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yang mendoakannya." 
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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Rheumatoid arthritis merupakan penyakit inflamasi sistemik kronik 

atau penyakit autoimun dimana rheumatoid arthritis ini memiliki 

karakteristik terjadinya kerusakan pada tulang sendi dan deformitas. 

Rheumatoid arthritis dapat menimbulkan tanda dan gejala seperti kekakuan 

sendi, pembengkakan sendi, nodul rhematoid, dan nyeri sendi. Nyeri adalah 

suatu kondisi dimana seseorang merasakan perasaan yang tidak nyaman atau 

tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kerusakan jaringan yang telah 

rusak atau yang berpotensi untuk rusak.Tanda dan gejala yang ditimbulkan 

oleh nyeri yaitu wajah tampak meringis, gelisah, mengeluh nyeri dan merasa 

depresi (tertekan) serta tidak mampu menuntaskan aktivitas. Hal tersebut 

menjadikan lansia tidak nyaman serta menghambat dalam menjalan aktivitas 

hariannya (Chabib dkk, 2016). 

Tahun 2017 terdapat lebih dari 355 juta orang di dunia ternyata 

menderita penyakit rheumatoid arthritis. Jadi setiap enam orang didunia, satu 

di antaranya menderita rheumatoid arthritis. Hasil riset menyatakan 20% 

penduduk dunia terserang penyakit rheumatoid arthritis, dimana 3-5% 

berusia 5-20 tahun dan 15-17% berusia 55 tahun keatas (WHO, 2018). 

Menurut hasil Riskesdas (2018) jumlah penderita rheumatoid arthritis di 

Provinsi Jawa Timur sebanyak 17,1%, sedangkan di Kota Pasuruan mencapai 

2,15% dari banyaknya lansia yang ada. Berdasarkan laporan medik di 

Puskesmas Pohjentrek jumlah penderita rheumatoid arthritis pada tahun 

2020 sebanyak 163 orang yang terdiri dari 29 orang laki-laki dan 134 orang 

perempuan. 

1 
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Rheumatoid arthritis menempati urutan pertama (44%) penyakit kronis yang 

dialami lansia dan termasuk urutan ke sepuluh penyebab utama kematian di 

Indonesia. Hasil survei selama 2 hari pada 10 lansia yang mengalami 

rheumatoid arthritis di Desa Suko didapatkan hasil wawancara, 8 orang 

(80%) mengeluh sendi terasa kaku, nyeri pada bagian punggung serta lutut, 

dan kemampuan beraktivitas menurun. 

Menurut Junaidi (2013) pada umumnya serangan rheumatoid arthritis 

pertama kali muncul ketika orang berusia 25-50 tahun. Bertambahnya usia 

menimbulkan banyak keluhan terhadap kesehatan sebab organ tubuh sudah 

mengalami penurunan daya tahan. Dengan demikian tentunya akan diikuti 

dengan peningkatan resiko utuk menderita penyakit kronis seperti 

rheumatoid arthritis, diabetes mellitus, penyakit serebrovaskuler, penyakit 

jantung koroner, penyakit muskuloskeletal dan penyakit paru. Sebagian besar 

penderita rheumatoid arthritis mengeluhkan nyeri pada sendi yang 

mengakibatkan aktivitas sehari-hari terganggu. Terkait dengan uraian diatas 

penulis tertarik untuk melakukan studi kasus yang berjudul Asuhan 

Keperawatan Pada Lansia Rheumatoid Arthritis Dengan Masalah 

Keperawatan Nyeri Kronis DiDesa Suko Pasuruan. 

Mekanisme nyeri dan inflamasi disebabkan oleh proses imunologik 

yang mengenai sendi-sendi synovial seperti edema, kongesti vascular, 

eksudat fibrin, dan infiltrasi selular. Peradangan yang berkelanjutan 

menyebabkan synovial menjadi menebal, terutama pada sendi articular 
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kartilago. Pada persendian ini granulasi membentuk pannus atau penutup 

yang menutupi kartilago. Pannus masuk ke tulang sub chondria, jaringan 

granulasi menguat karena radang menimbulkan gangguan pada nutrisi 

kartilago artikuler, sehingga kartilago menjadi nekrosis. Tingkat erosi dari 

kartilago menentukan ketidakmampuan sendi. Bila kerusakan kartilago 

sangat luas maka terjadi adhesi diantara permukaan sendi, karena jaringan 

fibrosa atau tulang bersatu (ankilosis). Kerusakan kartilago dan tulang 

menyebabkan tendon dan ligament menjadi lemah serta menimbulkan 

subluksasi atau dislokasi dari persendian. Keadaan seperti ini akan 

mengakibatkan terjadinya nekrosis (rusaknya jaringan sendi), nyeri hebat dan 

deformitas (Aspiani, 2014). Nyeri yang tidak segera ditangani dapat 

menyebabkan gangguan mobilitas fisik, gangguan pola tidur, dan depresi 

yang berkepanjangan. Komplikasi rheumatoid arthritis akan bertambah 

apabila tidak ditangani dengan baik. 

Intervensi yang dapat dilakukan pada lansia penderita rheumatoid 

arthritis antara lain, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, dan kuantitas nyeri, memberikan teknik non farmakologis untuk 

mengurangi nyeri (mis. terapi pijat, terapi musik, dan kompres hangat atau 

dingin), dan pemberian analgetik jika perlu. Rheumatoid arthritis juga dapat 

dicegah dengan cara, olahraga teratur dan ringan untuk menjaga fleksibilitas 

sendi. Pilihan olahraga yang baik untuk pengidap rheumatoid arthritis adalah 

jalan cepat, berenang karena tidak memberikan tekanan pada sendi, hindari 

melakukan aktivitas berlebihan dan terus-menerus yang melibatkan 

persendian, makan makanan yang kaya antioksidan untuk mencegah dan 
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mengurangi peradangan sendi, pertahankan diet yang sehat dan jaga berat 

badan ideal untuk mengurangi risiko timbulnya rheumatoid arthritis dan 

mengurangi gejala pada pengidapnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam karya 

tulis ilmiah ini adalah “Bagaimanakah penerapan asuhan keperawatan pada 

Ny. A yang mengalami rheumatoid arthritis di Desa Suko Pasuruan?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Memperoleh gambaran asuhan keperawatan pada Ny. A rheumatoid 

arthritis dengan masalah keperawatan nyeri kronis di Desa Suko 

Pasuruan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

Mempelajari kasus atau masalah kesehatan secara rinci dan 

mendalam pada setiap proses keperawatan : 

1.3.2.1 Melakukan pengkajian keperawatan pada Ny. A dengan nyeri 

kronis pada diagnosa medis rheumatoid arthritis di Desa Suko 

Pasuruan. 

1.3.2.2 Melakukan diagnosa keperawatan pada Ny. A dengan nyeri 

kronis pada diagnosa medis rheumatoid arthritis di Desa Suko 

Pasuruan. 

1.3.2.3 Melakukan rencana tindakan keperawatan pada Ny. A dengan 

nyeri kronis pada diagnosa medis rheumatoid arthritis di Desa 

Suko Pasuruan. 
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1.3.2.4 Melakukan implementasi keperawatan pada Ny. A dengan nyeri 

kronis pada diagnosa medis rheumatoid arthritis di Desa Suko 

Pasuruan. 

1.3.2.5 Melakukan evaluasi keperawatan pada Ny. A dengan nyeri 

kronis pada diagnosa medis rheumatoid arthritis di Desa Suko 

Pasuruan. 

1.3.2.6 Melakukan hasil dokumentasi keperawatan pada Ny. A dengan 

nyeri kronis pada diagnosa medis rheumatoid arthritis di Desa 

Suko Pasuruan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh : 

 

1.4.1 Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya dalam hal asuhan keperawatan pada pasien 

rheumatoid arthritis. 

1.4.2 Bagi peneliti, sebagai pengalaman dalam mengaplikasikan hasil riset 

keperawatan dan menjadi bahan pengetahuan dan menambah 

wawasan dalam melakukan asuhan keperawatan rheumatoid arthritis. 

1.4.3 Bagi tempat penelitian, hasil dari studi kasus ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan dan sebagai bukti nyata mengenai penerapan 

asuhan keperawatan lansia dengan rheumatoid arthritis. 

1.4.4 Bagi perkembangan ilmu keperawatan, hasil studi kasus ini dapat 

memberikan informasi tambahan bagi perkembangan keperawatan 

khususnya pada asuhan keperawatan gerontik dan sebagai acuan 

untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang asuhan 
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keperawatan lansia dengan rheumatoid arthritis. 

 

1.5 Metode Penulisan 

 

1.5.1 Metode 

 

Metode deskriptif yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan 

peristiwa atau gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi 

studi kepustakaan yang mempelajari, mengumpulkan, membahas data 

dengan studi pendekatan proses keperawatan dengan langkah-langkah 

pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

1.5.2.1 Wawancara 

 

Data diambil/diperoleh melalui percakapan baik dengan klien, 

keluarga maupun tim kesehatan lain. 

1.5.2.2 Observasi 

 

Data yang diambil melalui pengamatan kepada klien 

 

1.5.2.3 Pemeriksaan 

 

Meliputi   pemeriksaan fisik dan laboraturium yang dapat 

menunjang menegakkan diagnosa dan penanganan selanjutnya 
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1.5.3 Sumber Data 

 

1.5.3.1 Data primer 

 

Data primer adalah data yang diperoleh dari klien. 
 

1.5.3.2 Data sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga atau 

orang terdekat klien, catatan medik perawat, hasil-hasil 

pemeriksaan dan tim kesehatan lain. 

1.5.4 Studi Kepustakaan 

 

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang 

berhubungan engan judul studi kasus dan masalah yang dibahas. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan 

memahami studi kasus ini, secara keseluruhan di bagi menjadi tiga bagian, 

yaitu : 

1.6.1 Bagian awal, terdiri dari sampul depan, halaman persetujuan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian inti, terdiri dari dua bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub 

bab berikut ini : 

Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah,rumusan masalah, 

tujuan, manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika 

penulisan studi kasus. 

Bab II : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit, konsep klien, 

konsep dampak masalah, dan asuhan keperawatan sesuai teori 

dan konsep serta kerangka masalah. 

1.6.3 Bagian akhir, teridiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 



 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep penyakit, 

konsep lansia, konsep masalah dan konsep asuhan keperawatan rheumatoid 

arthtritis. Konsep ini akan diuraikan definisi, etiologi, dan cara penanganan secara 

medis. Asuhan keperawatan akan diuraikan masalah-masalah yang muncul pada 

komplikasi rheumatoid arthtritis dengan melakukan asuhan keperawatan terdiri 

dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

2.1 Konsep Penyakit Rheumatoid Arthtritis 

 

2.1.1 Definisi Rheumatoid Arthtritis 

 

Rheumatoid arthtritis atau biasa yang disebut rematik 

merupakan penyakit autoimun yang mengenai jaringan persendian, 

dan sering juga melibatkan organ tubuh lainnya yang di tandai dengan 

terdapatnya sinovitis erosif sistemik (Sekar, 2016). American College 

of Rheumatology (2017) menyatakan rheumatoid arthtritis adalah 

penyakit kronis (jangka panjang) yang menyebabkan nyeri, kekakuan, 

pembengkakan serta keterbatasan gerak dan fungsi banyak sendi. 

Artritis pasca trauma, dapat diikuti cedera lutut yang serius. 

Patah tulang di lutut atau di ligamen lutut mungkin merusak articular 

kartilago, hal ini menyebabkan nyeri lutut dan fungsi lutut menurun 

(AAOS, 2016). 
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2.1.2 Etiologi Rheumatoid Arthtritis 

 

Etiologi rheumatoid arthtritis belum diketahui dengan pasti. 

Namun, kejadiannya dikolerasikan dengan interaksi yang kompleks 

antara faktor genetik dan lingkungan (Suarjana, 2016). 

2.1.2.1 Genetik, berupa hubungan dengan gen (Human Leukocyte 

Antigen) HLA-DRB 1 dan faktor ini memiliki angka kepekaan 

dan ekspresi sebesar 60%. Gen ini berperan untuk 

membedakan antara protein tubuh dengan protein organisme 

yang menginfeksi tubuh. 

2.1.2.2 Berat badan berlebih atau obesitas, semakin tinggi berat badan 

jadi semakin tinggi pula risiko terkena rheumatoid arthtritis. 

Karena jaringan lemak yang berlebih akan melepaskan sitokin, 

yaitu protein yang dapat menyebabkan peradangan di seluruh 

tubuh. 

2.1.2.3 Jenis kelamin, wanita disebut lebih berisiko hingga dua atau 

tiga kali lipat terkena rheumatoid arthtritis dibandingkan pria. 

Meski belum diketahui secara pasti, para peniliti meyakini hal 

ini bisa terjadi karena efek dari hormon esterogen, yang 

dikenal sebagai hormon wanita. Risiko terjadinya rheumatoid 

arthtritis juga disebut meningkat pada wanita 

pascamenopause. Wanita golongan ini bahkan disebut 

mengalami peningkatan risiko hingga dua kali lipat untuk 

mengembangkan rheumatoid arthtritis. 
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2.1.2.4 Faktor infeksi, beberapa agen infeksi diduga bisa menginfeksi 

sel induk semang (host) dan merubah reaktivitas atau respon 

sel T sehingga timbul penyakit rheumatoid arthtritis. 

2.1.2.5 Heat Shock Protein (HSP), merupakan protein yang 

diproduksi sebagai respon terhadap stress. Protein ini 

mengandung untaian (sequence) asam amino homolog, diduga 

terjadi fenomena kemiripan molekul dimana antibody dan sel 

T mengenali epitop HSP pada agen infeksi dan sel host. 

Sehingga menyebabkan terjadinya reaksi silang limfosit 

dengan sel host sehingga mencetuskan reaksi imunologis. 

2.1.2.6 Faktor lingkungan, salah satu contohnya adalah merokok. 

 

Alasan pasti terkait hal ini belum sepenuhnya dipahami. 

Namun, para peneliti menduga merokok dapat memicu 

kerusakan fungsi sistem kekebalan, terutama pada orang yang 

memiliki genetik terkait dengan rheumatoid arthtritis. 

2.1.3 Klasifikasi Rheumatoid Arthtritis 

 

Buffer (2016) mengklasifikasikan rheumatoid arthtritis menjadi 

empat tipe, yaitu: 

2.1.3.1 Klasik, pada tipe ini harus terdapat tujuh kriteria tanda dan 

gejala sendi yang harus berlangsung terus menerus, paling 

sedikit dalam waktu enam minggu. 

