompok perlakuan II 

Sebelum Sesudah selisih Sebelum Sesudah Selisih 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 

70,6 
46,9 
66,2 
59,7 
60,6 
63,3 
47,8 
56,7 
45,5 
52,1 

 

92,6 
87,9
98,2
93,3 
95,1 
89,5 
89,5
88,3
87,2 
90,6 

 

22 
41
32
33,6 
34,5 
26,2 
41,7
31,6
41,7 
38,5 

 

55,5 
47,3
46,9
60,6 
63,3 
48,8 
53,1
43,3
55,2 
60,6 

 

70,5 
67,3
78,9
88,6 
91,8 
75,9 
67,1
60,2
71,4 
86,0 

 

15,0 
20,0 
32,0 
28,0 
28,5 
27,1 
14,0 
16,9 
16,2 
25,4 

 

   Mean 
     SD 

 56,94 
   8,64 

 91,22 
   3,52 

  34,28 
    6,68 

 53,46 
   6,76 

  75,77 
  10,39 

 22,31 
   6,25 

 

B. Uji Persyaratan Analisis 

1. Uji Normalitas 

  Untuk mengetahui apakah sampel dari populasi yang telah diperoleh 

berdistribusi normal, maka digunakan uji normalitas dengan menggunakan uji 

saphiro wilk test yang dapat dilihat pada tabel 4.9 
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Normalitas Sapiro Wilk Test 

 

Sebelum intervensi Shapiro wilks test Keterangan  
P 

 Kelompok Perlakuan I 
Kelompok Perlakuan II 

0,633 
0,617 

Normal 
Normal 

 

  Berdasarkan tabel 4.9, didapat nilai P kelompok perlakuan I adalah 0,633 

dimana sampel berdistribusi normal dan nlai P kelompok perlakuan II 0,617 

dimana sampel berditribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

  Dalam penelitian ini untuk melihat homogenitas data penelitian atau nilai 

score fungsi lutut antara kelompok perlakuan I dan kelompok perlakuan II, 

peneliti menggunakan uji lavene’s test. Hasil uji homogenitas dengan uji lavene’s 

test dapat dilihat pada table 4.10 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Homogenitas Levene’s Test 

 

Sebelum intervensi 
Levene’s test 

Keterangan 
P 

Kelompok Perlakuan I dan 
Kelompok Perlakuan II 0,374 Homogen 

 

  Hasil perhitungan uji homogenitas dengan menggunakan uji Levent Test 

dari nilai peningkatan score fungsi lutut chondromalacia patella kelompok 

perlakuan I dan kelompok perlakuan II diperoleh nilai P 0,374 dimana nilai P > 
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α(0,05), maka dapat disimpulkan bahwa varian pada kedua kelompok perlakuan 

adalah sama atau homogen, yang berarti pada awal penelitiann tidak terdapat 

perbedaan  nyeri akibat chondromalacia  patella yang signifikan antara 

kelompok perlakuan I dengan perlakuan II serta dapat ditentukan uji T-Test 

Independent menggunakan Equal Variances Assumed. 

3. Uji Hipotesis 

Didalam menganalisa data yang didapat dari hasil pengukuran 

peningkatan fungsi lutut dengan menggunakan Knee Injury And Osteoarthritis 

Score(KOOS). Maka uji hipotesis yang diggunakan pada peneliti ini adalah T-

test of  Related untuk menentukan ada tidaknya perbedaan nilai intensitas nyeri 

chondromalacia patella sebelum dan sesudah pada kelompok perlakuan I dan 

kelompok perlakuan II. Selain uji diatas, juga digunakan T-Test Independent 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai score fungsi lutut 

chondromalacia patella sesudah latihan pada kelompok perlakuan I dan 

kelompok perlakuan II. 

a. Uji hipotesa I 

  Untuk mengetahui efek penambahan  medial wedge shoe, latihan 

stabilisasi lutut dan US terhadap peningkatan  akibat chondromalacia 

patellakarena didistribusikan data normal dan homogen. Maka digunakan uji 

statistik menggunakan T-test of related. 
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Tabel 4.11 
Nilai  score fungsi lutut chondromalacia patella sebelum dan sesudah intervensi pada 

kelompok perlakuan I dengan diberikan medial wedge shoe,  
latihan stabilisasi lutut dan US 

 

 

 

 

 

 

  Dari tabel 4.11 dapat di lihat mean nilai score  pada kelompok 

perlakuan I sebelum intervensi adalah 56,94 dengan SD = 8,64 dan nilai 

mean sesudah intervensi  adalah 91,22 dengan SD = 3,52. Berdasarkan hasil 

T-test of related dari data tersebut didapatkan nilai P = 0,000 dimana P< 

0,05 hal ini berarti Ho ditolak. 

