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MOTTO 

 

ِحيم ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

َٰٓأَيُّهَا ٱلهِذينَ  َٰٓ أََله تَْعدِ  يَ  ِ ُشهََدآََٰء بِٱْلقِْسِط ۖ َوََل يَْجِرَمنهُكْم َشنـَ َاُن قَْوٍم َعلَى  ِميَن ّلِِله و۟ا   ٱْعِدلُو۟ا َُُو لُ َءاَمنُو۟ا ُكونُو۟ا قَوه 

َ َخبِير ٌۢ بَِما تَْعَملُونَ  َ   إِنه ٱّلِله  أَْقَرُب لِلتهْقَوى  ۖ َوٱتهقُو۟ا ٱّلِله

 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”.(QS. AL-MAIDAH : 8) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Osteoarthritis (OA) merupakan jenis penyakit sendi akibat proses degeneratif 

sekaligus peradangan pada tulang rawan sendi. Penyakit sendi degeneratif adalah 

kemunduran (perubahan menjadi sesuatu yang rusak) bertahap kartilago artikular 

pada sendi, disertai dengan perubahan jaringan lunak disekitar sendi. Pada 

penderita osteoarthritis, tulang rawan sendi telah mengalami penipisan atau aus 

yang menyebabkan permukaan rawan sendi menjadi tidak rata dan bergelombang. 

Osteoarthritis dapat mempengaruhi semua sendi pada tubuh, tetapi pada bagian 

bahu, siku, dan pergelangan kaki cenderung tidak terkena osteoarthritis, kecuali 

pada kondisi traumatik. Dan dari semua sendi, yang rentan adalah sendi pada 

lutut. Osteoarthritis pada lutut lebih dikenal dengan encok lutut. (Prieharti dan dr. 

Yekti, 2017). Osteoarthritis merupakan penyakit dengan gejala utama nyeri dan 

kaku pada persendian yang menyebabkan penderita mengalami gangguan pada 

alat gerak yang mengakibatkan masalah gannguan mobilitas fisik (Hartoyono dkk, 

2017). Gangguan mobilitas fisik ini menyebabkan lansia membatasi aktivitas 

yang dikemudian hari akan mengarah pada penurunan mobilitas (Indraswari, 

2018). 

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 pada usia ≥ 15 tahun rata-

rata prevalensi penyakit sendi/rematik sebesar 74,81%. Provinsi Aceh merupakan 

provinsi dengan prevalensi osteoarthritis tertinggi yaitu sekitar 13,26% dan 

provinsi dangan prevalensi terendah adalah Sulawesi Barat yaitu sekitar 3,16%, 
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sedangkan di Jawa Timur angka prevalensinya yaitu sekitar 6,72%. Osteoarthritis 

paling banyak terjadi pada individu dengan usia 75 tahun ke atas yaitu  18,95% 

dan jenis kelamin perempuan mempunyai pravalensi osteoarthritis tertinggi yaitu 

8,46% dan untuk laki-laki memiliki angka pravalensi 6,13% (Riskesdas 2018). 

Dan penelitian yang dilakukan oleh Word Health Organitation menunjukkan 

bahwa di Amerika Serikat kejadian osteoarthritis bedasarkan diagnosis dangejala 

dokter  telah mencapai 24,7%, dan diperkirakan terus meningkat hingga tahun 

2040dengan indikasi lebih dari25,9% akan mengalami kelumpuhan atau 

kecacatan akibat osteoarthritis (Akbar dan Santoso, 2019). Osteoarthritis pada 

beberapa kejadian akan menimbulkan rasa sakit yang ditimbulkan saat bergerak, 

penderita osteoarthritis akan mengalami gangguan mobilitas fisik karena saat 

dipakai berjalan, lutut akan terasa sakit dan ngilu yang akan menimbulkan 

gangguan aktivitas sehari-hari, perubahan emosional dan sosial ekonomi sehingga 

dapat mempengaruhi kualitas hidup penderita (Ismaningsih, 2018).  