2.1.3.2 Defisit, pada tipe ini harus terdapat lima kriteria tanda dan 

gejala sendi yang harus berlangsung terus menerus, paling 

sedikit dalam waktu enam minggu. 
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2.1.3.3 Probable, pada tipe ini harus terdapat tiga kriteria tanda dan 

gejala sendi yang harus berlangsung terus menerus, paling 

sedikit dalam waktu enam minggu. 

2.1.3.4 Possible, pada tipe ini harus terdapat dua kriteria tanda dan 

gejala sendi yang harus berlangsung terus menerus, paling 

sedikit dalam waktu tiga bulan. 

Tujuh kriteria tanda dan gejala sendi adalah kaku di pagi hari, 

arthtritis pada tiga daerah persendian atau lebih, arthtritis pada 

persendian tangan, arthtritis simetris, nodul rheumatoid, faktor 

rheumatoid serum positif, dan perubahan gambaran radiologis 

(adanya erosi atau dekalsifikasi tulang yang berlokasi pada sendi, 

atau daerah yangberdekatan dengan sendi). 

2.1.4 Manifestasi Klinis Rheumatoid Arthritis 

 

Gejala awal terjadi pada beberapa sendi sehingga disebut 

poli rheumatoid arthtritis. Persendian yang paling sering terkena 

adalah sendi tangan, pergelangan tangan, sendi lutut, sendi siku, 

pergelangan kaki, sendi bahu serta sendi panggul dan biasanya 

bersifat bilateral atau simetris (Chairuddin, 2013). 

2.1.4.1 Stadium awal 

 

Malaise, penurunan berat badan, rasa capek, sedikit demam, 

dan anemia. Gejala local yang berupa pembengkakan, nyeri 

dan gangguan gerak pada sendi matakarpofalangeal. 

Pemeriksaan fisik : tenosinofitas pada daerah ekstensor 

pergelangan tangan dan fleksor jari-jari. Pada sendi besar 

(misalnya sendi lutut) gejala peradangan lokal berupa 
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pembengkakan nyeri serta tanda-tanda efusi sendi. 

 

2.1.4.2 Stadium lanjut 

 

Kerusakan sendi dan deformitas yang bersifat permanen, 

selanjutnya timbul ketidakstabilan sendi akibat rupture tendon 

atau ligament yang menyebabkan deformitas rheumatoid yang 

khas berupa deviasi ulnar jari-jari, deviasi radial atau volar 

pergelangan tangan serta valgus lutut dan kaki. 

2.1.5 Patofisiologi Rheumatoid Arthritis 

 

Kerusakan sendi yang dialami oleh penderita dimulai dari 

adanya faktor pencetus, yaitu berupa autoimun atau infeksi, 

dilanjutkan dengan adanya poliferasi makrofag dan fibroblas sinovial. 

Limfosit menginfiltrasi daerah perivaskular dan terjadi proliverasi sel- 

sel endotel yang mengakibatkan terjadinya neovaskularisasi. 

Pembuluh darah pada sendi yang terlibat mengalami oklusi oleh 

bekuan-bekuan kecil atau sel-sel inflamasi. Inflamasi didukung oleh 

sitokin yang penting dalam inisiasi yaitu tumor necrosis factor (TNF), 

interleukin-1 dan interleukin-6, selanjutnya akan mengakibatkan 

terjadinya pertumbuhan iregular pada jaringan sinovial yang 

mengalami inflamasi. Substansi vasoaktif (histamin, kinin, 

prostaglandin) dilepaskan pada daerah inflamasi, meningkatkan aliran 

darah dan permeabilitas pembuluh darah. Hal ini menyebabkan 

rheumatoid arthritis dengan tanda dan gejala edema, rasa hangat, 

kemerahan, nyeri serta membuat granulosis lebih mudah keluar dari 

pembuluh darah menuju daerah inflamasi. Inflamasi kronik pada 
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jaringan lapisan sinovial menghasilkan poliferasi jaringan sehingga 

membentuk jaringan pannus. Pannus menginvasi dan merusak rawan 

sendi dan tulang. Berbagai macam sitokin, interleukin, proteinase dan 

faktor petumbuhan dilepaskan, sehingga mengakibatkan destruksi 

sendi dan komplikasi sistemik (Suarjana, 2016). 

2.1.6 Komplikasi Rheumatoid Arthritis 

 

Menurut dr. Tjin Willy (2019) rheumatoid arthtritis dapat 

menyebabkan beberapa komplikasi, yaitu : 

2.1.6.1 Cervical myelopathy, kondisi ini terjadi ketika menyerang 

sendi tulang leher dan mengganggu saraf tulang belakang. 

2.1.6.2 Carpal tunnel syndrome 

 

Kondisi ini terjadi ketika menyerang sendi pergelangan 

tangan, sehingga menekan saraf di sekitarnya. 

2.1.6.3 Sindrom Sjogren 
 

Kondisi ini terjadi saat sistem kekebalan tubuh menyerang 

kelenjar air mata dan ludah, sehingga menimbulkan keluhan 

mata kering dan mulut kering. 

2.1.6.4 Limfoma 

 

Limfoma merupakan sejenis kanker darah yang tumbuh pada 

sistem getah bening. 

2.1.6.5 Penyakit jantung 

 
Kondisi ini dapat terjadi bila sistem kekebalan tubuh menimbulkanperadangan 

di pembuluh darah jantung. 

https://www.alodokter.com/cts-carpal-tunnel-syndrome
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Selain komplikasi akibat penyakitnya sendiri, pengobatan juga 

dapat menimbulkan efek samping berupa osteoporosis, yang 

membuat tulang menjadi rapuh dan rentan patah 

2.1.7 Pemeriksaan Penunjang Rheumatoid Arthritis 

 

2.1.7.1 Laju endap darah (LED) dan C-Reactive Protein (CRP) 

Menunjukkan adanya proses inflamasi, akan tetapi memiliki 

spesifisitas yang rendah untuk RA. Tes ini berguna untuk 

memonitor aktivitas penyakit dan responnya terhadap 

pengobatan (NHMRC, 2012). 

2.1.7.2 Tes RF (Rheumatoid Factor). 

 

Tes ini tidak konklusif dan mungkin mengindikasikan 

penyakit peradangan kronis yang lain (positif palsu). Pada 

beberapa kasus RA, tidak terdeteksi adanya RF (negatif 

palsu). RhF ini terdeteksi positif pada sekitar 60-70% pasien 

RA. Level RF jika dikombinasikan dengan level antibodi 

anti-CCP dapat menunjukkan tingkat keparahan penyakit 

(NHMRC, 2012). 

2.1.7.3 Tes antibodi anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) 

 

Tes untuk mendiagnosis rheumatoid arthritis secara dini. 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tes tersebut memiliki 

sensitivitas yang mirip dengan tes RF, akan tetapi 

spesifisitasnya jauh lebih tinggi dan merupakan prediktor 

yang kuat terhadap perkembangan penyakit yang erosif 

(NHMRC, 2012). 

https://www.alodokter.com/osteoporosis
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2.1.7.4 Analisis cairan synovial 

 

Peradangan yang mengarah pada rheumatoid arthritis 

ditandai dengan cairan sinovial abnormal dalam hal kualitas 

dan jumlahnya yang meningkat drastis. Sampel cairan ini 

biasanya diambil dari sendi (lutut), untuk kemudian diperiksa 

dan dianalisis tanda-tanda peradangannya (Shiel, 2011) 

2.1.7.5 X-ray 

 

Tangan dan kaki dapat menjadi kunci untuk mengidentifikasi 

adanya erosi dan memprediksi perkembangan penyakit dan 

untuk membedakan dengan jenis artritis yang lain, seperti 

osteoartritis (Shiel, 2011). 

2.1.7.6 Scan tulang 

 

Tes ini dapat digunakan untuk mendeteksi adanya inflamasi 

pada tulang (Shiel, 2011). 

2.1.8 Penatalaksanaan Rheumatoid Arthritis 

 

Setelah diagnosa RA dapat ditegakkan, yang pertama harus 

dilakukan adalah membina hubungan saling percaya yang baik 

dengan pasien dan juga keluarganya (Andri dkk, 2020). 

2.1.8.1 Pendidikan pasien mengenai penyakitnya dan 

penatalaksanaan yang akan dilakukan sehingga terjalin 

hubungan yang baik. 

2.1.8.2 Mengetahui terapi dari rheumatoid arthtritis 

 

a. Mengurangi nyeri 

 

b. Mengurangi inflamasi 
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c. Menjaga struktur persendian 

 

d. Mempertahankan struktur sendi 

 

e. Mengontrol perkembangan sistemik 

 

2.1.8.2 Obat-obatan 

 

Sampai sekarang belum ada obat yang spesifik yang khas 

untuk rheumatoid arthritis, karena patogenesisnya yang 

belum jelas. Obat yang umumnya diberikan adalah Obat Anti 

Inflamasi Non Steroid (OAINS) bertujuan untuk mengurangi 

rasa sakit, meningkatkan mobilitas dan mengurangi 

ketidakmampuan. Obat-obatan anti inflamasi nonsteroid 

bekerja sebagai analgesic dan mengurangi sinovitis, 

meskipun tidak dapat memperbaiki atau menghentikan 

proses patolosis osteoarthritis. 

2.1.8.3 Perlindungan sendi 

 

Mungkin timbul karena mekanisme tubuh yang kurang baik. 

Jadi, perlu dihindari aktivitas yang berlebihan pada sendi 

yang sakit. Pemakaian tongkat atau alat bantu lain yang dapat 

meringankan kerja sendi juga perlu diperhatikan. 

2.1.8.4 Diet 

 

Penurunan berat badan seringkali dapat mengurangi 

timbulnya keluhan dan peradangan. 

2.1.8.5 Dukungan psikososial 

 

Dukungan psikososial sangat diperlukan untuk pasien RA 

karena sifatnya yang menahun dan ketidakmampuan yang 
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ditimbulkannya. Pihak pasien ingin menyembunyikan 

ketidakmampuannya akan tetapi, dipihak lain dia ingin orang 

lain memikirkan penyakitnya. Pasien RA seringkali 

keberatan untuk memakai alat-alat bantu karena faktor 

psikologis. 

2.1.8.6 Persoalan seksual 

 

Gangguan seksual dapat dijumpai pada pasien penderita RA 

terutama pada tulang belakang, paha, dan lutut. Seringkali 

diskusi karena ini harus dimulai dari dokter sebab biasanya 

pasien tidak mau untuk mengutarakan. 

2.1.8.7 Fisioterapi 

 

Fisioterapi berperan penting pada penatalaksanaan RA yang 

meliputi pemakaian panas dan dingin dan program latihan 

yang tepat. Pemakaian panas yang diberikan sebelum latihan 

untuk mengurangi rasa nyeri dan kekakuan. Pada sendi yang 

masih aktif sebaiknya diberi dingin dan obat gosok jangan 

dipakai sebelum pemanasan. Berbagai sumber panas dapat 

dipakai seperti hidrokolator, bantalan elektrik, ultrasonic, 

inframerah, mandi paraffin, dan mandi dari pancuran panas. 

Program latihan bertujuan untuk memperbaiki gerak sendi 

dan memperkuat otot yang biasanya atropi pada sekitar sendi. 

2.1.8.8 Operasi 

 

Operasi perlu dipertimbangkan untuk pasien RA dengan 

kerusakan sendi yang nyata dan nyeri yang menetap dan juga 
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kelemahan fungsi. Tindakan yang dilakukan adalah 

osteotomy yang bertujuan untuk mengoreksi ketidaklurusan 

atau ketidaksesuaian, debriment sendi untuk menghilangkan 

fragmen tulang rawan sendi, pembersih osteofit. 

2.2 Konsep Dasar Lansia 

 

2.2.1 Definisi Lansia atau menua 

 

Suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan 

jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan 

mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat 

bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan 

yang menyebabkan penyakit degenerative misal, hipertensi, 

arterioklerosis, diabetes mellitus dan kanker (Nurrahmani, 2016). 

Menurut WHO lanjut usia (lansia) adalah kelompok penduduk 

yang berumur 60 tahun atau lebih. Data WHO menunjukan pada tahun 

2000 usia harapan hidup orang didunia adalah 66 tahun, pada tahun 

2016 naik menjadi 70 tahun dan pada tahun 2017 menjadi 71 tahun. 

Jumlah proporsi lansia di Indonesia juga bertambah setiap tahunnya. 

Data WHO pada tahun 2016 menunjukan lansia berjumlah 7,49% 

dari total populasi, tahun 2016 menjadi 7,69% dan pada tahun 2018 

didapatkan proporsi lansia sebesar 8,1%dari total populasi. Fenomena 

terjadinya peningkatan jumlah penduduk lansia disebabkan oleh 

perbaikan status kesehatan akibat kemajuan teknologi dan penelitian- 

penelitian kedokteran, perbaikan status gizi, peningkatan usia harapan 
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hidup, pergeseran gaya hidup dan peningkatan pendapatan perkapita. 

Hal tersebut menyebabkan terjadinya transisi epidemiologi dari 

penyakit infeksi menuju penyakit degeneratif yang salah satunya adalah 

penyakit sistem kardiovaskular (Fatmah, 2018). 

2.2.2 Batasan Lansia 

 

Batasan umur lansia menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) 

lanjut usia meliputi : 

2.2.2.1 Usia pertengahan (middle age), kelompok usia 45-59 tahun. 

 

2.2.2.2 Lanjut usia (elderly), kelompok 60-74 tahun. 

 

2.2.2.3 Lanjut usia (old), kelompok usia 74-90 tahun 

 

2.2.2.4 Lansia sangat tua (very old), kelompok usia >90 tahun 

 

2.2.3 Klasifikasi Lansia 

 

Menurut (Depkes RI, 2017) klasifikasi lansia terdiri dari : 

 

2.2.3.1 Pra lansia yaitu seorang yang berusia antara 45-59 tahun 

 

2.2.3.2 Lansia ialah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih 

 

2.2.3.3 Lansia risiko tinggi ialah seorang yang berusia 60 tahun atau 

lebih dengan masalah kesehatan 

2.2.3.4 Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan 

pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau 

jasa 

2.2.3.5 Lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari 

nafkah sehingga hidup nya bergantung pada bantuan orang lain 
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2.2.4 Karakteristik Lansia 

Menurut pusat data dan informasi (Depkes RI, 2017), karakteristik 

lansia dapat dilihat berdasarkan kelompok berikut ini : 

2.2.4.1 Jenis kelamin 

 

Lansia lebih di dominasi oleh jenis kelamin perempuan. 

Artinya, ini menunjukan bahwa harapan hidup yang paling 

tinggi adalah perempuan. 

2.2.4.2 Status perkawinan 

 

Penduduk lansia di tilik dari status perkawinan nya sebagian 

besar berstatus kawin 60% dan cerai mati 37%. 