  Sehingga dapat disimpulakan bahwa ada efek yang signifikan  

pada pemberian medial wedge shoe, latihan stabilisasi lutut, US terhadap 

peningkatan score fungsi lutut chondromalacia patella antara sebelum dan 

sesudah intervensi. 

b. Uji Hipotesa II 

  Untuk  mengetahui pengaruh latihan stabilisasi lutut dan US 

terhadap penigkata score fungsi lutut chondromalacia patella karena data 

Sampel 
Nilai peningkatan score fungsi lutut chondromalacia  

patella kelompok I 
Sebelum intervensi Sesudah ntervensi Selisih 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 

70,6 
46,9 
66,2 
59,7 
60,6 
63,3 
47,8 
56,7 
45,5 
52,1 

92,6 
87,9 
98,2 
93,3 
95,1 
89,5 
89,5 
88,3 
87,2 
90,6 

22 
41 
32 

33,6 
34,5 
26,2 
41,7 
31,6 
41,7 
38,5 

 

Mean 
SD 

        56,94 
           8,64 

91,22 
 3,52 

   34,28 
     6,68 
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distribusi normal dan homogen maka digunakan uji statistic dengan 

menggunakan T-test of related. 

Tabel 4.12 
Nilai  scorefungsi lutut pada chondromalacia patella sebelum dan sesudah intervensi 

pada kelompok perlakuan II dengan diberikan latihan stabilisasi lutut dan US 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Darii tabel 4.12 dapat dilihat mean nilai score fungsi lutut 

chondromalacia patella pada kelompok perlakuan II sbelum  intervensi 

53,46 dengan SD = 6,76 dan nilai mean sesudah intervensi  75,77 dengan 

SD =10,39. Berdasarkan hasil T-test of  related  dari data tersebut 

didapatkan nilai P = 0,000 dimana P< 0,05, hal ini berarti Ho ditolak.  

 Sehingga dapat disimpulakan bahwa ada efek yang signifikan  pada 

pemberian latihan stabilisasi lutut, US terhadap penigkatan score fugsi lutut 

chondromalacia patella antara sebelum dan sesudah intervensi 

Sampel 
Nilai peningkatan score fungsi lutut  
chondromalacia patella kelompok II 

Sebelum intervensi Sesudah ntervensi Selisih 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 

 55,5 
47,3 
46,9 
60,6 
63,3 
48,8 
53,1 
43,3 
55,2 
60,6 

70,5 
67,3 
78,9 
88,6 
91,8 
75,9 
67,1 
60,2 
71,4 
86,0 

15,0 
20,0 
32,0 
28,0 
28,5 
27,1 
14,0 
16,9 
16,2 
25,4 

 

Mean 
SD 

        53,46 
          6,76 

         75,77 
         10,39 

22,31 
6,25 
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 Grafikan grafik mengenai nilai mean pada kelompok perlakuan I 

dan kelompok perlakuan II untuk peningkatan score fungsi lutut dapat 

dilhat pada grafik 4.12 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.12 
Nilai  score fungsi lutut hondromalacia patella kelompok perlakuan I dan kelompok 

perlakuan II 
 

c. Uji hipotesa III 

Untuk mengetahui efek pemberian medial wedge shoe, latihan 

stabilisasi lutut dan US dengan latihan stabilisasi lutut dan US terhadap 

peningkatan score fungsi lutut chondromallacia patella karena data 

distribusi normal dan homogen maka digunakan uji statistic dengan 

menggunakan T-test Independent. 

Untuk melihat selisih nilai peningkatan nilai score fungsi lutut 

pada chondromalasia patella antara kelompok perlakuan I dan kelompok 

perlakuan II dapat di lihat dalam tabel 4.12 
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   Tabel 4.13 

Nilai selisih score fungsi lutut chondromalacia patella antara 

kelompok perlakuan I dan kelompok perlakuan II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasrkan tabel 4.13 dengan menggunakan T-test Independent 

didapatkan statistic dengan nilai selisih peningkatan score fungsi lutut 

chondromalacia patella pada kelompok perlakuan I adalah 34,28 dan nilai 

SD 6,68  dan nilai selisih penrunan intensitas nyeri chondromaalacia patella 

pada kelompok perlakuan II adalah  22,31 dan nilai SD 6,25, dapat dilihat 

nilai P =  0.001 (P<0,05) ini berarti ada perbedaan, Hal ini berarti Ho 

ditolak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan efek yang sangat signifikan pemberian medial wedge 

shoe,latihan stabilisasi lutut dan US terhadap peningktan score fungsi lutut 

chondromalacia patella. 