Osteoarthritis terjadi akibat ketidakrataan tulang rawan sendi disusul ulserasi 

dan hilangnya tulang rawan sendi sehingga terjadi kontak tulang dengan tulang 

dalam sendi disusul dengan terbentuknya kista subkodral, osteofit pada tepi tulang 

dan reaksi radang pada membran sinovial. Pembengkakan sendi, penebalan 

membran sinovial dan kapsul sendi, serta teregangnya ligament meneyebabkan 

ketidakstabilan dan deformitas. Otot disekitar sendi menjadi lemah karena efusi 

sinovial dan disuse atropy pada satu sisi dan spasme otot pada sisi lain 

(Ismaningsih dan Silviani, 2018). Gangguan mobilitas fisik pada osteoarthritis 

sangat besar berpengaruhnya karena saat seseoarang melakukan aktifitas, 

kontraksi otot sealalu dirangsang oleh saraf sehingga otot terkontrol kekuatan dan 
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akurasinya. Akibat perubahan patofisiologi diatas menyebabkan kekakuan pada 

gerakan persendian, keterbatasan gerak, kekuatan otot menjadi lemah, sehingga 

menyebabkan perubahan aligment sendi dan gerakan sendi tertentu menjadi 

terhambat yang mengakibatkan penderita osteoarthritis mengalami gangguan 

mobilitas fisik. 

Osteoarthritis termasuk jenis penyakit “never ending story” karena belum 

dapat disembuhkan. Pengobatan hanya dapat mencegah agar tidak bertambah 

parah dan mengurangi rasa nyeri, memperbaiki kualitas hidup, dan menghambat 

progresivitas kerusakan sendi. Europan League Against Rheumatism (EULAR) 

dan American College of Rheumatology menyatakan ada tiga aspek pengobatan 

osteoarthritis, yaitu terapi farmakologis, terapi non farmakologis, dan terapi 

bedah. Dalam terapi farmakologis, semua obat diberikan dalam terapi 

osteoarthritis harus diberikan bersamaan dengan terapi non farmakologis agar 

terapi obat bagi penderita osteoarthritis efektif. Obat-oabtan yang dapat 

digunakan sebagai terapi farmakologis osteoarthritis seperti asetaminofen dan 

beberapa suplemen gizi juga dapat digunakan untuk mengurangi nyeri dan 

memperlambat progesifitas penyakit. Untuk terapi non farmakologis dilakukan 

dalam bentuk edukasi, menurunkan berat badan (bagi yang obesitas), penggunaan 

alat bantu, serta terapi fisik dan rehabilitasi. Pada terapi non farmakologis ini 

cocok digunakan untuk penderita gangguan mobilitas fisik, dan untuk kondisi 

kronis seperti mobolitas fisik ini sangat memerlukan penatalaksanaan 

berkelanjutan yang memerlukan peran perawat serta dukungan keluarga untuk 

memotivasi lansia agar lansia tetap bergerak untuk meningkatkan dan 

mempertahankan kekuatan fisik terutama otot yang lansia miliki agar tidak 
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adanya penurunan sehingga lansia menjadi lebih mandiri dan berkualitas dalam 

menjalani kehidupan di dalam keluarga. Dan untuk terapi bedah merupakan 

tindakan alternatif bagi penderita osteoarthritis yang sudah tidak respons dengan 

terapi farmakologis dan non farmakologis (Prieharti dan dr. Yekti, 2017) 

Peran perawat pada pasien dengan osteoartrithis mampu membuat asuhan 

keperawatan secara teori (pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, 

implementasi dan evaluasi), tinjuan kasus dan pembahasan kasus. 

Bersandar pada pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

proposal penelitian dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Ny. S dengan 

Gangguan Mobilitas Fisik pada Diagnosa Medis  Osteoarthritis Di Desa Pasirian 

Lumajang.”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada lansia dengan diagnosa 

osteoarthritis  dengan masalah gangguan mobilitas fisik di Desa Pasirian 

Lumajang ?  

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Menggambarkan Asuhan Keperawatan Pada Ny. S dengan Gangguan 

Mobilitas Fisik pada Diagnosa Medis  Osteoarthritis Di Desa Pasirian Lumajang. 

1.3.2 Tujuan khusus  

Mempelajari kasus atau masalah kesehatan secara rinci dan mendalam pada 

setiap proses keperawatan. 
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1. Menggambarkan pengkajian Asuhan Keperawatan Pada Ny. S dengan 

Gangguan Mobilitas Fisik pada Diagnosa Medis  Osteoarthritis Di Desa 

Pasirian Lumajang. 