2.2.4.3 Living arrangement 

 

Angka beban tanggungan adalah angka yang menunjukan 

perbandingan banyaknya orang tidak produktif (umur <15 tahun 

dan >65 tahun) dengan orang berusia produktif (umur 15-64 

tahun). Angka tersebut menjadi cermin besarnya beban ekonomi 

yang harus di tanggung penduduk usia produktif untuk 

membiayai penduduk usia non produktif. 

2.2.4.4 Kondisi Kesehatan 

 

Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Angka 

kesakitan bisa menjadi indikator kesehatan negatif. Artinya, 

semakin rendah angka kesakitan menunjukan derajat kesehatan 

penduduk yang semakin baik. 
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2.2.5 Kebutuhan Dasar Lansia 

Kebutuhan lanjut usia adalah kebutuhan manusia pada 

umumnya, yaitu kebutuhan makan, perlindungan makan, perlindungan 

perawatan, kesehatan dan kebutuhan sosial dalam mengadakan 

hubungan dengan orang lain, hubungan antar pribadi dalam keluarga, 

teman-teman sebaya dan hubungan dengan organisasi-organisasi sosial, 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

2.2.5.1 Kebutuhan utama, yaitu : 

 

a. Kebutuhan fisiologi/biologis seperti, makanan yang bergizi, 

seksual, pakaian, perumahan/tempat berteduh 

b. Kebutuhan ekonomi berupa penghasilan yang memadai 

 

c. Kebutuhan kesehatan fisik, mental, perawatan pengobatan 

 

d. Kebutuhan psikologis, berupa kasih sayang adanya 

tanggapan dari orang lain, ketentraman, merasa berguna, 

memiliki jati diri, serta status yang jelas 

e. Kebutuhan sosial berupa peranan dalam hubungan-hubungan 

dengan orang lain, hubungan pribadi dalam keluarga, teman- 

teman dan organisasi sosial. 

2.2.5.2 Kebutuhan sekunder, yaitu : 

 

a. Kebutuhan dalam melakukan aktivitas 

 

b. Kebutuhan dalam mengisi waktu luang/rekreasi 

 

c. Kebutuhan yang bersifat kebudayaan, seperti informai dan 

pengetahuan 
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d. Kebutuhan yang bersifat politis, yaitu meliputi status, 

perlindungan hukum, partisipasi dan keterlibatan dalam 

kegiatan di masyarakat dan Negara atau Pemerintah 

e. Kebutuhan yang bersifat keagamaan/spiritual, seperti 

memahami makna akan keberadaan diri sendiri di dunia dan 

memahami hal-hal yang tidak diketahui/diluar kehidupan 

termasuk kematian. 

2.2.6 Rheumatoid Arthritis pada Lansia 

 

Perubahan system musculoskeletal pada usia lanjut antara lain 

penurunan kekuatan otot yang disebabkan oleh penurunan masa otot, 

ukuran otot mengecil, sel otot yang mati digantikan oleh jaringan ikat 

dan lemak, kekuatan atau jumlah daya yang dihasilkan oleh otot 

menurun dengan bertambahnya usia, serta kekuatan otot ekstrimitas 

bawah berkurang sebesar 40% antara usia 30 sampai 80 tahun (Padila, 

2018). Lanjut usia juga akan mengalami penurunan cairan tulang yang 

mengakibatkan tulang menjadi mudah rapuh, bungkuk, persendian 

membesar dan menjadi kaku, kram, tremor, tendon mengkerut dan 

mengalami sklerosis. Penurunan pada massa tulang merupakan hal 

yang umum dialami oleh lansia. Penurunan itu sendiri dapat 

diakibatkan oleh ketidakaktifan fisik, perubahan hormonal dan resorpsi 

tulang. Efek dari penurunan ini adalah tulang menjadi lemah, kekuatan 

otot menurun, cairan sinovial mengental dan terjadi klasifikasi kartilago 

(Artinawati, 2017). Penyakit tulang yang umum dijumpai pada lanjut 

usia adalah rheumatoid arthritis, merupakan penyakit inflamasi 
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sistemik kronik atau penyakit autoimun dimana ini memiliki 

karakteristik terjadinya kerusakan pada tulang sendi, ankilosis dan 

deformitas. adalah salah satu dari sekelompok penyakit jaringan 

penyambung difus yang diperantarai oleh imunitas (Ningsih & 

Lukman, 2017). 

2.3 Konsep Dampak Masalah 

 

2.3.1 Konsep Solusi Rheumatoid Arthritis 

 

2.3.1.1 Istirahat yang cukup (minimal tidur 8 jam setiap malam). 

 

2.3.1.2 Berhenti merokok. 

 

2.3.1.3 Olahraga secara teratur (memperkuat otot dan meningkatkan 

jangkauan gerak sendi), pilih olahraga yang tidak menekankan 

persendian. Misalnya, jalan cepat atau berenang. 

2.3.1.4 Mengatur pola makan 

 

Jenis makanan yang dikomendasikan untuk mengatasi 

rheumatoid arthtritis yakni penuh dengan antioksidan dan 

sifat anti-inflamasi, seperti: sayuran mentah atau sedikit 

dimasak rempah-rempah, termasuk kunyit dan jahe, buah serta 

yogurt. 

Sementara itu, para penderita rheumatoid arthtritis dianjurkan 

untuk membatasi makan makanan olahan, gula, dan produk 

hewani. 

2.3.1.5 Kompres es atau air hangat, 

 

Sebagai contoh, oleskan kompres es ke sendi yang sakit saat 

terjadi serangan rematik selama kurang lebih 15 menit. 
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Sedangkan, intervensi panas dapat melemaskan otot-otot Anda 

dan memacu aliran darah. 

2.3.2 Konsep Masalah Nyeri Kronis pada Rheumatoid Arthritis 

 

2.3.2.1 Definisi Nyeri Kronis 

 

Nyeri kronis merupakan pengalaman sensorik atau 

emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual 

maupun fungsional dengan waktu yang mendadak atau lambat 

dengan intensitas ringan hingga berat dan konstan yang 

berlangsung selama lebih dari 3 bulan (Tim Pokja SDKI DPP 

PPNI, 2017). 

2.3.2.2 Penyebab Nyeri Kronis 

 

Penyebab nyeri kronis adalah kondisi musculoskeletal 

kronis, kerusakan system saraf, penekanan saraf, infiltrasi 

tumor, ketidakseimbangan neurotansmiter, gangguan 

imunitas, gangguan fungsi metabolik, riwayat posisi kerja 

statis, peningkatan indeks massa tubuh, kondisi pasca trauma, 

tekanan emosional, riwayat penganiyaan, dan riwayat 

penyalahgunaan obat/zat (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). 

2.3.2.3 Tanda dan Gejala Nyeri Kronis 

 

a. Gejala dan tanda mayor : 

 

1) Subjektif : 

 

a) Mengeluh nyeri 

 

b) Merasa depresi (tertekan) 
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2) Objektif : 
 

a) Tampak meringis 

 

b) Gelisah 

 

c) Tidak mampu menuntaskan aktivitas. 

 

b. Gejala dan tanda minor : 

 

1) Subjektif : Merasa takut mengalami cedera berulang. 

 

2) Objektif : 

 

a) Bersikap protektif (mis, posisi menghindari nyeri) 

Waspada. 

b) Pola tidur berubah 

 

c) Anoreksia 

 

d) Fokus menyempit 

 

e) Berfokus pada diri sendiri 
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2.4 Konsep Asuhan Keperawatan 

 

2.4.1 Pengkajian 

 

Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien, 

agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah-masalah, kebutuhan 

kesehatan dan keperawatan pasien (Istianah, 2017). 

2.4.1.1 Pengumpulan data 

 

1. Biodata 

 

Meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, 

pendidikan, alamat. 

2. Riwayat keperawatan 

 

Adanya perasaan tidak nyaman, antara lain nyeri, 

kekakuan pada tangan atau kaki dalam beberapa periode / 

waktu sebelum klien mengetahui dan merasakan adanya 

perubahan sendi. 

3. Pemeriksaan Fisik 
 

Inspeksi persendian untuk masing-masing sisi, amati 

adanya kemerahan, pembengkakan, teraba hangat, dan 

perubahan bentuk (deformitas). 

a. Lakukan pengukuran rentang gerak pasif pada sendi. 

 

Catat jika terjadi keterbatasan gerak sendi, krepitasi 

dan jika terjadinyeri saat sendi digerakkan. 

b. Ukur kekuatan otot 

 

c. Kaji skala nyeri dan kapan nyeri terjadi. 
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4. Riwayat psikososial 

 

Penderita mungkin merasa khawatir mengalami 

deformitas pada sendi-sendinya. Ia juga merasakan 

adanya kelemahan-kelemahanpada fungsi tubuh dan 

perubahan pada kegiatan sehari-hari. 

5. Aktivitas/ Istirahat 

 

Nyeri sendi karena pergerakkan, nyeri tekan, kekakuan 

sendi pada pagi hari. Keterbatasan fungsional yang 

berpengaruh pada gaya hidup, aktivitas istirahat, dan 

pekerjaan. Gejala lain adalah keletihan dan kelelahan 

yang hebat. 

6. Kardiovaskuler 

 

Fenomena Raynaud jari tangan/ kaki ( mis: pucat 

intermitten, sianosis, kemudian kemerahan pada jari 

sebelum warna kembali normal). 

7. Integritas Ego 
 

Faktor stres akut/kronis, misalnya finansial, pekerjaan, 

ketidakmampuan,keputusasaan dan ketidakberdayaan. 

Ancaman konsep diri, citra diri, perubahan bentuk badan 

8. Makanan / cairan 

 

Ketidakmampuan untuk mengonsumsi makan/cairan yang 

adekuat: mual, anoreksia. Menghindari makanan yang 

tinggi purin seperti: kacang-kacangan, daun singkong, 

jeroan. Menghindari minum kopi 
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9. Higiene 

 

Berbagai kesulitan untuk melaksanakan aktivitas 

perawatan pribadi secara mandiri. Ketergantungan pada 

orang lain. 

10. Neurosensori 

 

Kebas/ kesemutan pada tangan dan kak, hilangnya sensai 

pada jari tangan, pembengkakan sendi simetris. 

11. Nyeri /kenyamanan 

 

Fase akut dari nyeri (disertai / tidak disertai pembekakan 

jaringan lunak pada sendi. Rasa nyeri kronis dan kekakuan 

pada pagi hari. 

12. Keamanan 

 

Kulit mengilat, tegang. Kesulitan dalam menangani 

tugas/pemeliharaan rumah tangga,kekeringan pada mata 

dan membran mukosa. 

13. Interaksi sosial 
 

Kerusakan interaksi dengan keluarga/orang lain, 

perubahan peran. 

 

2.4.1.2 Analisa Data 

 

Analisa data merupakan kemampuan kognitif dalam 

pengembangan daya berfikir dan penalaran yang dipengaruhi 

oleh latar belakang ilmu dan pengetahuan, pengalaman, dan 

pengertian keperawatan. Dalam melakukan analisis data, 

diperlukan kemampuan mengaitkan data dan menghubungkan 
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data tersebut dengan konsep, teori dan prinsip yang relevan 

untuk membuat kesimpulan dalam menentukan masalah 

kesehatan dan keperawatan klien. 

2.4.2 Diagnosa Keperawatan 

 
Menurut SDKI (2017) diagnosa keperawatan yang muncul 

pada klien Rheumatoid Arthtritis adalah : 

2.4.2.1 Nyeri kronis berhubungan dengan proses inflamasi akumulasi 

cairan, destruksi sendi. 

Definisi : Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan 

dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset 

mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan 

konstan, yang berlangsung lebih dari 3 bulan. 

a. Gejala dan tanda mayor : 

 

1) Subjektif : 

 

a) Mengeluh nyeri 

 

b) Merasa depresi (tertekan) 

 

2) Objektif : 

 

a) Tampak meringis 

 

b) Gelisah 

 

c) Tidak mampu menuntaskan aktivitas. 
 

b. Gejala dan tanda minor : 

 

1) Subjektif : 

 

a) Merasa takut mengalami cedera berulang. 
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2) Objektif : 

 

a) Bersikap protektif (mis, posisi menghindari nyeri) 

Waspada. 

b) Pola tidur berubah 

 

c) Anoreksia 

 

d) Fokus menyempit 

 

e) Berfokus pada diri sendiri 

 

2.4.2.2 Gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri, fibrosistis. 

 

Definisi : Gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat 

faktor eksternal. 

a. Gejala dan tanda mayor : 
 

1) Subjektif : 

 

a) Mengeluh sulit tidur 

 

b) Mengeluh sering terjaga 

 

c) Mengeluh tidak puas tidur 

 

d) Mengeluh pola tidur berubah 

 

e) Mengeluh istirahat tidak cukup 

 

2) Objektif : (tidak tersedia) 

 

b. Gejala dan tanda minor : 

 

1) Subjektif : Mengeluh kemampuan beraktivitas menurun 

 

2) Objektif : (tidak tersedia) 
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2.4.2.3 Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri atau rasa 

tidak nyaman, deformitas skeletal,penurunan kekuatan otot. 

 

Definisi : Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih 

ekstremitas secara mandiri 

a. Gejala dan tanda mayor : 

 

1) Subjektif : 

 

a) Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas 

 

2) Objektif : 

 

a. Kekuatan otot menurun 

 

b. Rentan gerak (ROM) menurun 

 

b. Gejala dan tanda minor : 

 

1) Subjektif : 

 

a) Nyeri saat bergerak 

 

b) Enggan melakukan pergerakan 

 

c) Merasa cemas saat bergerak 

 

2) Objektif : 

 

a) Sendi kaku 

 

b) Gerakan tidak terkoordinasi 

 

c) Gerakan terbatas dan fisik yang lemah 



 

 

 

2.4.3 Intervensi Keperawatan 

 

Tabel 2.1 Intervensi Keperawatan pada Pasien Rheumatoid Arthritis. 

 

NO DX KEPERAWATAN LUARAN INTERVENSI 
TTD 

1. Nyeri kronis 

berhubungan dengan 

proses inflamasi 

akumulasi  cairan, 

destruksi sendi. 