 

 

Sampel Selisih kelompok I Selisih kelompok II 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 

22,0 
41,0 
32,0  
33,6 
34,5 
26,2 
41,7 
31,6 
41,7 
38,5 

15,0 
20,0 
32,0 
28,0 
28,5 
27,1 
14,0 
16,9 
16,2 
25,4 

 

Mean 
SD 

     34,28 
       6,68 

     22,31 
       6,25 
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 Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan  menggunakan 

perangkat lunak computer. 

 Berdasarkan hasil uji statistic antara kedua kelompok perlakuan 

tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan T-test of related  medial wedge shoe, latihan stabilisasi 

dan US memeberikan efek yang signifikan terhadap peningkatan 

score fungsi lutut pada chondromalacia patella. 

2. Berdasarkan T-test of related latihan stabilisasi lutut dan US  

memberikan efek yang signifikan terhadap peningkatan score fungsi 

lutut pada chondromalacia patella. 

3. Berdasarkan T-test Independent menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan efek pemberian medial wedge shoe, latihan stabilisasi 

lutut dan US terhadap peningkatan score fungsi lutut 

chondromalacia patella. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Dari Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 20 orang sampel 

kasus Chondromalacia Patella yang terbagi kedalam dua kelompo perrlakuan yaitu 

kelompok perlakuan I dan kelompok perlakuan II dengan masing-masing berjumlah 

10 orang sampel. Dimana pada kelompok perlakuan I diberikan latihan medial 

wedge shoe, latihan stabilisasi lutut, US. Sedangkan pada kelompok perlakuan II 

diberikan latihan stabilisasi, US. Pada kedua kelompok tersebut didapatkan hasil 

pada uji mean  berupa ada perbedaan efek pemberian medial wedge shoe, latihan 

stabilisasi lutut,US terhadap peningkatan score fungsi lutut pada kasus 

Chondromalacia Patella. 

Hasil penilitian ini akan menjawab hipotesa yang terdapat pada bab 

sebelumnya dengan penjelaasan sebagai berikut : 

1. Hipotesa I : “ ada efek penambahan medial wedge shoe pada intervensi latihan 

stabilisasi lutut dan US terhadap peningkatan score fungsi lutut pada kasus 

Chondromalacia Patella“ 

Dari pengujian kelompok perlakuan I dan kelompok perlakuan II, 

dimana kelompok perlakuan I diberikan intervensi medial wedge shoe, latihan 

stabilisasi lutut dan US.  

104 
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Untuk menguji hipotesa I menggunakan uji t-test related pad kelompok 

perlakuan I yang berjumlah 10 orang sampel dengan pemberian medial wedge 

shoe, latihan stabilisasi lutut dan US untuk peningkatan score fungsi lutut pada 

kasus Chondromalacia Patella. Di peroleh nilai nyeri akibat Chondromalacia 

Patella yang ada pada tabel 4.4 pada awal pengukuran sebelum pemberian 

medial wedge shoe, latihan stabilisasi lutut, US didapat nilai nyeri dengan maen 

56,94 dan SD 8,64 kemudian pada akhir pengukuran setelah pemberian medial 

wedge shoe, latihan stabilisasi lutut, US didapat maen 91,22 dan SD 3,52 . 

kemudian dilakukan pengujuan dengan T-test related pada kelompok perlakuan 

I dengan hasil P value 0.000 dimana P < α 0.05 yang berarti  Ho ditolak atau 

ada efek penambahan medial wedge shoe terhadap peningkatan score fungsi 

lutut pada kasus Chondromalacia Patella. 

  Hal tersebut terjadi  karena penggunaan medial wedge shoe akan 

memperbaiki posisi lutut dari hypermobilitas valgus dengan  mendorong genu 

medial kearah lateral sehingga akan diikuti dengan perubahan pada aligment 

sendi lutut. 

  Penggunaan Medial wedge shoe ini dapat merubah sudut mal 

aligment pada knee, ankle sehingga dapat meningkatkan perubahan mal 

aligment lutut khususnya pada kasus Chondromalacia Patella. Dengan 

memperbaiki mal aligmant pada lutut dapat mengurangi nyeri pada lutut dan 

memperbaiki posisi lutut dari hypermobilitas valgus dengan mendorong genu 
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medial kearah lateral sehingga akan mengikuti dengan perubahan pada aligment 

sendi lutut. 