2. Menggambarkan diagnosa Asuhan Keperawatan Pada Ny. S dengan 

Gangguan Mobilitas Fisik pada Diagnosa Medis  Osteoarthritis Di Desa 

Pasirian Lumajang. 

3. Menggambarkan perencanaan Asuhan Keperawatan Pada Ny. S dengan 

Gangguan Mobilitas Fisik pada Diagnosa Medis  Osteoarthritis Di Desa 

Pasirian Lumajang. 

4. Menggambarkan implementasi Asuhan Keperawatan Pada Ny. S dengan 

Gangguan Mobilitas Fisik pada Diagnosa Medis  Osteoarthritis Di Desa 

Pasirian Lumajang. 

5. Menggambarkan evaluasi  Asuhan Keperawatan Pada Ny. S dengan 

Gangguan Mobilitas Fisik pada Diagnosa Medis  Osteoarthritis Di Desa 

Pasirian Lumajang. 

6. Menggambarkan hasil dokumentasi  Asuhan Keperawatan Pada Ny. S 

dengan Gangguan Mobilitas Fisik pada Diagnosa Medis  Osteoarthritis 

Di Desa Pasirian Lumajang. 

1.4 Manfaat Studi Kasus 

Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat :  

1.4.1 Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya dalam hal asuhan keperawatan pada klien 

osteoarthritis. 
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1.4.2 Secara praktis, tugas proposal ini akan bermanfaat bagi :  

1. Bagi pelayanan keperawatan di rumah sakit   

Hasil studi kasus ini, dapat menjadi masukan bagi pelayanan di RS agar 

dapat melakukan asuhan keperawatan pada klien osteoarthritis dengan 

baik.   

2. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti 

berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan 

pada klien osteoarthritis.  

3. Bagi profesi kesehatan  

Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada klien 

osteoarthritis.  

1.5 Metode Penulisan 

1.5.1 Metode   

Metode Deskritif 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, perencanan, pelaksanaan dan evaluasi.   

1.5.2 Tehnik pengumpulan data 

1. Wawancara  

Data diambil/diperoleh melalui percakapan baik dengan klien, dan 

keluarga.  
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2. Observasi   

Data yang diambil melalui pengamatan kepada klien.  

3. Pemeriksaan  

Meliputi pemeriksaan fisik yang dapat menunjang menegakan diagnose 

dan penanganan selanjutnya.  

1.5.3 Sumber Data  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari klien.   

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 kepustakan yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan dengan 

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 dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :   

1.6.1  Bagian awal, memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, kata 

pengantar, daftar isi.   

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

berikut ini :  

Bab 1 : pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan, manfaat 

penulis, sistematika penulisan.  
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Bab 2 : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut medis 

dan asuhan keperawatan klien dengan diagnosa medis osteoarthritis serta 

kerangka masalah.  

1.6.3    Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep dan asuhan 

keperawatan pada pasien Osteoarthritis. Konsep dasar penyakit akan diuraikan 

definisi, etiologi, dan cara penanganan secara medis. Asuhan keperawatan akan 

diuraikan masalah-masalah yang akan muncul pada penyakit osteoarthritis 

denagan melakukan asuhan keperawatan terdiri dari pengkajian, diagnosa, 

perencanaan, pelaksanaan, dan ealuasi. 

 

2.1 Konsep Osteoarthritis  

2.1.1 Definisi 

Osteoarthritis  berasal dari bahasa yunani yaitu osteo yang berarti tulang, 

arthro yang berarti sendi, dan itis yang berarti inflamasi.  Osteoarthritis ialah 

suatu penyakit sendi menahun yang ditandai oleh adanya kelainan pada tulang 

rawan (kartilago) sendi dan tulang di didekatnya.. Tulang rawan (kartilago) adalah 

bagian dari sendi yang melapisi ujung dari tulang, untuk memudahkan pergerakan 

dari sendi. Kelainan pada kartilago akan berakibat tulang bergesekan satu sama 

lain, sehingga timbul gejala kekakuan, nyeri dan pembatasan gerakan pada sendi 

yang mengakibatkan gangguan mobilitas fisik (Ismaningsih dan Selviani, 2018). 