Setelah dilakukan tindakan keperwatan 

selama 2x24 jam di harapkan nyeri 

berkurang. 
Luaran Utama 

1. Tingkat Nyeri 

a. Panjangnya episode nyeri dari 

jangka waktu yang lama (±15 

menit) menjadi kurang jadi 15 

menit 

b. Ekspresi wajah dari grimace 

menjadi tidak grimace 

c. Skala nyeri dari skala 3 diturunkan 

menjadi ≤ 3 

Luaran tambahan 

1. Kontrol Gejala 

a. Kemampuan memonitor 

munculnya gejala secara mandiri 

dari yang tidak bisa menjadi bisa 

b. Kemampuan memonitor lama 

bertahannya gejala dari yang tidak 

tau menjadi tau 

2. Kontrol Nyeri 

a. Mengenali kapan nyeri yang 

terjadi dari tidak pernah tau 

menjadi tau 

b. Menggunakan teknik non 

farmakologis yang di 

rekomendasikan 

Intervensi Utama 

1. Manajemen Nyeri 

Tindakan 

Observasi 

a. Identifikasi lokasi, karakterisik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 
b. Identifikasi skala nyeri 

c. Identifikasi respons nyeri non verbal 

d. Identifikasi faktor yang memperberat dan 

memperingan nyeri 

e. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan 

tentang nyeri 

Teraupetik 

a. Berikan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri (mis. TENS, hipnosis, 

akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi 

pijat,aroma terapi, teknik imajinasi 

terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi 

bermain) 

b. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa 

nyeri (mis. Suhu ruangan, pencahayaan, 

kebisingan ) 

c. Fasilitasi Istirahat dan tidur 

d. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam 

pemilihan strategi meredakan nyeri 

Edukasi 

a. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 

b. Jelaskan strategi meredakan nyeri 
c. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 
d. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat 
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  c. Mampu mengenali penyebab nyeri 

dari yang tidak pernah mengenali 

menjadi tau 

e.  Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 
Kolaborasi 

a. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu 

Intervensi Pendukung 

1. Edukasi manajemen nyeri 

Tindakan 

Observasi 

a. Identifikasi kesiapan dan kemampuan 

menerima informasi 

Teraupetik 

a. Sediakan materi dan media pendidikan 

kesehatan 

b. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai 

kesepakatan 

c. Berikan kesempatan untuk bertanya 

Edukasi 

a. Jelaskan penyebab, periode, dan strategi 

meredakan nyeri 
b. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 

c. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat 

d. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

2. Gangguan pola tidur b.d 

nyeri, fibrosistis. 

Setelah dilakukan tindakan keperwatan 

selama 2x24 jam di harapkan gangguan 

pola tidur berkurang. 

Luaran Utama 

1. Pola Tidur 

a. Dari yang mengeluh sulit tidur 

menjadi tidak 

b. Dari yang mengeluh tidak puas 

saat tidur menjadi puas 

Intervensi Utama 

1. Dukungan Tidur 

Tindakan 

Observasi 

a. Identifikasi pola aktivitas dan tidur 

b. Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik 

dan psikologis) 

c. Identifikasi makanan dan minuman yang 

mengganggu tidur (mis. Kopi, the, alkohol, 

makanan mendekati waktu tidur siang, jika 

perlu 

d. Identifikasi obat tidur yang di konsumsi 
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Luaran Tambahan 

1. Penampilan Peran 

a. Verbalisasi harapan dari yang 

tidakterpenuhi menjadi terpenuhi 
2. Status Kenyamanan 

a. Keluhan sering merasa gelisah 

menjaditidak gelisah 

3. Tingkat Depresi 

a. Perasaan yang sering merasa 

sedih danputus asa menjadi tidak 

4. Tingkat Keletihan 

a. Sering merasa lesu ketika 

beraktivitasmenjadi tidak 

Teraupetik 

a. Modifikasi lingkungan (mis. Pencahayaan, 

kebisingan,suhu, matras, dan tempat tidur) 
b. Batasi waktu tidur siang, jika perlu 

c. Batasi menghilangkan stress sebelum tidur 

d. Tetapkan jadwal tidur rutin 

e. Lakukan prosedur untuk meningkatkan 

kenyamanan (mis. Pijat, pengaturan posisi, 

terapi akupresur) 

f. Sesuaikan jadwal pemberian obat dan 

tindakan untuk menunjang siklus tidur 

terjaga 

Edukasi 

a. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit 

b. Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur 

c. Anjurkan menghindari makanan atau 

minuman yang mengganggu tidur 

d. Anjurkan penggunaan obat tidur yang tidak 

mengandung suppressor terhadap tidur REM 

e. Ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi 

terhadap gangguan pola tidur(mis. 

Psikologis, gaya hidup, sering berubah shift 

bekerja) 

f. Ajarkan relaksasi otot autogenik atau cara 

nonfarmakologi lainnya 

Intervensi Pendukung 

1. Manajemen Energi 

Tindakan 

Observasi 

a. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang 

mengakibatkan kelelahan 

b. Monitor kelelahan fisik dan emosional 

c. Memonitor pola dan jam tidur 

d. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama 

melakukan aktivitas 
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   Teraupetik 

a. Sediakan lingkungan yang nyaman dan 

rendah stimulus (mis. Cahaya, suara, 

kunjungan ) 
b. Lakukan latihan rentang gerak pasif dan aktif 

c. Berikan aktivitas distraksi yang 

menenangkan 

d. Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika 

tidak dapat berpindah atau berjalan 
Edukasi 

a. Anjurkan tirah baring 

b. Ajurkan melakukan aktivitas secara bertahap 

c. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda 

dan gejala kelelahan tidak berkurang 

d. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi 

kelelahan 

Kolaborasi 

Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara 

meningkatkan asupan makanan. 

3. Gangguan mobilitas 

fisik b.d nyeri atau rasa 

tidak nyaman, 

deformitas skeletal, 

penurunan kekuatan 

otot. 

Setelah dilakukan tindakan keperwatan 

selama 2x24 jam di harapkan gangguan 

mobilitas fisik berkurang. 

Luaran Utama 

1. Mobilitas Fisik 

a. Kekuatan otot dari yang lemah 

menjadimeningkat 

b. Pergerakkan ekstremitas menjadi 

baik 

Luaran Tambahan 

1. Pergerakkan sendi 

a. Bagian punggung dan lutut kanan 

dari yang sulit di gerakkan menjadi 

dapat di gerakkan 

2. Keseimbangan 

a. Dapat menjaga keseimbangan saat 

berjalan dan berdiri 

b. Mampu bangkit dari yang posisi 

duduk  

Intervensi Utama 

1. Dukungan Ambulasi 

Tindakan 
Observasi 

a. Identifikasi adanya nyferi atau keluhan fisik 

lainnya 

b. Identifikasi toleransi fisik melakukan 

ambulasi 

c. Monitor kondisi umum selama melakukan 

ambulasi 

Teraupetik 

a. Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu 

b. Libatkan keluarga untuk membantu pasien 

dalam meningkatkan ambulasi 
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Edukasi 

a. Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi 
b. Anjurkan melakukan ambulasi dini 

c. Ajarkan ambulasi sederhana yang harus 

dilakukan (mis, berjalan dari tempat tidur 

ke kamar mandi) 

Intervensi Pendukung 

1. Edukasi teknik 

ambulasi Tindakan 

Observasi 

a. Identifikasi kesiapan dan

 kemampuan menerima informasi 

b. Moitor kemajuan pasien dalam ambulasi 

Teraupetik 

a. Sediakan materi, media dan alat bantu jalan 

b. Beri kesempatan pada keluarga

 untuk bertanya 

Edukasi 

a. Jelaskan prosedur dan tujuan ambulasi 

dengan atau tanpa alat bantu 

b. Anjurkan menggunakan alas kaki yang 

memudahkan berjalan dan mencegah 

cedera 

3
6
 



37 
 

 

 

2.4.4 Implementasi Keperawatan 

 

Implementasi merupakan pelaksanaan tindakan yang sudah 

direncanakan dengan tujuan kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal 

dalam rencana keperawatan. Tindakan keperawatan mencakup 

tindakan mandiri (independent), saling ketergantungan/kolaborasi, dan 

tindakan rujukan/ ketergantungan (dependent) (Tartowo & Wartonah , 

2015). 

2.4.5 Evaluasi Keperawatan 

 

Proses keperawatan dengan cara melakukan identifikasi sejauh 

mana tujuan dari rencana keperawatan tercapai atau tidak dan 

perbandingan yang sistematis dan terencana tentang kesehatan klien 

dengan tujuan yang telah ditetapkan, keluarga dan tenaga kesehatan 

lainnya. Tujuan evaluasi untuk melihat kemampuan klien dalam 

mencapai tujuan yang disesuaikan dengan kriteria hasil pada tahap 

perencanaan.Untuk mempermudah mengevaluasi atau memantau 

perkembangan pasien digunakan komponen SOAP adalah sebagai 

berikut: 

S : Data subjektif 

 

Perawat menuliskan keluhan pasien yang masih dirasakan setelah 

dilakukan tindakan keperawatan. 

O : Data objektif 

 

Data berdasarkan hasil pengukuran atau observasi perawat secara 

langsung kepada pasien dan yang dirasakan pasien setelah 

dilakukan tindakan keperawatan. 
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A : Analisa 

 

Merupakan suatu masalah atau diagnosis keperawatan yang masih 

terjadi, atau juga dapat dituliskan suatu masalah/ diagnosis baru 

yang terjadi akibat perubahan status kesehatan pasien yang telah 

teridentifikasi datanya dalam data subjektif dan objektif. 

P : Planning 

 

Perencanaan keperawatan yang dilanjutkan, dihentikan, 

dimodifikasi atau ditambahkan dari rencana tindakan keperawatan 

yang telah ditentukan sebelumnya, tindakan yang telah 

menunjukkan hasil yang memuaskan data tidak memerlukan 

tindakan ulang pada umumnya dihentikan. 
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2.5 Kerangka Masalah 
 

Inflamasi Non-bacterial 

Disebabkan Oleh Infeksi, Autoimun, Metabolik, dan Faktor Genetik, seta Faktor 

Lingkungan 

 

 

 
 

Gangguan mekanis dan 

fungsional pada sendi 

Perubahan bentuk tubuh pada 

tulang dan sendi 

 

 
 

 

 
Sumber : Dinda Ayu, 2016 
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BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

 

Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan asuhan 

keperawatan pada pasien Rheumatoid Arthritis di Desa Suko Pasuruan maka 

penulis menyajikan suatu kasus yang penulis amati pada tanggal 04 Maret 2021 

pada pukul 08.30 WIB. 

3.1 PENGKAJIAN 

 

3.1.1 Identitas 

 

1. Nama : Ny. A 

 

2. Umur : 60 tahun 

 

3. Jenis Kelamin : Perempuan 

 

4. Pendidikan Terakhir : SD 

 

5. Status Perkawinan : Kawin 

 

6. Alamat : Dusun Suko, Desa Sukorejo-Pasuruan 

 

7. Agama : Islam 

 

8. Suku : Jawa 

 

9. No RM : 

 

10. Tanggal Pengkajian : 04-03-2021 

 

3.1.2 Struktur keluarga 

Tabel 3.1 Struktur Keluarga 
 

No Nama Umur 
Jenis 

Kelamin 

Hubungan 

Dengan Klien 
Pekerjaan Keterangan 

1. Tn. Y 70 th Laki-laki Suami Buruh Menikah 

2. Ny. A 60 th Perempuan Istri/Klien ART Menikah 

3. Tn. R 38 th Laki-laki Anak 1 Guru Menikah 

4. Tn. S 34 th Laki-laki Anak 2 Wiraswasta Menikah 

 

 

40 
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3.1.3 Riwayat Pekerjaan dan Status Ekonomi 

 

1. Pekerjaan saat ini 

Asisten Rumah Tangga 

2. Pekerjaan sebelumnya 

Asisten Rumah Tangga 

3. Sumber Pendapatan 

 

Dari suami dan gaji dari pekerjaannya sendiri 

 

4. Kecukupan Pendapatan 

Cukup 

3.1.4 Riwayat Kesehatan 

 

1. Keluhan Utama 

 

Ny. A mengatakan adanya nyeri pada kaki kanan, sampai punggung 

disaat selesai bekerja dan sulit bergerak ketika nyeri muncul 

2. Riwayat Penyakit Sekarang 

 

a. Keluhan utama dalam 1 tahun terakhir 

 

Ny. A mengatakan sering merasakan nyeri pada kaki kanan dan 

punggung disaat selesai bekerja 

b. Gejala yang dirasakan 

 

Ny. A mengatakan nyeri pada kaki kanan dan punggung 

 

c. Faktor pencetus 

 

Ny. A mengatakan karena penuaan dan aktivitas terlalu berat 



42 
 

 

 

d. Timbulnya keluhan 

 

Jika Ny. A sedang atau setelah beraktivitas 

 

e. Upaya mengatasi 

 

Ny. A mengatakan harus beristirahat 

 

3. Riwayat penyakit dahulu 

 

a. Penyakit yang pernah diderita 

 

Ny. A mengatakan menderita penyakit rematik selama 3 tahun 

yang lalu 

b. Riwayat alergi 

 

Ny. A mengatakan tidak mempunyai riwayat alergi apapun 

 

c. Riwayat kecelakaan 

 

Ny. A mengatakan tidak mempunyai riwayat kecelakaan 

 

d. Riwayat pernah dirawat di RS 

 

Ny. A mengatakan tidak pernah dirawat di RS 

 

e. Riwayat pemakaian Obat 

 

Ny. A mengatakan selalu minum obat piroxicam 10mg 2x1 saat 

nyeri timbul 

4. Riwayat penyakit Keluarga 

 

Ny. A mengatakan mempunyai 2 anak dan tidak ada anggota 

keluarga yang menderita penyakit sama dengannya 
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Keterangan : 

Laki-laki Meninggal 

Perempuan Pasien 

 

 

5. Genogram 

 

Keluarga dari pihak Ayah Keluarga dari pihak Ibu 
 
 

 

6. Riwayat Alergi 

 

Ny. A mengatakan tidak mempunyai riwayat alergi obat ataupun 

makanan 

7. Riwayat Penggunaan Obat 

 

Ny. A mengatakan selalu minum obat piroxicam 10mg 2x1 saat 

nyeri timbul 

3.1.5 Riwayat Tempat Tinggal 

 

1. Jumlah orang yang tinggal dirumah 

 

Ny. A mengatakan yang tinggal dirumahnya hanya 2 orang yaitu 

dirinya dan suami 

2. Kebersihan dan kerapian ruangan 

 

Ny. A mengatakan sepulang kerja selalu membersihkan dan 

merapikan rumah 
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3. Penerangan / sirkulasi udara 

Penerangan / sirkulasi udara cukup baik 

4. Keadaan kamar mandi dan WC 

Layak dan bersih 

5. Pembuangan air kotor 

 

Terdapat pembuangan air kotor (GOT) 

 

6. Sumber air minum 

 

Ny. A mengatakan minum menggunakan air isi ulang 

 

7. Pembuangan sampah 

 

Ny. A mengatakan terdapat pembuangan sampah di ujung ruangan 

dan di depan rumah 

8. Sumber pencemaran 

 