  Penelitian  yang menggunakan medial wedge shoe juga telah 

dilakukan sebelumnya dimana penggunaan medial wedge shoe sangat 

singnifikan pada peningkatan score fungsi lutut pada lutut, sehingga 

memperkuat penulis dalam penelitian ini1. 

  Pemberian latihan stabilisasi sendi lutut yang berupa latihan 

isometrik dan bertahan serta latihan keseimbangan akan menyebabkan 

peningkatan tonus otot, peningkatan kekuatan otot, perbaikan keseimbangan 

dan perbaikan proprioseptif sendi, sehingga akan memperbaiki problem yang 

muncul akibat ketidakstabilan pada persendian tersebut serta dengan 

peningkatan otot akibat adanya kelemahan dari otot vastus medialis dan 

ketidakseimbangan pada otot-otot quadriceps akan mencegah terjadinya cidera 

ulang atau cidera yang lebih berat, juga akan membatu mempercepat proses 

penyembuhan dan mengurangi nyeri. 

  Peurunan nyeri oleh intervensi Ultrasound mempunyai efek thermal 

dan efek mekanik. Efek mekanik yang ditimbulkan US menyebabkan terjadinya 

kerusakn jaringan.  Dari kerusakan jaringan tersebut akan diikuti oleh pelepasan 

zat-zat pengiritasi jaringan berupa prostaglandin, bradikinin, dan histamin yang 

mengakibatkan reaksi radang. Dengan lepasnya zat-zat tersebut akan 

                                                            
1 Priscilla . Rodrigues 2008, Effectiveness of medial-wedge insole treatment for valgus knee osteoarthritis at 
avalible http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.23560/full 
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merangsang serabut saraf bermyalin tipis dan serabut saraf tak bermyalin 

sehingga menimbulkan nyeri. Rangsangan tersebut dibawa keganglion dorsalis 

yang akan memicu produksi P subtance yang bersifat vaskule dan seluluer yang 

pada prinsipnya memacu proliferasi fibroblast sehingga mempercepat 

penyembuhan jaringan. Perbaikan sirkulasi darah akan menyebabkan terjadinya 

relaksasi otot, karena zat-zat pengiritasi jaringan diangkut. 

Dengan penambahan medial wedge shoe peningkatan score fungsi lutut 

menjadi lebih signifikan hal tersebut karena penggunaan medial wedge shoe 

akan memperbaiki aligmant dan posisi lutut dari hypermobilitas valgus dengan 

mendorong medial kearah lateral sehingga akan mengikuti dengan perubahan 

pada aligment sendi lutut. 

Terjadi peningkatan score fungsi lutut yang sangat signifikan  pada 

kedua kelompok namun pad kelompok perlakuan I ter jadi peningkatan score 

fungsi lutut yang lebih besar dikarenakan adanya penambahan medial wedge 

shoe pada klompok perlakuan I dibandingkan dengan kelompok perlakuan II. 

 

2. Hipotesa II : “ ada efek pemberian intervensi latihan stabilisasi lutut dan US 

sebagai peningkatan score fungsi lutut pada kasus Chondromalacia Patella” 

Untuk menguji hipotesa II menggunakan uji t-test related  pada 

kelompok perlakuan II yang berjumlah 10 orang sampel dengan pemberian 

latihan stabilisasi lutut dan US untuk peningkatan score fungsi lutut pada kasus 

Chondromalacia Patella. Di peroleh nilai nyeri akibat Chondromalacia Patella 
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yang ada pada tabel 4.4 maen 53,46 dan SD 6,76 kemudian pada akhir 

pengukuran setelah pemberian latihan stabilisasi lutut, US didapat maen 75,77 

dan SD 10,39 . kemudian dilakukan pengujuan dengan T-test related pada 

kelompok perlakuan I dengan hasil P value 0.000 dimana P < α 0.05 yang 

berarti  Ho ditolak atau ada efek penambahan latihan stabilisasi lutut dan US 

terhadap peningkatan score fungsi lutut pada kasus Chondromalacia Patella. 

Hasil yang diperoleh disebabkan pemberian  Ultrasound akan 

menimbulkan efek thermal dan efek mekanik. Efek mekanik yang ditimbulkan 

US menyebabkan terjadinya kerusakn jaringan.  Dari kerusakan jaringan 

tersebut akan diikuti oleh pelepasan zat-zat pengiritasi jaringan berupa 

prostaglandin, bradikinin, dan histamin yang mengakibatkan reaksi radang. 