Osteoarthritis sering terjadi pada usia >61 tahun, dan lebih banyak menyerang 

lutut yaitu 6,13% pada pria dan 8,46% pada wanita (Riskesdas, 2018). 
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Gambar 2.1 Sendi normal dan sendi yang terkena OA 

Osteoarthritis adalah penyakit kronis jangka panjang yag ditandai dengan 

kemunduran tulang rawan sendi yang menyebabkan tulang saling bergesekan dan 

memicu timbulnya kekakuan, nyeri,dan gangguan gerakan sehari-hari. 

Osteoarthritis terkait dengan proses penuaan, hal ini karena berbagai resiko yang 

dapat dimodifikasi ataupun tidak termasuk diantarnya obesitas, kurang 

berolahraga, kecenderungan genetik, kurangnya kepadatan tulang, cedera kerja, 

trauma, dan jenis kelamin. Osteoarthritis dapat mempengaruhi semua sendi pada 

tubuh, tetapi pada bagian bahu, siku, dan pergelangan kaki cenderung tidak 

terkena osteoarthritis, kecuali pada kondisi traumatik. Dan dari semua sendi, yang 

rentan adalah sendi pada lutut. Osteoarthritis  pada lutut lebih dikenal dengan 

encok lutut (Ismaningsih dan Selviani, 2018). 

2.1.2 Etiologi 

Faktor – faktor  predisposisi osteoarthritis menurut Fernanda (2018)  : 

1. Peningkatan Usia  

Osteoartritis biasanya terjadi pada usia lanjut, jarang dijumpai penderita 

osteoartritis yang berusia dibawah 40 tahun. Usia rata – rata laki – laki 

yang mendapat osteoartritis sendi lutut yaitu pada umur 59 tahun dengan 
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puncaknya pada usia 55 – 64 tahun, sedangkan wanita  pada umur wanita 

65,3 tahun dengan puncaknya pada usia 65 – 74 tahun. 

2. Obesitas 

Membawa beban lebih berat akan membuat sendi sambungan tulang 

bekerja dengan lebih berat, diduga memberi andil pada terjadinya 

osteoarthritis. Setiap kilogram penambahan berat badan atau masa tubuh 

dapat meningkatkan beban tekan lutut sekitar 4 kilogram. Dan terbukti 

bahwa penurunan berat badan dapat mengurangi resiko terjadinya 

osteoarthritis atau memperparah keadaan osteoarthritis lutut. 

3. Jenis Kelamin  

Angka kejadian osteoartritis berdasarkan jenis kelamin didapatkan lebih 

tinggi pada perempuan dengan nilai persentase 68,67% yaitu sebanyak 

149 pasien dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki nilai persentase 

sebesar 31,33% yaitu sebanyak 68 pasien. 

4. Riwayat Trauma 

Cedera sendi, terutama pada sendi – sendi penumpu berat tubuh seperti 

sendi pada lutut berkaitan dengan risiko osteoartritis yang lebih tinggi. 

Trauma lutut yang akut termasuk robekan terhadap ligamentum 

krusiatum dan meniskus merupakan faktor timbulnya osteoartritis lutut. 

5. Riwayat cedera sendi  

Pada cedera sendi perat dari beban benturan yang berulang dapat menjadi 

faktor penentu lokasi pada orang-orang yang mempunyaipredisposisi 

osteoarthritis dan berkaitan pula dengan perkembangan dan beratnya 

osteoarthritis. 
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6. Faktor Genetik 

Faktor herediter juga berperan pada timbulnya osteoartritis. Adanya 

mutasi dalam gen prokolagen atau gen-gen struktural lain untuk unsur-

unsur tulang rawan sendi seperti kolagen dan proteoglikan berperan 

dalam timbulnya kecenderungan familial pada osteoartritis. 

7. Kelainan pertumbuhan tulang  

Pada kelainan kongenital atau pertumbuhan tulang paha seperti penyakit 

perthes dan dislokasi kongenitas tulang paha dikaitkan dengan timbulnya 

osteoarthrtitis paha pada usia muda. 

8. Pekerjaan dengan beban berat.  

Bekerja dengan beban rata-rata 24,2 kg, lama kerja lebih dari 10 tahun 

dan kondisi geografis berbukit-bukit merupakan faktor resiko dari 

osteoarthritis lutut. Dan orang yang mengangkat berat beban 25 kg pada 

usia 43 tahun, mempunyai resiko lebih tinggi untuk terjadinya 

osteoarthritis dan akan meningkat tajam pada usia setelah 50 tahun. 