Asap dari pembakaran dedaunan di pekarangan dekat rumah Ny. A 

 

3.1.6 Rekreasi 

 

Ny. A mengatakan memanfaatkan waktu luangnya untuk bermain 

bersama cucunya 

3.1.7 Pola Fungsi Kesehatan 

 

1. Pola tidur / istirahat 

 

Ny. A mengatakan tidak bisa tidur siang karena bekerja, tidur malam 

 

± 8 jam setiap harinya. 
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2. Pola eliminasi 

 

Ny. A mengatakan tidak ada keluhan saat BAB/BAK / tidak ada 

masalah sampai saat ini 

3. Pola nutrisi 

 

a. Frekuensi makan : Ny. A mengatakan pola makan 3 kali 

 

sehari 

 

b. Nafsu makan : Ny. A mengatakan nafsu makan kuat 

 

c. Jenis makanan : Ny. A mengatakan jenis makanannya yaitu 

nasi, sayur, dan ikan 

d. Makanan pantangan : Ny. A mengatakan tidak memiliki makanan 

pantangan 

4. Kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan 

 

Ny. A mengatakan kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan adalah 

bekerja terus sampai lupa akan kondisi Kesehatan 

5. Pola kognitif perseptual 

 

a. Penglihatan 

 

Ny. A mengatakan pandangan sedikit kabur saat melihat objek 

yang jauh (Ny. A tidak menggunakan kaca mata) 

b. Pendengaran 

 

Baik / tidak bermasalah 

 

c. Pengecapan 

 

Baik / tidak bermasalah 
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d. Sensasi / peraba 

 

Baik / tidak bermasalah 

 

6. Persepsi diri-pola konsep diri 

 

a. Gambaran diri 

 

Ny. A mengatakan tidak bergantung pada orang lain selagi masih 

bisa melakukannya sendiri 

b. Identitas diri 

 

Ny. A mampu menyebutkan siapa dirinya 

 

c. Peran diri 

 

Ny. A menjadi seorang istri sekaligus ibu yang baik dan mandiri 

 

d. Ideal diri 

 

Ny. A mampu bertingkah laku sewajarnya 

 

e. Harga diri 

 

Ny. A menerapkan sikap yang baik dimanapun berada 

 

7. Pola toleransi – stress koping 

 

a. Penyebab stress 

 

Nyeri yang dirasakan meningkat 

 

b. Penanganan 

 

Istirahat dan minum obat yang telah diresepkan 

 

8. Pola seksualitas 

 

Ny. A mengatakan mempunyai 2 orang anak 

 
9. Pola hubungan peran 

 

Ny. A berinteraksi dengan baik dan ramah di lingkungan sekitar 
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10. Pola keyakinan nilai 

 

a. Keyakinan akan kesehatan 

 

Ny. A mengatakan yakin setiap penyakit pasti ada obatnya 

 

b. Keyakinan spiritual 

 

Ny. A mengatakan beragama islam dan sholat 5 waktu setiap hari 

 

c. Sesuatu yang bernilai dalam hidupnya 

 

Ny. A mengatakan sesuatu yang bernilai dalam hidupnya adalah 

kesehatan karena itu nikmat yang besar dari Allah swt 

11. Persepsi kesehatan dan pola management kesehatan 

Ny. A menyadari kalau dirinya menderita rematik tetapi 

pengetahuannya kurang 

12. Pola hubungan – peran 

 

Ny. A mengatakan berinteraksi dengan baik di lingkungan 

sekitarnya 

3.1.8 Tinjauan Sistem 

 

1. Keadaan umum / Kesadaran Umum 

Baik / composmentis 

2. TTV : 

 

Tekanan Darah: 130/90 mmHg 

Suhu : 36,5°C 

Nadi : 88 x/menit 

 

Respirasi : 24 x/menit 

Tinggi Badan : 155 cm 
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Berat Badan : 55 kg 

 

3. Kepala dan leher 

 

a. Rambut : Bersih, Lurus, dan beruban 

 

b. Mata : Simetris, Konjungtiva merah muda, Sclera putih 

 

c. Telinga : Simetris (kanan dan kiri), bersih 

 

d. Hudung : Simetris 

 

e. Mulut : Bersih, Mukosa bibir lembab 

 

f. Gigi : bersih 

 

g. Leher : Normal, tidak ada pembesaran kelenjar thyroid 

 

4. Integumen : Bersih 

 

a. Warna : Kuning langsat 

 

b. Kelembaban: Lembab dan keriput 

 
5. Dada dan Thorax : Simetris (kanan dan kiri) 

 

a. Jantung 

 

Inspeksi : Simetris tidak ada pembesaran 

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan 

Perkusi : Pekak 

 

Auskultasi : Reguler, tidak ada bunyi jantung tambahan 

 

b. Paru 

 

Inspeksi : Simetris tidak ada oedem 

 

Palpasi : Taxtil premitus sama, tidak ada nyeri tekan 

Perkusi : Redup 
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Auskultasi : Vasikule 

 

6. Abdomen : Simetris 

 

a. Nyeri tekan : tidak ada nyeri tekan 

 

b. Suara : Tympani / normal 

 

7. Persyarafan : 

 

Normal tidak ada kelainan / saraf kejepit 

 

8. Ekstremitas : 

 

Kekuatan otot atas dan bawah 
 

9. Genetalia : 
 

Mengalami menopause karena umur Ny. A 60 tahun yang 

menyebabkan hormon reproduksi menurun 

10. Muskuloskletal 

 

Ny. A mengatakan nyeri pada kaki bagian kanan yang disebabkan 

karena kekakuan dan pembengkakan pada sendi 
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3.1.9 Pengkajian Status Fungsional Kognitif, Afektif, Psikologis dan Sosial 

1. Index Katz 

 
Tabel 3.2 Pengkajian status fungsional 

 

No Aktivitas Mandiri Tergantung 

1 Mandi Mandiri: 

Bantuan hanya pada satu bagian mandi ( seperti 

punggung atau ekstremitas yang tidak mampu ) 

atau mandi sendiri sepenuhnya 

Tergantung : 

Bantuan mandi lebih dari satu bagian tubuh, 
bantuan masuk dan keluar dari bak mandi, serta 
tidak mandi sendiri 

  

  
✓ 

 

2 Berpakaian Mandiri : 

Mengambil baju dari lemari, 

memakai pakaian, melepaskan pakaian, 

mengancingi/mengikat pakaian. 
Tergantung : 

Tidak dapat memakai baju sendiri atau hanya 

Sebagian 

  

  
✓ 

 

 

3 

Ke Kamar Kecil Mandiri : 

Masuk dan keluar dari kamar 

Kecil kemudian membersihkan genetalia 

sendiri 

Tergantung : 

Menerima bantuan untuk masuk ke kamar kecil dan 
menggunakan pispot 

  

 
✓ 

 

4 Berpindah Mandiri : 

Berpindah ke dan dari tempat tidur untuk duduk, 

bangkit dari kursi sendiri 

Bergantung : 

Bantuan dalam naik atau turun dari tempat tidur atau 

kursi, tidak melakukan satu, atau lebih perpindahan 

  

  
✓ 

 

5 Kontinen Mandiri : 

BAK dan BAB seluruhnya dikontrol sendiri 

Tergantung : 

Inkontinensia parsial atau total; penggunaan kateter, 

pispot, enema dan pembalut (pampers) 

  

  

✓ 

 

6 Makan Mandiri : 

Mengambil makanan dari piring dan menyuapinya 

sendiri 

Bergantung : 

Bantuan dalam hal mengambil makanan dari piring 

dan menyuapinya, tidak makan sama sekali, dan 

makan 
parenteral (NGT) 

  

  
✓ 
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Keterangan : 

 

Beri tanda (√) pada point yang sesuai kondisi klien 

Analisis Hasil : 

Nilai A : Kemandirian dalam hal makan, kontinen (BAK/BAB), 

berpindah, kekamar kecil, mandi dan berpakaian. 

Nilai B : Kemandirian dalam semua hal kecuali satu dari fungsi 

tersebut 

Nilai C : Kemandirian dalam semua hal, kecuali mandi dan satu 

fungsi tambahan 

Nilai D : Kemandirian  dalam semua hal, kecuali mandi, 

berpakaian, dan satu fungsi tambahan 

Nilai E : Kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, 

 
 berpakaian, ke kamar kecil, dan satu fungsi 

 
tambahan. 

 

Nilai F : Kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, 

 

berpakaian, ke kamar kecil, berpindah dan satu fungsi 

tambahan 

Nilai G : Ketergantungan pada keenam fungsi tersebut 

 

Lain – lain : Ketergantungan sedikitnya dua fungsi tetapi tidak 

dapat diklasifikasikan sebagai C, D, E, F, G 

 

STATUS FUNGSIONAL : NILAI A 
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2. Shorth Portable Mental Status Quesioner (SPMSQ) 

Tabel 3.3 pengkajian status kognitif dan afektif 

 

No Item Pertanyaan Benar Salah 

1 Jam berapa sekarang ? 

Jawab: Jam 10.00 

✓  

2 Tahun berapa sekarang ? 

Jawab: 2020 

✓  

3 Kapan Bapak/Ibu lahir? 

Jawab: tidak tahu saya lupa 

 ✓ 

4 Berapa umur Bapak/Ibu sekarang ? 
Jawab : sekitar 63 mungkin 

 ✓ 

5 Dimana alamat Bapak/Ibu sekarang ? 
Jawab : desa suko. 

✓  

6 Berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal 

bersama Bapak/Ibu? 

Jawab : 2 orang, saya dan suami 

✓  

7 Siapa nama anggota keluarga yang tinggal 

bersama Bapak/Ibu ? 

Jawab : Tn. Y 

✓  

8 Tahun berapa Hari Kemerdekaan Indonesia ? 
Jawab : 1945 

✓  

9 Siapa nama Presiden Republik Indonesia sekarang ? 

Jawab : Bapak Jokowi 

✓  

10 Coba hitung terbalik dari angka 20 ke 1 ? ✓  

 JUMLAH 8 2 

 

 
Analisis Hasil :   

Skore Salah : 0-2 : Fungsi intelektual utuh 

Skore Salah : 3-4 : Kerusakan intelektual ringan 

Skore Salah : 5-7 : Kerusakan intelektual sedang 

Skore Salah : 8-10 : Kerusakan intelektual berat 

 
Skor salah Ny. A = 2 

 

JADI FUNGSI INTELEKTUAL NY. A UTUH 
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3. Geriatric depression scale ( skala depresi ) 

Tabel 3.4 pengkajian status psikologi 

 

No Pertanyaan Tidak Ya 

1 Apakah anda sebenarnya puas dengan kehidupan 

Anda? 

  

  0 

2 Apakah anda telah meninggalkan banyak 

Kegiatan dan minat/kesenangan anda 

  

 0  

3 Apakah anda merasa kehidupan anda kosong? 
0  

4 Apakah anda sering merasa bosan?  1 

5 Apakah anada mempunyai semangat yang baik 

Setiap saat? 

  

 1  

6 Apakah anda merasa takut sesuatu yang buruk 

Akan terjadi pada anda? 

  

 0  

7 Apakah anda merasa bahagia untuk Sebagian 

Besar hidup anda? 

  

  0 

8 Apakah anda merasa sering tidak berdaya? 
0 

 

9 Apakah anda lebih sering dirumah daripada pergi 

Keluar dan mengerjakan sesuatu hal yangbaru? 

  

 0  

10 Apakah anda merasa mempunyai banyak masalah 

Dengan daya ingat anda 

dibandingkan kebanyakan orang ? 

  

 0  

11 Apakah anda pikir bahwa kehidupan anda 

Sekarang menyenangkan? 

  

  0 

12 Apakah anda merasa tidak berharga seperti 

Perasaan anda saat ini? 

  

 0  

13 Apakah anda merasa penuh semangat? 
1  

14 Apakah anda merasa bahwa keadaan anda tidak 

Ada harapan? 

  

 0  

15 Apakah anda pikir bahwa orang lain, lebih baik 

Keadaannya daripada anda? 

  

 0  

*) Setiap jawaban yang sesuai mempunyai skor “1 “ ( satu ) : 

Skor 5-9: kemungkinan depresi 

Skor 10 atau lebih: depresi 

Skor Ny. A = 3 
 

JADI NY. A TIDAK MENGALAMI DEPRESI 
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4. Apgar Keluarga 

Tabel 3.5 pengkajian status sosial 
 

 
NO 

 
Items penilaian 

Selalu Kadang- 

kadang 

Tidak 

pernah 

  ( 2 ) ( 1 ) ( 0 ) 

1 A : Adaptasi ✓   

 Saya puas bahwa saya dapat kembali pada    

 keluarga (teman-teman) saya untuk    

 membantu pada waktu sesuatu    

 menyusahkan saya    

2 P : Partnership ✓   

 Saya puas dengan cara keluarga (teman-    

 teman) saya membicarakan sesuatu dengan    

 saya dan mengungkapkan masalah saya.    

3 G : Growth ✓   

 Saya puas bahwa keluarga (teman-teman)    

 saya menerima & mendukung keinginan    

 saya untuk melakukan aktifitas atau arah 
baru. 

   

4 A : Afek ✓   

 Saya puas dengan cara keluarga (teman-    

 teman) saya mengekspresikan afek dan    

 berespon terhadap emosi-emosi saya,    

 seperti marah, sedih atau mencintai.    