Dengan lepasnya zat-zat tersebut akan merangsang serabut saraf bermyalin tipis 

dan serabut saraf tak bermyalin sehingga menimbulkan nyeri. Rangsangan 

tersebut dibawa keganglion dorsalis yang akan memicu produksi P subtance 

yang bersifat vaskule dan seluluer yang pada prinsipnya memacu proliferasi 

fibroblast sehingga mempercepat penyembuhan jaringan. Perbaikan sirkulasi 

darah akan menyebabkan terjadinya relaksasi otot, karena zat-zat pengiritasi 

jaringan diangkut. 

Penelitian yang menggunakan latihan dengan pemberian latihan 

stabilisasi lutut juga telah dilakukan oleh  S.T. Green pada tahun 2003, di san 
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Francisco membuktikan adanya hasil yang signifikan terhadap peningkatan 

fungsi lutut pada kasus patellofemoral pain syndrome2. 

 

3. Hipotesa III : “ ada perbedaan efek penambahan medial wedge shoe pada 

intervensi latihan stabilisasi lutut dan US terhadap peningkatan score fungsi 

lutut pada kasus Chondromalacia Patella “ 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 4.12 didapat nilai maen 

34,28 dan SD 6,68 pada kelompok perlakuan I sedangkan  maen 22,31 dan SD 

6,25 pada kelompok perlakuan II. Dengan menggunakan uni T-Test 

Independent maka didapatkan hasil dengan nilai P 0.001 yang artinya tidak ada 

perbedaan efek penambahan medial wedge shoe pada intervensi latihan 

stabilisasi lutut dan US terhadap peningkatan score fungsi lutut akibat 

Chondromalacia Patella. 

Dengan pemberian intervensi latihan stabilisasi lutut dan US dengan 

intervensi medial wedge shoe, latihan stabilisasi lutut dan US memberikan 

adanya penurunan nilai nyeri yang signifikan dimana adanya peningkatan nilai 

pengukuran dengan  menggunakan  Knee Injury And Osteoarthritis Score( 

KOOS ), pada kelompok perlakuan I dan II, hal ini membuktikan uji hipotesa I 

dan uji hipotesa II. Sedangkan pada uji hipotesa III menunjukan tidak adanya 

                                                            
2 Green.S.T 2003, Patellofemoralsyndrome, avalible at 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360859203001086 
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perbedaan efek antara pemberian intervensi latihan stabilisasi dan US dengan 

intervensi latihan stabilisasi lutut, medial wedge shoe dan US terhadap 

peningkatan score fungsi lutut akibat Chondromalacia Patella.  

Berdasarkan uraian diatas pada akhir penelitian dapat dilihat bahwa 

baik pada kelompok perlakuan I yang memakai medial wedge shoe maupun 

kelompok perlakuan II tidak memakai medial wedge shoe keduanya sama-sama 

terjadi peningkatan score fungsi lutut. Namun hasil tersebut memiliki 

perbedaan yang sangat signifikan. Dimana intervensi yang dilakukan pada 

kelompok perlakuan I lebih mempunyai pengaruh yang lebih dibandingkan 

dengan intervensi yang dilakukan pada kelompok perlakuan II. 

B. Keterbatasan Penelitian 

  Berdasarkan keterbatasan yang dihadapi oleh penulis dalam melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Keterbatasan pengetahuan penulis dalam menjalankan penelitian ini. 

2. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, diharapkan metode latihan dapat 

diaplikasikan dengan prosedur yang benar demi tercapainya hasil yang optimal 

3. Faktor  jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, aktifitas olahraga yang dijalani, 

dan hobi dapat mempengaruhi peningkatan fungsi lutut. 

4. Penggunaan intrument pengukuran nyeri dengan menggunakan Knee Injury And 

Osteoarthritis Score ( KOOS ) dimana kadang kala tidak begitu memahami 

dalam melakuakan pengukuran dengan menggunakan kuesioner tersebut. 
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5. Pasien yang kurang komunikatif, sehingga mempengaruhi hasil dalam 

melakukan pemeriksaan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka kesimpulan yang 

dapat di ambil adalah sebagai berikut : 

1. Ada efek pemberian latihan stabilisasi lutut, US terhadap peningkatan score fungsi 

lutut pada kasus Chondromalacia Patella 

2. Ada efek pemberian latihan stabilisasi lutut, US terhadap dan Medial Wedge Shoe 

terhadap peningkatan score fungsi lutut pada kasus Chondromalasia Patella 

3. Ada perbedaan efek penambahan Medial Wedge Shoe pada intervensi latihan 

stabilisasi lutut dan US terhadap peningkatan fungsi lutut pada kasus 

Chondromalacia Patella 

B. IMPLIKASI 

Dengan demikian dapat digunakan sebagai ssuatu intervensi terpilih dan yang 

efektif yang  nantinya dapat diterapkan den dikembangkan pada kasus chondromalacia 

patella, karena penambahan medial wedge shoe pada intervensi latihan stabilisasi lutut 

dan US  telah terbukti dapat meningkatkan fungsi lutut akibat chondromalacia patella. 
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C. SARAN 