9. Tingginya kepadatan tulang  

Tingginya kepadatan tulang merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan resiko terjadinya osteoarthritis, hal ini mungkin terjadi 

akibat tulang yang lebih padat atau keras tak membantu 

mengurangibenturan beban yang diterima oleh tulang rawan sendi. 

10. Gangguan metabolik menyebabkan kegemukan.  

Berat badan yang berlebih ternyata dapat meningkatkan tekanan 

mekanik pada sendi penahan beban tubuh, dan lebih sering 

menyebabkan osteoartritis lutut. Kegemukan ternyata tidak hanya 
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berkaitan dengan osteoartritis pada sendi yang menanggung beban, 

tetapi juga dengan osteoartritis sendi lain, diduga terdapat faktor lain 

(metabolik) yang berperan pada timbulnya kaitan tersebut antara lain 

penyakit jantung koroner, diabetes melitus dan hipertensi. 

2.1.3 Anatomi  

Sistem muskuloskeletal terdiri atas  tulang (rangka), otot dan sendi. 

Gabungan dari tiga organ tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya aktivitas 

dan pergerakan. Anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal menurut Kemenkes RI 

(2017) adalah sebagai berikut : 

1. Sistem Muskuler 

Sistem muskuler berfungsi sebagai pergerakan, penopang tubuh dan 

mempertahankan potur, dan produksi panas. Sistem muskuler  terdiri  

dari  otot,  tendon  dan  ligamen.    

a. Otot  

Semua sel-sel  otot  mempunyai  kekhususan  yaitu untuk 

berkontraksi. Jenis-jenis  Otot Otot  dibedakan  menjadi  otot  rangka,  

otot  polos,  dan  otot  jantung.  

 
Gambar 2.2 Otot Polos, Otot Lurik, dan Otot Jantung 
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Mekanisme  kerja  otot sebagai beriku : 

1) Fleksor  (bengkok)  ><  Ekstentor  (meluruskan). 

2) Supinasi(menengadah) ><  Pronasi  (tertelungkup). 

3) Defresor(menurunkan) ><  Lepator  (menaikkan).  

4) Sinergis (searah) ><  Antagonis  (berlawanan). 

5) Dilatator(melebarkan)  ><  Konstriktor  (menyempitkan). 

6) Adduktor(dekat)  ><  Abduktor  (jauh).  

b. Tendon  

Tendon  adalah  tali  atau  urat  daging  yang  kuat  yang  bersifat  

fleksibel,  yang  terbuat  dari fibrous  protein  (kolagen).  Tendon  

berfungsi  melekatkan  tulang  dengan  otot  atau  otot  dengan otot.  

Tendon dibedakan menjadi dua, yaitu Origon dan Inersio. 

 
Gambar 2.3 Tulang,  Tendon,  Ligamen  dan  Tulang  Rawan 

c. Ligamen  

Ligamen  adalah  pembalut/selubung  yang  sangat  kuat,  yang  

merupakan  jaringan  elastis penghubung  yang  terdiri  atas  kolagen.  

Ligamen  terdiri dari dua tipe, yaitu ligamen tipis dan ligamen  

jaringan elastis. 

 

 



15 

 

 

2. Sistem Skeletal/Rangka 

a. Tulang  

Sistem  rangka  adalah  bagian  tubuh  yang  terdiri  dari  tulang,  

sendi,  dan  tulang  rawan (kartilago)  sebagai  tempat  menempelnya  

otot  dan  memungkinkan  tubuh  untuk mempertahankan  sikap  dan  

posisi.  Sistem  skeletal  dibagi  menjadi  axial  dan  appendicular,  

dengan  penjelasan  sebagai berikut : 

1) Axial  atau  rangka  aksial,  terdiri  dari  tengkorak  kepala/cranium  

dan  tulang-tulang  muka, columna  vertebralis/batang  tulang  

belakang,  costae/tulang-tulang  rusuk,  dan sternum/tulang  dada.  

2) Appendicular  atau  rangka  tambahan,  terdiri  dari  tulang  

extremitas  superior  dan  tulang extremitas  inferior.  