5 R : Resolve  ✓  

 Saya puas dengan cara teman-teman saya    

 dan saya menyediakan waktu bersama-    

 sama mengekspresikan afek dan berespon    

 JUMLAH 8 1  

 
 

Penilaian : 

 

Nilai : 0-3 : Disfungsi keluarga sangat tinggi 

Nilai : 4-6 : Disfungsi keluarga sedang 

Nilai : 7-10 fungsi keluarga baik 

 

Nilai Ny.A = 1 

 

JADI FUNGSI KELUARGA NY. A BAIK 
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4 5 

 

3.2 ANALISA DATA 

 

Nama pasien : Ny. A 

 

Umur : 60 tahun 

 

No Register : - 

Tabel 3.6 Analisa Data 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

No Data Etiologi Masalah 

1 DS : Ny. A mengatakan adanya nyeri pada kaki 

kanan, sampai punggung disaat selesai 

bekerja 

P=Adanya peradangan dan pembengkakan 

Q= Seperti ditusuk-tusuk dan panas 

R= Kaki kanan dan punggung 

T= sering (terutama saat terlalu lama 

beraktivitas / bekerja ) 

DO : Terdapat pembengkakan pada sendi 

Wajah tampak menyeringai 

S= 5 (sedang) 

Suhu : 36,5°C 
Nadi : 88 x/menit 

Takanan Darah : 130/90 mmHg 

Respirasi : 24 x/menit 

Agen pencendera 

fisiologis (misal: 

inflamasi) 

 

 
Pembengkakan 

 
Nekrosis dan 

kerusakan di dalam 

ruang sendi 

 
 

Nyeri Kronis 

Nyeri 
Kronis 

2 DS : Ny. A mengatakan saat nyeri muncul 

badannya sulit digerakkan 

Ny. A mengatakan aktivitas terganggu 

karena kesulitan bergerak 

 

DO : Ny. A sedikit pincang saat berjalan dan sulit 

bergerak karena menahan nyeri 

Kekuatan otot atas dan bawah 

                          5            5 

Nyeri Kronis 

 

 
Kekakuan pada sendi 

 

 
Gerak terbatas 

 
 

Gangguan mobilitas 

fisik 

 

 

 

 

Gangguan 

Mobilitas Fisik 
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3.3 DAFTAR DIAGNOSA KEPERAWATAN 

 

Nama pasien : Ny. A 

 

Umur : 60 tahun 

 

No Register : - 

Tabel 3.7 Diagosa Keperawatan 

 
 

 

 

  

 

NO TGL MUNCUL DIAGNOSA KEPERAWATAN TGL 

TERATASI 

TT 

1 04-03-2021 Nyeri Kronis berhubungn dengan 

Agen pencendera fisiologis : 

inflamasi pada sendi dibuktikan 

dengan adanya nyeri pada kaki 

kanan, sampai punggung yang 

terasa ditusuk-tusuk dan panas. 

06-03-2021  

2 04-03-2021 Gangguan Mobilitas Fisik 

Berhubungan dengan Nyeri Kronis 

dibuktikan dengan badan yang sulit 

digerakkan saat nyeri muncul dan 

sedikit pincang saat berjalan karena 

menahan nyeri. 

06-03-2021  

 



 

 

 

3.4 RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN 

 

Nama pasien : Ny. A 

Umur : 60 tahun 

No. Register : - 

 

Tabel 3.8 Rencana Asuhan Keperawatan 

 
NO DIAGNOSA KEPERAWATAN LUARAN INTERVENSI TT 

1. Nyeri Kronis berhubungn dengan 

Agen pencendera fisiologis : 

inflamasi pada sendi dibuktikan 

dengan adanya nyeri pada kaki 

kanan, sampai punggung yang 

terasa ditusuk-tusuk dan panas. 

. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x90 

menit diharapkan nyeri berkurang. 
 

LUARAN UTAMA : 

Tingkat Nyeri 
 

LUARAN TAMBAHAN : 

Kontrol Nyeri 

Setelah dilakukan intervensi keperawatan diharapkan 

klien dan keluarga mampu merawat anggota keluarga 

yang sakit dengan kriteria : 
 

1. Keluhan nyeri klien menurun, dengan skala nyeri 

5 menjadi 3 

2. Kemampuan mengontrol nyeri dan wajah 

menyeringai menjadi rileks 
3. Kemampuan mengenali penyebab nyeri 

4. Mampu menggunakan teknik non farmakologis 

yang dianjurkan 

Intervensi Utama : 

Manajemen nyeri 
 

Observasi: 

Identifikasi skala nyeri 
 

Identifikasi faktor yang 

memperberat dan meringankan 

nyeri 
 

Terapeutik: 

Berikan teknik nonfarmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri 

kontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri 
 

Edukasi: 

ajarkan teknik nonfarmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri 
 

kolaborasi: 

kolaborasi pemberian analgetik 

 

 

5
7

 



 

 

 
 

2. Gangguan Mobilitas Fisik 

Berhubungan dengan Nyeri Kronis 

dibuktikan dengan badan yang sulit 

digerakkan saat nyeri muncul dan 

sedikit pincang saat berjalan karena 

menahan nyeri. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x45 

menit diharapkan gangguan mobilitas fisik bekurang. 
 

LUARAN UTAMA : 

Mobilitas Fisik 
 

LUARAN TAMBAHAN : 

Fungsi Sensori Status Neurologis 

 

Setelah dilakukan intervensi keperawatan diharapkan 

klien dan keluarga mampu merawat anggota keluarga 

yang sakit dengan kriteria : 

1. Kemampuan meningkatkan pergerakan ekstremitas 

2. Kemampuan dalam meningkatkan kekuatan otot 

3. Kemampuan dalam merentang gerak (ROM) 

Intervensi Utama : 

Dukungan Mobilisasi 

 
Observasi : 

Identifikasi adanya nyeri atau keluhanfisik 

lainnya 
 

Terapeutik : 

Fasilitasi aktivitas mobilisasi denganalat 

bantu 
 

Edukasi : 

Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi 

5
8

 



 

 

 

3.5 TINDAKAN KEPERAWATAN 

 

Nama pasein : Ny. A 

Umum : 60 tahun 

No. Register : - 

 

Tabel 3.9 Tindakan Keperawatan 
 

NO DX KEP TANGGAL TINDAKAN TT 

1 04-03-2021 

08.30 WIB 

08.35 WIB 

 

 
08.40 WIB 

 
08.45 WIB 

 

08.55 WIB 

 

 

 

 

 

 
09.00 WIB 

 

 

 

 
 

09.15 WIB 

 

 1. Membina hubungan saling percaya pada klien dan keluarga klien 

2. Menjelaskan kontrak waktu dan tujuan pertemuan 

Respon : klien memperhatikan dan menyetujui 
kontrak 

3. Menjelaskan kepada klien dan keluarga tentang Rheumatoid Arthritis atau 

rematik Respon : klien memperhatikan ketika diberi penjelasan 

4. Mendiskusikan dengan keluarga Ny. A kegiatan yang bisa menimbulkan nyeri pada 

sendi Respon : klien memperhatikan saat diberi penjelasan 

5. Mengkaji nyeri secara komprehensif 

P = Adanya peradangan dan 

pembengkakan Q = Seperti ditusuk-tusuk 

dan panas 

R = Kaki kanan dan 

punggung S = 5 (sedang) 

T= Hilang timbul (terutama saat terlalu lama beraktivitas / bekerja ) 

6. Mengobservasi tanda-tanda 

vital Tekanan Darah : 130/90 

mmHg Suhu : 36,5°C 

Nadi : 88 x/menit 

Respirasi : 24 

x/menit 

7. Memberikan teknik non farmakologis yang dilakukan saat timbulnya nyeri (nafas dalam dan kompres 

dingin) Respon : klien merasa rileks dan mendemonstrasikan apa yang dilakukan oleh perawat 
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10.05 WIB 

10.15 WIB 

 
10.30 WIB 

 
1. Mengkaji keluhan fisik lainnya 

(kesulitan bergerak saat nyeri timbul) 

2. Menjelaskan kepada klien/ keluarga tujuan dan rencana untuk berlatih 

Respon : klien memerhatikan saat diberi penjelasan 

3. Memonitor kekuatan otot atas dan bawah 
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 10.00 WIB 8. Menjelaskan cara menghindari timbulnya nyeri 

Dengan cara menghindari makanan yang memperparah peradangan pada sendi 

Respon : klien memperhatikan dan memahami saat diberi penjelasan 

1 05-03-2021  

 
08.30 WIB 1. Mengkaji nyeri secara komprehensif 

P = Adanya peradangan dan pembengkakan 

  Q = Seperti ditusuk-tusuk dan panas 

  R = Kaki kanan dan punggung 

  S = 5 (sedang) 

  T= Hilang timbul (terutama saat terlalu lama beraktivitas / bekerja ) 

 08.45 WIB 2.  Mengobservasi tanda-tanda vital 

Tekanan Darah : 120/90 mmHg 

  Suhu : 36°C 

  Nadi : 88 x/menit 

  Respirasi : 24 x/menit 

 09.00 WIB 3. Memberikan teknik non farmakologis (terapi pijat dan kompres dingin) 

Respon : klien merasa rileks dan mendemonstrasikan apa yang dilakukan oleh perawat 

 10.00 WIB 4. Kolaborasi dengan dokter tentang pemberian obat analgetic 

  Obat piroxicam 10mg 2x1 

2 05-03-2021  

 



 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
10.50 WIB 

 

5 5 

 

4 5 

 
8. Mengajarkan pergerakan atau mobilisasi sederhana misalnya, membantu klien duduk dan berdiri serta 

melibatkan keluarga 

Respon : klien mengatakan keluarga membantu saat duduk dan berdiri 

1 06-03-2021 

 

08.30 WIB 
 

09.15 WIB 

 

 

 

 

 

 
09.45 WIB 

 

 

 

 

10.00 WIB 

 

 
1. Memberikan teknik non farmakologis (terapi pijat dan kompres hangat) 

Respon : klien merasa rileks dan mendemonstrasikan apa yang dilakukan oleh perawat 

2. Mengkaji nyeri secara 

komprehensif P = Adanya 

peradangan 

Q = Seperti ditusuk-tusuk dan 

panas R = Kaki kanan dan 

punggung 

S = 3 (ringan) 

T= Hilang timbul (terutama saat terlalu lama beraktivitas / bekerja ) 

3. Mengobservasi  tanda-tanda 

vital Tekanan Darah : 130/90 

mmHgSuhu : 37°C 

Nadi : 88 x/menit 

Respirasi: 24 x/menit 

4. Mengevaluasi kembali cara non farmakologis untuk mengurangi nyeri 
Respon : klien dapat mendemonstrasikan teknik non farmakologis dengan baik 
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2 06-03-2021 

10.05 WIB 

 

10.30 WIB 

 

 

 

 

 

10.50 WIB 

5. Melatih ROM, membantu dan mengevaluasi perkembangannya  

Respon : klien sangat antusias untuk melatih pergerakannya 

6. Memonitor kekuatan otot atas dan bawah 
 

 
 

7. Memotivasi untuk tetap melakukan pergerakan 

Respon : klien termotivasi untuk terus melakukan pergerakan 

 

 

 
 

5 5 

5 5 
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3.6 CATATAN PERKEMBANGAN 

Tanggal : 04 Maret 2021 Nama Klien : Ny.S Umur : 60th 

 

Catatan perkembangan pada Ny.A dengan diagnosa Rheumatoid Arthritis 

 

Tabel 3.10 Catatan Perkembangan 

 
 

 

 
 

No Diagnosa Hari, 

Tanggal 

Catatan Perkembangan TT 

1 Nyeri Kronis b/d Agen 

pencendera fisiologis : 

inflamasi pada sendi 

06-03-2021 S: 

P: klien mengatakan nyeri sudah berkurang 

Q= Seperti ditusuk-tusuk dan panas 

R= Kaki kanan dan punggung 

T= Hilang timbul (terutama saat terlalu lama beraktivitas / bekerja) 

   
O: 

S : 3 (ringan) 

Tekanan Darah : 130/90 mmHg 

Suhu : 37°C 

Nadi : 80 x/menit 

Respirasi : 24 x/menit 

Ny. A mampu mengontrol nyeri dengan cara mengaplikasikan teknik non farmakologis yang telah 

diajarkan 

Wajah menyeringai hilang 

   
A: Masalah teratasi 

   P: Intervensi dilanjutkan 
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am 

 

 

 

 

 

 
 

2 Gangguan Mobilitas 

Fisik b/d Nyeri Kronis 

06-03-2021 S: Ny. A mengatakan sudah mampu meningkatkan pergerakan kakinya 
 

O: 

Tekanan Darah : 130/90 mmHg Suhu : 

37°C 

Nadi : 80 x/menit Respirasi : 24 

x/menit 

Kekuatan otot atas dan bawah  

  5 5 

5 5 

 

Ny. A mampu meningkatkan meningkatkan pergerakan ekstremitas 

A: Masalah teratasi 
 

P: Intervensi dilanjutkan 
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3.7 EVALUASI 

 

Nama pasien : Ny. A 

Umur : 60 tahun 

No. Register : - 

Tabel 3.11 Evaluasi 
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No DX KEP TANGGAL EVALUASI 

1 04-03-2021 S: Ny. A mengatakan nyeri terjadi pada sendi bila bergerak terlalu lama 

P= Adanya peradangan dan pembengkakan 

Q= Seperti ditusuk-tusuk dan panas 

R= Kaki kanan dan punggung 

T= Hilang timbul (terutama saat terlalu lama beraktivitas / bekerja ) 

 

O: Ada pembengkakan pada sendi dan wajah tampak menyeringai 

TTV : 

S : 5 (sedang) 

Tekanan Darah : 130/90 mmHg 

Suhu : 36,5°C 

Nadi : 88x/menit 

Respirasi : 24 x/menit 

 

A: Masalah belum teratasi 

 

P: Intervensi di lanjutkan 

mengidentifikasi skala nyeri 

Berikan teknik nonfarmakologis 

untukmengurangi rasa nyeri 
kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri 

 



 

 

 
 

1 05-03-2021 S: 

P = Ny. A mengatakan nyeri masih terasa 

Q= Seperti ditusuk-tusuk dan panas 

R= Kaki kanan dan punggung 

T= Hilang timbul (terutama saat terlalu lama beraktivitas / bekerja ) 

 

O: Pembengkakan sudah berkurang 

S : 5 (sedang) 

Tekanan Darah : 120/90 mmHg 

Suhu : 36°C 

Nadi : 88 x/menit 

Respirasi : 24 x/menit 

Ny. A sudah bisa mempraktikkan cara mengurangi nyeri secara non farmakologis 

Wajah menyeringai masih terlihat 

A: Masalah belum teratasi 

 

P: Intervensi dilanjutkan 

Mengkaji nyeri secara komprehensif 

Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

1 06-03-2021 S: 

P = Ny. A mengatakan nyeri sudah berkurang 

Q= Seperti ditusuk-tusuk dan panas 
R= Kaki kanan dan punggung 

T= Hilang timbul (terutama saat terlalu lama beraktivitas / bekerja ) 

 

O: Tidak ada pembengkakan dan tidak terlihat wajah menyeringai 

S : 3 (ringan) 

Tekanan Darah : 130/90 mmHg 

Suhu : 37°C 

Nadi : 80 x/menit 

Respirasi : 24 x/menit 

Ny. A mampu mengontrol nyeri dengan cara mengaplikasikan teknik non farmakologis yang telah 

diajarkan 

 

A: Masalah teratasi 

 

P: Intervensi dilanjutkan 6
6

 



 

2 05-03-2021 S : Ny. A mengatakan badannya sulit digerakkansaat nyeri timbul 

 

O : Tekanan Darah : 120/90 mmHg 

Suhu : 36°C 

Nadi : 88 x/menit 

Respirasi : 24 x/menit 
 

Ny. A sedikit pincang saat berjalan dan sulit bergerak karena menahan nyeri 

kekuatan otot atas dan bawah 

5 5 

 
4 5 

 

 

A : Masalah belum teratasi 

 

P : Intervensi dilanjutkan 

Melatih ROM, membantu dan mengevaluasi perkembangannya Memotivasi untuk tetap 

melakukan pergerakan 

2 06-03-2021 S : Ny. A mengatakan sudah mampu meningkatkan pergerakan kakinya 

 

O : Tekanan Darah : 130/90 mmHg Suhu : 37°C 

Nadi : 80 x/menit Respirasi : 24 x/menit 

Ny. A mampu meningkatkan meningkatkan pergerakan ekstremitas 

Kekuatan otot atas dan bawah 

5 5 

 
5 5 

 
 

A : Masalah teratasi 

 

P : Intervensi dilanjutkan 
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

 

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan tentang kesenjangan yang 

terjadi antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dalam asuhan keperawatan pada 

Klien dengan diagnosa medis Rheumatoid Arthritis di Desa Suko Pasuruan yang 

meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evlauasi. 