Dari kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan maka saran yang dapat 

peneliti berikan adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini adalah ada efek penambahan medial wedge shoe terhadap 

peningkatan fungsi lutut pada kasus chondromalacia patella.  Sehingga diharapkan 

dapat disebarluaskan bukan hanya dalam institusi pendidikan tetapi  juga di sarana-

sarana pelayanan kesehatan 

2. Aktifitas sampel yang tidak terkontrol. Hal ini disebabkan karena peneliti tidak bisa 

memantau aktifitas sampel diluar penelitian. Hal ini menyebabkan peneliti tidak 

mengetahui apakah pada saat intervensi dan pengukuran, sampel dalam keadaan 

yang optimal atau tidak. Karena intervensi dan pengukuran yang dilakukan dalam  

keadaan yang tidak optimal, maka akan menyebabkan hasil pengukuran yang tidak 

optimal pula. 

3. Diharapkan kepada rekan-rekan fisioterapis maupun mahasiswa fisioterapi dapat 

mengembangkan penelitian lebih lanjut terhadap metode ini, dan pengukuran score 

dengan menggunakan intrument Knee Injury And Osteoarthritis Score ( KOOS ) 

sangat efektif untuk mengukur score fungsi lutut . 

4. Begitu banyak modalitas dan metode fisioterapi yang dapat digunakan pada kasus 

chondromalacia patella, sehingga untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien 

maka harus dipilih intervensi yang benar-benar tepat. 

5. Dalam pemberian intervensi, sampel perlu diberikan motivasi, saran, dan anjuran 

untuk melakukan latihan dengan serius dan disiplin, agar peneliti mendapatkan 

hasil yang lebih optimal. 
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Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

sebelum1 .155 10 .200* .947 10 .633 

sesudah1 .187 10 .200* .924 10 .395 

sebelum2 .155 10 .200* .946 10 .617 

sesudah2 .163 10 .200* .952 10 .692 

nilai_sel .144 10 .200* .922 10 .371 

a. Lilliefors Significance Correction 
   

*. This is a lower bound of the true significance. 
  

 
Hasil uji T-test Related hipotesa I 
 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 sesudah1 91.2200 10 3.52792 1.11563 

sebelum1 56.9400 10 8.64423 2.73354 

 

 

 

 
 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

nilai_s
el 

Equal 
variances 
assumed 

.243 .628 4.031 18 .001 11.97000 2.96941 5.73150 18.20850

Equal 
variances 

not assumed 
  4.031 17.997 .001 11.97000 2.96941 5.73142 18.20858



Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) 
  

Mean 
Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 
sesudah1 - 

sebelum1 
3.42800E1 6.68378 2.11360 29.49871 39.06129 16.219 9 .000 

 
 
Hasil uji T-test Related hipotesa II 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
sesudah2 75.7700 10 10.39359 3.28674 

sebelum2 53.4600 10 6.76612 2.13964 

 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) 
  

Mean Std. Deviation
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 
sesudah2 - 

sebelum2 
2.23100E1 6.59553 2.08569 17.59184 27.02816 10.697 9 .000 

 
 



KUESIONER DENGAN MENGGUNAKAN KNEE INJURY AND OSTEOARTHRITIS SCORE ( KOOS )  

 

Tanggal  :        Tanggal Lahir :           /           /           

Nama Lengkap : _______________________________________________________________________ 

 

INSTRUKSI : Kuesioner ini merupakan suatu alat untuk mengetahui adanya gangguan atau masalah pada lutut anda. 
Informasi ini akan membantu dalam mengevaluasi apakah nyeri pada lutut yang anda rasakan ini menganggu aktifitas 
anda atau tidak. Piliah salah satu jawaban yang paling mendekati dengan apa yang anda rasakan saat ini. 

GEJALA  

Pertanyaan dibawah ini merupakan jawaban bahwa anda merasakan adanya gangguan pada lutut yang timbul 
sebelumnya. 

S1. Apakah anda merasa ada bengkak pada lutut anda ? 

      Tidak pernah          Jarang     Kadang2   Sering        Selalu 

S2. Apakah anda pernah merasakan ada bunyi kliking atau bunyi lainnya saat lutut anda bergerak ? 