Tulang  extremitas  superior,  terdiri  dari:  

a) korset  pectoralis,  terdiri  dari  scapula  (tulang  berbentuk  

segitiga)  dan  clavicula (tulang  berbentuk  lengkung) 

b) lengan  atas,  mulai  dari  bahu  sampai  ke  siku 

c) lengan  bawah,  mulai  dari  siku  sampai  pergelangan  tangan, 

d) tangan.  

Tulang  extremitas  inferior  terdiri  dari  korset  pelvis,  paha,  

tungkai  bawah  dan  kaki.  
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Gambar  2.4  Sistem  Skeletal  Axial  dan  Appendicular 

Sel  Penyusun tulang  tersusun  oleh  sel  osteobast,  osteosit,  

dan  osteoclast. Tulang  sebagai  alat  gerak  pasif  karena  hanya  

mengikuti kendali  otot.  

1) Fungsi Tulang. 

a) Penyangga  berdirinya  tubuh,  tempat  melekatnya  ligamen-  

ligamen,  otot,  jaringan  lunak dan  organ.   

b) Penyimpanan  mineral  (kalsium  dan  fosfat)  dan  lipid  

(yellow  marrow)  atau  hemopoesis.  

c) Produksi  sel  darah (red  marrow).  

d) Pelindung   

e) Penggerak.   
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Gambar 2.5 Struktur Tulang 

 

2) Klasifikasi  Tulang  

Jaringan  tulang  berdasarkan  jaringan  penyusun  dan  sifat-

sifat  fisiknya  dibedakan menjadi  tulang  rawan  dan  tulang  

sejati.   

a) Tulang  rawan  

Tulang  Rawan  (kartilago)  terdiri  dari  3  macam  yaitu   

tulang  rawan  hyalin yang bersifat  kuat  dan  elastis  terdapat  

pada  ujung  tulang  pipa, tulang  rawan  fibrosa  yang  

memperdalam  rongga  dari  cawan-cawan  (tulang  panggul)    

dan  rongga  glenoid  dari  scapula dan tulang  rawan  elastik  

yang terdapat  dalam  daun  telinga,  epiglottis,  dan  faring. 
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Gambar 2.6  Tulang  Rawan 

b) Tulang  Sejati  (osteon)  

Tulang  bersifat  keras  dan  berfungsi  menyusun  berbagai  

sistem  rangka.  Permukaan  luar tulang  dilapisi  selubung  

fibrosa  (periosteum).  Lapis  tipis  jaringan  ikat  

(endosteum)  melapisi rongga  sumsum  dan  meluas  ke  

dalam  kanalikuli  tulang  kompak.  

 
Gambar 2.7 Mikroskopis  Tulang  Sejati 
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Berdasarkan  matriks  penyusunnya, tulang  dibedakan  

menjadi tulang kompak dan tulang spongiosa.    

1) Tulang  Kompak  

Tulang  kompak  memiliki  ciri  padat,  halus,  dan  

homogen.  Pada  bagian  tengah  terdapat medullary  cavity  

yang  mengandung  “yellow  bone  marrow”.  Tersusun  

atas  unit  osteon  yaitu Haversian  System.   

2) Tulang  Spongiosa  

Tulang ini tersusun  atas ”honeycomb” network yang 

disebut trabekula.  Struktur tersebut menyebabkan  tulang  

dapat  menahan  tekanan.  Rongga  antara  trabekula  berisi  

”red  bone marrow”  yang  mengandung  pembuluh  darah 

yang  memberi  nutrisi  pada  tulang.  Contohnya yaitu  

tulang  pelvis,  rusuk,tulang  belakang,  tengkorak,  dan  

pada  ujung  tulang  lengan  dan  paha. 

Berdasarkan  bentuknya,  tulang  diklasifikasikan  menjadi  

tulang  pipa,  tulang  pendek, tulang  pipih,  tulang  tak  

beraturan,  dan  tulang  berongga  udara.    

b. Sendi  

Hubungan  antar tulang  disebut  artikulasi.  Agar  artikulasi  

dapat  bergerak,  diperlukan struktur  khusus  yang  disebut  

sendi.  Dengan  adanya  sendi,  membantu  mempermudah 

gerakan.  Sendi  yang  menyusun  kerangka  manusia  terdapat  
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di  beberapa  tempat.  Terdapat  tiga jenis  hubungan  antar  

tulang,  yaitu :  

1) Sinartrosis  (Suture)  disebut  juga  dengan  sendi  mati,  

yaitu  hubungan  antara  dua  tulang yang  tidak  dapat  

digerakkan  sama  sekali,  strukturnya  terdiri  atas  fibrosa.  