4.1 Pengkajian 

 

4.1.1 Identitas 

 

Klien bernama Ny. A berjenis kelamin perempuan. Menurut 

Suarjana (2016) penyakit rheumatoid arthritis lebih beresiko dua 

hingga tiga kali lipat terjadi pada jenis kelamin perempuan, hal ini bisa 

terjadi karena efek hormon esterogen yang dikenal dengan hormon 

wanita. Pada pengkajian ini tidak terjadi kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dengan tinjauan kasus karena klien berjenis kelamin 

perempuan, dimana perempuan memiliki hormon esterogen yang 

berpotensi untuk menimbulkan sistem imun yang tidak baik, jadi yang 

seharusnya normal menjadi abnormal. Auto-imun sendiri merupakan 

konsdisi dimana sistem imun salah mengenal dan justru menyerang 

jaringan tubuh itu sendiri. 

4.1.2 Riwayat keperawatan 

 

Klien mengatakan selama satu tahun ini merasa nyeri pada kaki 

kanan dan punggung disaat selesai bekerja dan sulit bergerak saat nyeri 

timbul. Menurut Istianah (2017) pada penderita rheumatoid arthritis 

merasakan ketidaknyamanan antara lain nyeri, kekauan pada tangan 

atau kaki 
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dalam beberapa periode atau waktu sebelum klien mengetahui dan 

merasakan adanya perubahan sendi. Pada pengkajian ini tidak terjadi 

kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus karena klien 

merasa tidak nyaman saat nyeri dan badan sulit bergerak saat nyeri itu 

timbul. 

4.1.3 Pemeriksaan fisik 

 

Pada pemeriksaan fisik ditemukan nyeri pada kaki kanan yang 

disebabkan kekakuan dan pembengkakan pada sendi, pada uji kekuatan 

otot didapatkan nilai 4 pada kaki sebelah kanan. Menurut Istianah 

(2017) penderita rheumatoid arthritis mengalami krepitasi, nyeri saat 

sendi digerakkan, keterbatasan gerak sendi akibat penurunan kekuatan 

otot. Pada pengkajian ini tidak terjadi kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dengan tinjauan kasus karena klien mengalami penurunan 

kekuatan otot yang ditandai dengan kesulitan saat bergerak. 

4.1.4 Riwayat psikososial 
 

Klien menyadari bahwa dirinya menderita rheumatoid arthritis 

tetapi pengetahuan tentang penyakitnya masih kurang. Menurut 

Istianah (2017) penderita rheumatoid arthritis merasa khawatir saat 

mengalami deformitas pada sendi-sendinya dan juga  merasakan 

adanya kelemahan pada fungsi tubuh saat melakukan kegiatan sehari- 

hari. Pada pengkajian ini terjadi kesenjangan karena klien tidak merasa 

khawatir tentang penyakitnya dan klien yakin bahwa setiap penyakit 

pasti ada obatnya. 
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4.1.5 Aktivitas / istirahat 

 

Klien mengatakan tidak bisa tidur pada malam hari jika nyeri 

muncul. Menurut Istianah (2017) penderita rheumatoid arthritis 

mengalami keterbatasan fungsional yang berpengaruh pada gaya hidup 

dan aktivitas istirahat yang diakibatkan karena nyeri sendi. Pada 

pengkajian ini tidak terjadi kesenjangan karena pola tidur/istirahat klien 

terganggu dikarenakan nyeri yang tiba-tiba muncul. 

4.1.6 Makanan / cairan 

 

Klien mengatakan makan tiga kali sehari dengan jenis makanan 

nasi, sayur, dan ikan. Menurut Istianah (2017) penderita rheumatoid 

arthritis mengalami ketidakmampuan untuk mengonsumsi 

makanan/cairan yang adekuat. Pada pengkajian ini terjadi kesenjangan 

karena nafsu makan klien kuat dan mampu untuk mengonsumsi 

makanan/cairan yang adekuat 

4.1.7 Higiene 

 

Klien mengatakan dapat melakukan perawatan pribadi secara 

mandiri. Menurut Istianah (2017) penderita rheumatoid arthritis 

mengalami kesulitan untuk melaksanakan aktivitas perawatan pribadi 

secara mandiri dan ketergantungan pada orang lain. Pada pegkajian ini 

terjadi kesenjangan karena klien mengatakan tidak bergantung pada 

orang lain selagi masih bisa melakukannya sendiri dan anggota tubuh 

lainnya terlihat bersih. 
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4.1.8 Nyeri/kenyamanan 

 

Klien mengatakan nyeri pada kaki kanan dan punggung ditandai 

kekakuan pada sendi dan pembengkakan. Menurut Istianah (2017) 

penderita rheumatoid arthritis ditandai dengan rasa nyeri dan kekakuan 

pada sendi. Pada pengkajian ini tidak terjadi kesenjangan karena klien 

merasakan nyeri pada sendi seperti tanda daan gejala penderita 

rheumatoid arthritis. 

4.1.9 Keamanan 

 

Klien mengatakan sepulang bekerja selalu membersihkan dan 

merapikan rumah. Menurut Istianah (2017) penderita rheumatoid 

arthritis mengalami kesulitan dalam menangani tugas/pemeliharaan 

rumah tangga. Pada pegkajian ini terjadi kesenjangan karena klien tidak 

bergantung pada orang lain selagi masih bisa melakukan aktivitasnya 

sendiri 

4.1.10 Interaksi sosial 

 

Klien mengatakan berinteraksi dengan baik di lingkungan 

sekitarnya. Menurut Istianah (2017) penderita rheumatoid arthritis 

mengalami kerusakan interaksi dengan keluarga/orang lain dan 

perubahan peran. Pada pengkajian ini terjadi kesenjangan karena klien 

menerapkan sikapyang baik dimanapun klien berada 

4.2 Diagnosa keperawatan 

 

Pada tinjauan kasus penulis mengambil dua diagnosa yaitu, nyeri kronis 

 

b.d agen pecedera fisiologis (inflamasi), dan gangguan mobilitas fisik b.d nyeri 

ataurasa tidak nyaman. 
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Sedangkan pada tinjauan pustaka menurut SDKI (2017) diagnosa keperawatan 

yang muncul pada pasien rheumatoid arthritis adalah : 

4.2.1 Nyeri kronis b.d proses inflamasi dan destruksi sendi 

 

4.2.2 Gangguan mobilitas fisik b.d nyeri atau rasa tidak nyaman, deformitas 

skeletal, dan penurunan kekuatan otot 

4.2.3 Gangguan pola tidur b.d nyeri dan fibrosis 

 

Diagnosa gangguan pola tidur b.d nyeri dan fibrosis tidak muncul karena 

klien mengatakan tidak mengalami gangguan pola tidur 

4.3 Intervensi keperawatan 

 

Intervensi dilaksanakan menggunakan sasaran, dengan alasan penulis 

ingin berupaya memandirikan klien dan keluarga dalam pelaksanaan 

pemberian asuhan keperawatan melalui peningkatan pengetahuan (Kognitif), 

keterampilan mengenai masalah (Afektif) dan perubahan tingkah laku klien 

(Psikomotor). Pada tinjauan pustaka perencanaan menggunakan kriteria hasil 

yang mengacu pada pencapaian tujuan. Dalam tujuan pada tinjauan kasus 

dicantumkan kriteria waktu karena pada kasus nyata keadaan klien secara 

langsung. Intervensi diagnosa keperawatan yang ditampilkan antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus terdapat kesamaan namun masing-masing 

intervensi tetap mengacu pada sasaran, data dan kriteria hasil yang telah 

ditetapkan.Tujuan : Nyeri kronis berhubungan dengan kondisi musculoskeletal 

kronis, Setelah di lakukan tindakan keperawatan 2x90 menit diharapkan nyeri 

pada klien berkurang atau hilang dengan. Kriteria hasil, klien mengetahui 

penyebab nyeri nya, klien mengatakan Nyeri hilang, klien mampu 

mendemonstrasikan ulang teknik relaksasi, Skala nyeri berkurang 1-3, Tanda-

tanda vital dalam batas normal, 
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intervensi : Ajarkan klien untuk melakukan teknik rileksasi karena teknik 

relaksasi dapat menurunkan rasa nyeri, Kaji skala nyeri klien (0-10) karena 

Skala nyeri dapat menunjukan kualitas nyeri yang dapat di rasakan klien, 

Perhatikan isyarat verbal dan non verbal seperti: meringis, kaku, gerakan 

melindungi sebab klien mungkin tidak secara verbal melaporkan nyeri dan 

ketidak nyamanan secara langsung, Kaji tanda-tanda vital (tekanan darah, 

respirasi, Nadi, Suhu di karenakan Pada klien dengan gangguan nyeri 

menyebabkan gelisah serta tekanan darah dan nadi meningkat, untuk intervensi 

yang terakhir Kolaborasi pemberian analgesik dengan dokter karena pemberian 

analgesik dapat mengurangi nyeri. Pada rencana tindakan tidak terjadi 

kesenjangan, semua rencana tindakan tinjauan kasus sama seperti tinjauan 

pustaka 

4.4 Implementasi keperawatan 

 

Implementasi dilaksanakan dengan rencana yang telah di tetapkan oleh 

penulis. Pada diagnosa nyeri kronis b.d agen pecedera fisiologis (inflamasi) di 

butuhkan pelaksanaan selama 3 hari. Pada diagnosa gangguan mobilitas fisik 

b.d nyeri atau rasa tidak nyaman di butuhkan pelaksanaan selama 2 hari. Pada 

pelaksanaan implementasi tidak ditemukan hambatan7 dikarenakan klien dan 

keluarga kooperatif dengan perawat, sehingga rencana tindakan dapat 

dilakukan. 

4.5 Evaluasi keperawatan 

 

Evaluasi dilakukan karena penulis mengetahui keadaan klien dan 

masalahnya secara langsung. Waktu pelaksanaan evaluasi nyeri kronis 

berhubungan dengan agen pecedera fisiologis (inflamasi) dilakukan 2x90 

menit dan gangguan 
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mobilitas fisik b.d nyeri atau rasa tidak nyaman 2x45 menit, karena klien sudah 

dapat melakukan tindakan yang di ajarkan oleh penulis untuk mengatasi nyeri 

dan berhasil dilaksanakan beserta tujuan dan kriteria hasil telah tercapai. 

Pada akhir evaluasi semua tujuan dan kriteria hasil dapat dicapai karena adanya 

kerjasama yang baik antara keluarga dan klien. Hasil evaluasi pada Ny.A sudah 

sesuai dengan harapan masalah teratasi. 



 

BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 

Dari hasil uraian tentang “Asuhan Keperawatan pada Lansia Rheumatoid 

Arthritis dengan Masalah Keperawatan nyeri kronis di Desa Suko Pasuruan” 

di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran  sebagai  

berikut: 

5.1.1 Pengkajian 

 

Fokus pengkajian Ny. A pada riwayat psikososial klien tidak merasa 

khawatir tentang penyakitnya dan klien yakin bahwa setiap penyakit 

pasti ada obatnya. Pada higiene klien mengatakan tidak bergantung pada 

orang lain selagi masih bisa melakukannya sendiri dan anggota tubuh 

lainnya terlihat bersih. 

5.1.2 Diagnosa Keperawatan 

 

Diagnosa keperawatan prioritas pada klien meliputi : nyeri kronis 

berhubungan dengan agen pecedera fisiologis (inflamasi) dan gangguan 

mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri kronis. 

5.1.3 Intervensi Keperawatan 

 

Pada dua diagnosa prioritas yang muncul pada klien dilakukan melalui 

dua jenis tindakan yaitu tindakan mandiri keperawatan dan tindakan 

kolaborasi dengan dokter. 

5.1.4 Implementasi Keperawatan 

 

Semua tindakan yang diimplementasi pada klien sesuai dengan rencana 

tindakan yang telah di tetapkan oleh penulis. Pada diagnosa nyeri kronis 

b.d agen pecedera fisiologis (inflamasi) di butuhkan pelaksanaan selama 
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3 hari. Pada diagnosa gangguan mobilitas fisik b.d nyeri atau rasa tidak 

nyaman di butuhkan pelaksanaan selama 2 hari. Pada pelaksanaan 

implementasi tidak ditemukan hambatan dikarenakan klien dan keluarga 

kooperatif dengan perawat, sehingga rencana tindakan dapat dilakukan. 

5.1.5 Evaluasi 

 

Pada akhir evaluasi semua tujuan dapat tercapai karena adanya kerjasama 

yang baik antara klien, keluarga dan perawat. Hasil evaluasi pada Ny. A 

sesuai dengan harapan karena masalah teratasi dan intervensi dihentikan. 

5.2 Saran 

 

Penulis memberikan saran sebagai berikut: 

 

5.2.1 Untuk pencapaian hasil keperawatan yang diharapkan, diperlukan 

hubungan yang baik dan keterlibatan klien, keluarga dan tim kesehatan 

lainnya. 

5.2.2 Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai 

pengetahuan, keterampilan yang cukup serta dapat bekerjasama dengan 

tim kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien 

dengan Rheumatoid Arthritis. 

5.2.3 Dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang profesional 

alangkah baiknya diadakan suatu seminar atau suatu pertemuan yang 

membahas tentang masalah kesehatan yang ada pada klien. 
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5.2.4 Pendidikan dan pengetahuan perawat secara berkelanjutan perlu 

ditingkatkan baik secara formal dan informal. 

5.2.5 Kembangkan dan tingkatkan pemahaman perawat terhadap konsep 

manusia secara komprehensif sehingga mampu menerapkan asuhan 

keperawatan dengan baik. 
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Lampiran 1 
 

YAYASAN KERTA CENDEKIA 

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA 
Jalan Lingkar Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo 61232 

Telepon: 031-8961496; Faximile : 031-8961497 Email : 

akper.kertacendekia@gmail.com 

 
 

Sidoarjo, 19 Maret 2021 

No. Surat : 196/BAAK/III/2021 

Perihal : Surat Pengantar Studi Penelitian 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu Kepala Desa Sukorejo di 

Tempat 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Karya Tulis Ilmiah mahasiswa 

Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo Tahun Akademik 2020/2021. 