  Tidak pernah          Jarang     Kadang2   Sering        Selalu 

S3. Apakah lutut anda terasa kaku saat digerakkan ? 

  Tidak pernah          Jarang     Kadang2   Sering        Selalu 

S4. Apakah lutut anda dapat diluruskan ? 

  Tidak pernah          Jarang     Kadang2   Sering        Selalu 

S5. Mampukan anda menekukkan lutut ? 

  Tidak pernah          Jarang     Kadang2   Sering        Selalu 

KEKAKUAN 

Pertanyaan dibawah ini berisi mengenai adanya tanda-tanda kekakuan pada lutut anda saat digerakkan satu minggu 
yang lalu.  

S6. Apakah anda merasa lutut anda kaku untuk digerakkan terutama saat pagi hari setelah bangun tidur? 

  Tidak pernah          Jarang   Kadang2        Sering        Selalu 

S7. Seberapa sering lutut anda merasa kaku untuk digerakkan setelah duduk, berbaring, atau tidur? 

  Tidak pernah             Jarang     Kadang2   Sering          Selalu 

NYERI 

Pertanyaan berikut dibawah ini selanjutnya merupakan pertanyaan yang ada hubungannya dengan derajat kesulitan 
yang anda rasakan saat menggerakan kedua lutut anda. 

P1. Seberapa sering anda mengalami nyeri lutut? 

  Tidak pernah      bulanan mingguan harian        selalu 

 

P2. Memutar/berputar lutut  

  Tidak pernah         ringan             sedang               sulit           sangat sulit   



P3. Meluruskan lutut sepenuhnya? 

  Tidak pernah         ringan             sedang               sulit           sangat sulit  

P4. Tekuk lutut sepenuhnya 

  Tidak pernah         ringan             sedang               sulit           sangat sulit 

P5. Berjalan dipermukaan yang datar 

Tidak pernah         ringan             sedang               sulit           sangat sulit 

P6. Naik turun tangga 

Tidak pernah         ringan             sedang               sulit           sangat sulit 

P7. Pada malam hari saat ditempar tidur 

Tidak pernah         ringan             sedang               sulit           sangat sulit 

P8. Duduk atau berbaring 

Tidak pernah         ringan             sedang               sulit           sangat sulit 

P9. Berdiri tegak 

Tidak pernah         ringan             sedang               sulit           sangat sulit 

Aktifitas Harian 

Pertanyaan-pertanyaan berikut menyangkut fungsi fisik anda. Dengan ini dimaksudkan pada kemampuan anda untuk 
bergerak dan untuk mnjaga diri sendiri. Untuk hal ini setiap kegiatan yang  lakukan harap menunjukan tingkat 
kesulitan yang anda pada lutut anda,dalam sepekan lalu. 

A1. Naik Tangga 

  Tidak pernah         ringan             sedang               sulit           sangat sulit 

A2. Turun Tangga 

  Tidak pernah         ringan             sedang               sulit           sangat sulit 

A3. Berdiri dari duduk…. 

  Tidak ada  Ringan  Sedang   Sulit        Sangat sulit 

A4. Berdiri…. 

  Tidak ada  Ringan  Sedang   Sulit        Sangat sulit 

A5. Mengambil benda di lantai dari posisi berdiri… 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit        Sangat sulit 

A6. Berjalan di permukaan yang rata…. 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit         Sangat sulit 

A7. Turun dari kendaraan bermotor….. 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit         Sangat sulit 

A8. Pergi berbelanja…. 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit         Sangat sulit 

 



A9. Memakai kaos kaki atau sepatu… 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit        Sangat sulit 

A10. Berdiri dari tempat tidur …. 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit         Sangat sulit 

A11. Melepas kaos kaki atau sepatu… 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit              Sangat sulit 

A12. Posisi terlentang, ( berbalik dengan lutut lurus ) 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit          Sangat sulit 

A13. Aktifitas di kamar mandi… 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit           Sangat sulit 

A14. Duduk.. 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit           Sangat sulit 

A15. Nyeri BAB atau BAK( closet  duduk) 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit       Sangat sulit 

Pertanyaan berikutnya, berisi mengenai tingkat kesulitannya saat melakukan aktifitas. 

A16. Melakukan aktifitas dengan lutut menekuk seperti mengangkat benda berat, mengepel lantai dll… 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit  Sangat sulit 

A17. Melakukan aktifitas ringan seperi memasak, dll. 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit  Sangat sulit 

AKTIFITAS FUNGSIONAL SAAT OLAHRAGA, DAN REKREASI. 

