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ABSTRAK 

Osteoarthritis merupakan penyakit sendi degeneratif pada kartilago 
sendi dengan perubahan reaktif pada batas-batas sendi, seperti 
pembentukan osteofit, perubahan tulang subkondral, reaksi fibrous pada 
sinovium, dan penebalan kapsul sendi. Sendi yang sering terkena 
osteoarthritis adalah sendi-sendi benar (true joint atau diarthrosis), yaitu 
sendi-sendi yang mempunyai kapsul sendi, membran sinovialis, cairan 
sinovialis, dan kartilago sendi. Osteoarthritis pada umumnya mengenai 
sendi yang banyakmenahan beban seperti sendi panggul dan sendi lutut. 
Pada osteoarthritislutut  dapat menyebabkan beberapa problem bagi 
penderita seperti adanya nyeri, keterbatasan luas gerak sendi, penurunan 
kekuatan otot dan spasme otot. Sehingga terdapat keterbatasan dalam 
beraktivitas dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Salah satu 
tindakan yang di berikan fisioterapis untuk meningkatkan kemampuan dan 
mobilitas fungsional  pada osteoarthritis lutut berupa terapi latihan dengan 
metode core stability exercise. 

Tujuan dari core stability exercise antara lain untuk : meningkatkan 
kekuatan otot,  memperbaiki postur tubuh, mengurangi nyeri, meningkatkan 
kemampuan dan mobilitas fungsional pada pasien. Pemberian core stability 
exercise mempunyai kaitan antara core stability dengan hip, knee, dan 
ankle. Hal ini karena semua bagian pada tubuh terhubung satu sama lain, 
baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu juga sesuai dengan 
teori iradiasi, yaitu bilateral dapat stimulus yang kuat pada satu stimulus 
tertentu, maka stimulus tersebut akan disebarkan ke regio lain (terutama 
regio yang berdekatan dengan regio yang terstimulus tersebut). Jika core 
kuat, maka otot-otot pada hip, knee, dan ankle juga akan menjadi kuat.  

Pada studi kasus ini core stability exercise dilakukan sebanyak lima 
kali pertemuan, dan didapat hasil yaitu nyeri berkurang, adanya 
peningkatan kekuatan otot, peningkatan kemampuan dan mobilitas 
fungsional, peningkatkan luas gerak sendi sebesar 100 pada fleksi hip dan 
fleksi-ekstensi lutut kanan dan kiri. Untuk mendapatkan latihan yang 
maksimal,diperlukan kerjasama yang baik antara fisioterapis , pasien dan 
keluarga pasien.  
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