Bersama surat ini kami mohon Kepala Desa Sukorejo mengijinkan mahasiswa 

kami untuk megambil data dasar di tempat tersebut. Berikut adalah informasi 

mahasiswa kami. 

Nama Mahasiswa : Rizka Aliyah Jannah 

NIM : 1801085 

Alamat : Jl. Sucipto Perum PLN RT 03/02 Kelurahan Dawuhan 

Situbondo 

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 04 Juli 2000 

No. Hp : 082258736107 

Judul KTI : 
Asuhan Keperawatan pada Ny. a dengan nyeri kronis pada 

diagnosa medis Rheumatoid Arthritis di Desa Suko Pasuruan 

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan semoga sudi kiranya 

memperhatikan untuk dipertimbangkan. Atas perhatiandan kerjasamanya kami 

sampaikan terima kasih. 

 

 
Mengetahui, 

DIREKTUR 

 

 

 

 

 

 

Agus Sulistyowati, S.Kep, M.Kes

mailto:akper.kertacendekia@gmail.com
mailto:akper.kertacendekia@gmail.com
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Lampiran 2 
 

INFORMED CONSENT 

 

 
Judul: “ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. A DENGAN NYERI 

KRONIS PADA DIAGNOSA MEDIS RHEUMATOID ARTHRITIS 

DI DESA SUKO PASURUAN” 

Tanggal pengambilan studi kasus 22 Januari 2021 

 

Sebelum tanda tangan dibawah, penulis telah mendapatkan informasi 

tentang tugas pengambilan studi kasus ini dengan jelas dari mahasiswa yang 

bernama Rizka aliyah jannah proses pengambilan studi kasus ini dan penulis 

mengerti semua yang telah dijelaskan tersebut. 

Saya setuju untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan studi kasus ini 

dan saya telah menerima salinan dari form ini. 

Saya Ny.A dengan ini saya memberikan kesediaan setelah mengerti semua 

yang telah dijelaskan oleh peneliti terkait dengan proses pengambilan studi kasus 

ini dengan baik. Semua data dan informasi dari saya sebagai partisipan hanya akan 

digunakan untuk tujuan dari studi kasus ini. 

 

 

 

 

Tanda tangan Partisipan Tanda Tangan Peneliti 

 

 

Ny. A Rizka Aliyah Jannah 
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Lampiran 3 
 

SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) 

RHEUMATOID ARTHRITIS 

 

Topik : Rheumatoid Arthritis 

Hari, tanggal : Kamis, 04-Maret-2021 

Waktu : 90 menit 

Tempat : Desa Suko Pohjentrek Pasuruan 

Sasaran : Ny. A dan Keluarga 
 

Tujuan : 

 

1. Tujuan Instruksional Umum 

 

Setelah mendapatkan penyuluhan, audiens mampu memahami dan 

mengaplikasikan materi penyuluhan dalam kehidupan sehari hari. 

2. Tujuan Instruksional Khusus 

 

Setelah dilakukan penyuluhan kesehatan selama 90 menit audiens akan dapat: 

 

a. Menjelaskan kembali pengertian Rheumatoid Arthritis dengan bahasanya 

sendiri dengan benar 

b. Menyebutkan 3 penyebab Rheumatoid Arthritis dengan baik 

 

c. Menyebutkan 3 tanda dan gejala Rheumatoid Arthritis dengan baik 

 

d. Menyebutkan 3 komplikasi Rheumatoid Arthritis 

 

e. Menjelaskan cara mengatasi nyeri pada Rheumatoid Arthritis dengan baik 

 

f. Mampu menjelaskan cara melakukan kompres hangat dan dingin. 

 

3. Materi 

 

a. Pengertian Rheumatoid Arthritis 

 

Rheumatoid arthtritis atau biasa yang disebut rematik merupakan 

penyakit autoimun yang mengenai jaringan persendian, dan sering juga 

melibatkan organ tubuh lainnya yang di tandai dengan terdapatnya 

sinovitis erosif sistemik yang dapat menyebabkan nyeri, kekakuan, 
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pembengkakan serta keterbatasan gerak dan fungsi banyak sendi. 

 

b. Penyebab Rheumatoid Arthritis 

 

Penyebab Rheumatoid Arthritis yaitu Genetik, Berat badan berlebih atau 

obesitas, Jenis kelamin, Faktor infeksi (peradangan), dan Faktor 

lingkungan. 

c. Tanda dan gejala Rheumatoid Arthritis 

 

Stadium awal 

 

Malaise, penurunan berat badan, rasa capek, sedikit demam, dan anemia. 

Gejala local yang berupa pembengkakan, nyeri dan gangguan gerak pada 

sendi matakarpofalangeal. 

Stadium lanjut 

 

Kerusakan sendi dan deformitas yang bersifat permanen, selanjutnya 

timbul ketidakstabilan sendi akibat rupture tendon atau ligament yang 

menyebabkan deformitas rheumatoid yang khas berupa deviasi ulnar jari- 

jari, deviasi radial atau volar pergelangan tangan serta valgus lutut dan 

kaki. 

d. Komplikasi Rheumatoid Arthritis 

 

1) Cervical myelopathy 

 

kondisi ini terjadi ketika menyerang sendi tulang leher dan 

mengganggu saraf tulang belakang. 

2) Carpal tunnel syndrome 

 

Kondisi ini terjadi ketika menyerang sendi pergelangan tangan, 

sehingga menekan saraf di sekitarnya. 

https://www.alodokter.com/cts-carpal-tunnel-syndrome
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3) Sindrom Sjogren 

 

Kondisi ini terjadi saat sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar air 

mata dan ludah, sehingga menimbulkan keluhanmata kering dan mulut 

kering. 

4) Limfoma 

 

Limfoma merupakan sejenis kanker darah yang tumbuh pada sistem 

getah bening. 

5) Penyakit jantung 

 

Kondisi ini dapat terjadi bila sistem kekebalan tubuh menimbulkan 

peradangan di pembuluh darah jantung. 

e. Cara mengatasi nyeri pada Rheumatoid Arthritis 

 

1) Istirahat yang cukup (minimal tidur 8 jam setiap malam). 

 

2) Berhenti merokok. 

 

3) Olahraga secara teratur (jalan cepat atau berenang). 

 

4) Mengatur pola makan 

 

penuh dengan antioksidan dan sifat anti-inflamasi, seperti: sayuran 

mentah atau sedikit dimasak rempah-rempah, termasuk kunyit dan jahe, 

buah serta yogurt. 

5) Kompres es atau air hangat. 

 

f. Cara melakukan kompres hangat dan dingin. 

 

Kompres hangat (selama 15-20 menit) 

 

Kegunaan : Nyeri, bengkak, dan kaku pada sendi akibat arthritis, Sakit 
 

kepala, Nyeri atau kram otot, Nyeri punggung, Nyeri kronis, misalnya 

https://www.alodokter.com/radang-sendi
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pada kondisi fibromyalgia, Cedera otot atau persendian, seperti keseleo, 
 

Demam. 

 

Prosedur : Isi air hangat kedalam bak dengan suhu 33-37,7°C. Celupkan 

handuk kedalam bak yang sudah terisi air hangat, Selanjutnya, letakkan 

kompres hangat pada area yang mengalami gangguan. 

Kompres dingin (selama 15-20 menit) 

 

Kegunaan : Gigitan serangga, Kulit gatal atau terbakar matahari, Nyeri 
 

sendi. 

 

Prosedur : Basahi handuk dengan air dingin dan peras sampai menjadi 

lembap. Lipat handuk, masukkan ke dalam kantong plastik bersih, 

Bekukan selama 15 menit. Lepaskan dari kantong plastik dan kompres di 

area yang cedera. 

4. Metode 

 

Ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab 

 

5. Media 

 

Brosur/ leaflet.

https://www.alodokter.com/fibromyalgia
https://www.alodokter.com/tips-mudah-atasi-kulit-terbakar-matahari-di-rumah
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6. Kegiatan Penyuluhan 

 

No Tahap Keg. Penyuluhan Keg.Audien Est. Waktu 

1. Perkenalan Mengucapkan salam 

Memperkenalkan diri 

Apersepsi 

Menjawab 

salam 

Menjawab 

5 menit 

2. Kerja Menjelaskan materi 

penyuluhan 

Mengajukan 

pertanyaan 

Mendengarkan, 

menjawab 

pertanyaan 

80 menit 

3. Terminasi Menyimpulkan 

Menutup 

Mengucapkan salam 

Mendengarkan, 

Menjawab 

Salam 

5 menit 

 
 

7. Evaluasi 

 

a. Bagaimana pengertian Rheumatoid Arthritis 

 

b. Apa saja penyebab Rheumatoid Arthritis 

 

c. Bagaimana tanda dan gejala Rheumatoid Arthritis 

 

d. Apa saja komplikasi Rheumatoid Arthritis 

 

e. Bagaimana cara mengatasi nyeri pada Rheumatoid Arthritis 

 

f. Bagaimana cara melakukan kompres hangat dan dingin 
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Rheumatoid Arthritis 

Pada Lansia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disusun oleh : 

RIZKA ALIYAH JANNAH 

 

 
PROGRAM DIII KEPERAWATAN 

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA 

CENDEKIA SIDOARJO 

2021 

 
Apa itu Rheumatoid 

Arthritis ??? 

 

 

 

 

 
Rheumatoid arthtritis atau rematik 

adalah penyakit autoimun yang 

mengenai jaringan persendian, sering 

juga melibatkan organ tubuh lainnya di 

tandai dengan sinovitis erosif sistemik 

yang menyebabkan nyeri, kekakuan, 

pembengkakan serta keterbatasan gerak 

dan fungsi banyak sendi. 

Penyebab Rheumatoid 

Arthritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Genetik 

2. Berat badan berlebih atau obesitas 

3. Jenis kelamin 

4. Faktor infeksi (peradangan) 

5. Faktor lingkungan 

8
7
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Tanda dan gejala Rheumatoid 

Arthritis 

 

 

 

 

 

 

 
1. Stadium awal 

Malaise, penurunan berat badan, rasa 

capek, sedikit demam, dan anemia. 

2. Stadium lanjut 

Kerusakan sendi dan deformitas 

yang bersifat permanen, timbul 

ketidakstabilan sendi akibat rupture 

tendon atau ligament yang 

menyebabkan deformitas rheumatoid 

yang khas berupa deviasi ulnar jari- 

jari, lutut dan kaki. 

Komplikasi Rheumatoid 

Arthritis 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Cervical myelopathy 

2. Carpal tunnel syndrome 

3. Sindrom Sjogren 

4. Limfoma 

5. Penyakit jantung 

Cara mengatasi nyeri pada 

Rheumatoid Arthritis 

 
1. Istirahat yang cukup (minimal tidur 8 

 

 

 

 

 
jam setiap malam). 

2. Berhenti merokok. 

3. Olahraga secara teratur (jalan 

cepat atau berenang). 

4. Mengatur pola makan 

5. Kompres es atau air hangat. 

8
8
 

https://www.alodokter.com/cts-carpal-tunnel-syndrome
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Lampiran 4 
 

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN 

( PEMBIMBING 1) 

 

HARI-TANGGAL KETERANGAN KONSUL PARAF 

22 Januari 2021 Konsul Judul + ACC Judul 
 

 

01 Februari 2021 Konsul BAB 1  

02 Februari 2021 Revisi 1 (Latar belakang)  

02 Februari 2021 Konsul Revisian 1 
 

 

02 Februari 2021 Konsul BAB 2  

03 Februari 2021 
Revisi 2 (Latar belakang, Pengetikan, Gambar 
tabel dan SLKI) 

 

 

04 Februari 2021 Konsul Revisian 2 
 

 

04 Februari 2021 
Revisi 3 (Latar belakang, Pengetikan, Daftar 
Pustaka dan SLKI) 

 

 

04 Februari 2021 Konsul Revisian 3 
 

 

04 Februari 2021 
Revisi 4 (Latar belakang, Pengetikan, 
Implementasi) 

 

 

04 Februari 2021 Konsul Revisian 4 + ACC BAB 1 & 2 
 

 

18 Februari 2021 Ujian Proposal 

 

 

15 Maret 2021 Konsul BAB 3  

18 Maret 2021 Revisi 5 (Intervensi)  

19 Maret 2021 Konsul Revisian 5 + ACC BAB 3 
 

19 Maret 2021 Konsul BAB 4 & 5  

23 Maret 2021 Revisi 6 (FTO)  

24 Maret 2021 Konsul Revisian 6  

26 Maret 2021 Revisi BAB 4 (Opini) 
 

20 Mei 2021 Konsul Revisian 7  

20 Mei 2021 ACC BAB 4 & 5  

27 Mei 2021 Ujian KTI  



90  

 

Lampiran 5  
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN 

( PEMBIMBING 2 )
 

HARI-TANGGAL KETERANGAN KONSUL PARAF 

22 Januari 2021 Konsul Judul + ACC Judul  

22 Januari 2021 Konsul BAB 1  

25 Januari 2021 Revisi 1 (Latar belakang)  

25 Januari 2021 Konsul Revisian 1 
 

28 Januari 2021 Revisi 2 (Latar belakang)  

29 Januari 2021 Konsul Revisian 2 

 

 

01 Februari 2021 Konsul BAB 2  

01 Februari 2021 Revisi 3 (Latar belakang, Pengetikan dan SLKI) 

 

 

02 Februari 2021 Konsul Revisian 3  

10 Februari 2021 
Revisi 4 (Latar belakang, Pengetikan, Implementasi 
dan SLKI) 

 

11 Februari 2021 Konsul revisian 4  

11 Februari 2021 ACC BAB 1 & 2  

18 Februari 2021 Ujian Proposal  

08 Maret 2021 Konsul BAB 3               

17 Maret 2021 Revisi 5 (Intervensi dan implementasi)  

19 Maret 2021 Konsul Revisian 5                

19 Maret 2021 ACC BAB 3  

19 Maret 2021 Konsul BAB 4 & 5  

26 Maret 2021 Revisi 6 (FTO)  

28 Maret 2021 Konsul Revisian 6  

18 Mei 2021 Revisi 7 (FTO)  

20 Mei 2021 Konsul Revisian 7  

20 Mei 2021 Revisi 8 (Kerapian Penulisan)  

20 Mei 2021 Konsul Revisian 8  

20 Mei 2021 ACC BAB 4 & 5  

27 Mei 2021 Ujian KTI  

 