Pertanyaan berikut berisi mengenai aktifitas anda dengan level yang lebih tinggi. Jawabannya merupakan pendapat 
anda mengenai tingkat kesulitan saat melakukan aktifitas. 

SP1.  Berjongkok 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit        Sangat sulit 

SP2. Berlari 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit   Sangat sulit 

SP3. Melompat 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit  Sangat sulit 

SP4. Berputar dengan menggunakan lutut yang sakit atau nyeri. 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit  Sangat sulit 

SP5. Berlutut. 

  Tidak ada  Ringan  Sedang  Sulit  Sangat sulit] 

 

 



TINGKAT KUALITAS HIDUP. 

Q1. Seberapa sering lutut anda sering mengalami nyeri atau gangguan yang lainnya ? 

  Tidak pernah  Setiap bulan     Setiap minggu Setiap hari Selalu  

Q2. Apakah anda mengurangi aktifitas akibat adanya nyeri atau gangguan pada lutut anda ? 

             Tidak pernah   sedikit                    sedang                         parah                semua akfitas  

Q3. Apakah adanya masalah pada lutut anda mengurangi kepercayaan diri anda saat aktifitas ? 

  Tidak sama sekali sedikit                    sedang                         parah                semua akfitas 

Q4. Secara umum, apakah anda mengalami kesulitan saat aktifitas dengan kondisi lutut anda saat ini ? 

  Tidak ada               Ringan       Sedang               Sulit              Sangat sulit 

 

 

 

  



SURAT PERNYATAAN MENJADI SAMPEL PENELITIAN 

Saya bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : 

Umur  : 

Hobi  : 

Alamat  : 

No.Tlp  : 

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diberikan penjelasan penelitian 

tentang tujuan dan tindakan yang saya dapatkan selama proses penelitian ini. Oleh 

karena itu saya menyatakan bersedia dan setuju untuk menjadi sampel penelitian 

dan mengikuti setiap proses penelitian sebanyak 6x selama 2 minggu. Sesuai 

penjelasan yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian dengan judul: 

“EFEK PENAMBAHAN MEDIAL WEDGE SHOES PADA INTERVENSI 

LATIHAN STABILISASI LUTUT DAN US TERHADAP PENINGKATAN 

SCORE FUNGSI LUTUT PADA KASUS CHONDROMALACIA PATELLA” 

Demikianlah pernyataan ini saya setujui untuk dapat dipergunakan sebagai 

mestinya. 

 

           

           Jakarta, Februari 2012 

      Peneliti             Sampel Penelitian 

 

 

   (Wirawan)            (…………………… 

 

 

 



Kuesioner Penelitian 

 

Kepada Yth, Bapak/Ibu/Saudara/I 

Data Pribadi 

Nama    :        L / P 

Umur   : 

Pekerjaan   : 

Tinggi badan : 

Berat badan : 

Hobi  : 

Alamat  : 

No.Tlp  : 

Berikan tanda ( ) yang sesuai dengan keadaan anada saat ini! 

1. Apakah anada sering mengalami nyeri pada lutut? 

(   )Ya (   )Tidak 

2. Sudah brapa lama anada merasakan nyeri saat ini? 

(      )satu minggu (     )satu bulan (     ) kurang lebih enam bulan  

(      )satu tahun          yang lain...................................... 

3. Pada saat Gerakan apa saja nyeri tersebut timbul? 

(   )Berjalan   

(   )Naik Turun Tangga   

(   )dari jongkok ke berdiri 

4. Seberapa sering anda merasakan nyeri lutut? 

(   )kadang nyeri kadang tidak  

(   )nyeri terus menerus 

5. Bagai mana nyeri yang anda rasakan? 

(   )Pegal    

(   )kesemutan   

(   )ngilu   



       (   )tajam 

Jenis lainnya............................ 

6. Pada saat apa nyeri terasa hilang/berkurang/ 

(   )beraktifitas  

 (   )istirahat  

Lain-lain...................................... 

7. Apakah selain nyeri lutut adalah memiliki penyakit lain? 

(   )Ya,sebutkan...................... 

(   )tidak 

8. Pengobatan apa saja yang telah dilakukan? 

(   )Minum obat penghilang nyeri 

(   )dibiarkan/tidak diobati 

(   )Fisioterapi  

9. Apakah anda pernah mengalami nyeri lutut sebelumnya? 

(   ) Ya  (   )Tidak 

10. Apa yang anda lakukan untuk mengurangi nyeri tersebut? 

.......................................................................................... 

 

   

 