2) Amfiartosis  disebut  juga  dengan  sendi  kaku,  yaitu  

hubungan  antara  dua  tulang  yang dapat  digerakkan  

secara  terbatas.  Artikulasi  ini  dihubungkan  dengan  

kartilago.   

3) Diartosis  disebut  juga  dengan  sendi  hidup,  yaitu  

hubungan  antara  dua  tulang  yang  dapat digerakkan  

secara  leluasa  atau  tidak  terbatas,  terdiri  dari  struktur  

synovial. Diartosis  dapat  dibedakan  menjadi:  

a) Sendi  engsel   

b) Sendi  putar   

c) Sendi pelana/sendi sellari   

d) Sendi  kondiloid  atau  elipsoid  

e)  Sendi  peluru  

f)  Sendi  luncur.  

2.1.4 Klasifikasi  

Berdasarkan penyebabnya, osteoarthritis dibagi menjadi osteoarthritis 

primer (idiopatik) dan osteoarthritis sekunder. Osteoarthritis primer (idiopatik) 

adalah jenis osteoarthritis yang tidak diketahui Secara pasti penyebab yang 

mendasarinya.28 Sedangkan osteoarthritis sekunder adalah jenis osteoarthritis 
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yang didasari oleh beberapa kelainan tertentu seperti: gangguan Perkembangan 

sendi (kongenital), ketidakcocokan panjang tungkai, Ehlers-Danlos syndrome, 

Marfan’s syndrome, penyakit rematologi (Rheumatoid Arthritis, Systemic Lupus 

Erithematosus, cedera sendi atau ligamen, penyakit  

Lyme, artritis septik, metabolik (hemokromatosis, gout, penyakit Wilson, 

Alkaptonuria), endokrin (diabetes, akromegali, hipotiroidisme, obesitas), 

Hemofilia, dan osteonekrosis. Osteoarthritis primer lebih sering dijumpai 

dibandingkan Dengan osteoarthritis sekunder. Berdasarkan lokasi sendi yang 

terkena, osteoarthritis dibedakan menjadi osteoarthritis lutut, osteoarthritis 

tangan, osteoarthritis kaki, osteoarthritis koksa (panggul), osteoarthritis vertebra, 

osteoarthritis generalisata / Sistemik, dan osteoarthritis di tempat lainnya. Hal ini 

seperti tercantum pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 Klasifikasi OA berdasarkan lokasi sendi yang terkena 
Klasifikasi Osteoarthritis Lokasi 

Osteoarthritis lutut Bony enlargement, genu valgus, genu varus 

Osteoarthritis tangan 
Nodus Heberden dan Bouchard (nodal), artritis erosif 

inferfalang, karpal-metakarpal I 

Osteoarthritis kaki 
Haluks valgus, haluks rigidus, jari kontraktur 

(hammer/cock-up toes), talonavikular 

Osteoarthritis koksa 

(panggul) Eksentrik (superior), kosentrik (aksial,medial), difus 

(koksa senilis) 

Osteoarthritis vertebra Sendi apofiseal, sendi intervertebral, spondilosis 

(osteofit), ligamentum (hiperostosis, penyakit 

Forestier, Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis 

(DISH) 

 

Osteoarthritis ditempat 

lainnya 
Gleohumeral, akromiklavikular, tibiotalar, sakroiliaka, 

temporomandibular 

Osteoarthritis 

generalisata/sistemik Meliputi 3 atau lebih daerah yang disebut di atas 
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Secara radiologis, klasifikasi osteoarthritis lutut dibagi menjadi beberapa 

derajat Berdasarkan kriteria Kellgren-Lawrence. Kelima derajat dibedakan 

berdasarkan Gambaran osteofit, jarak antar sendi, sklerosis subkondral, dan kista 

yang Terbentuk. Hal ini seperti tercantum pada gambar 2.2 dan tabel 2.2 berikut : 

 
   Gambar 2.8 Klasifikasi OA berdasarkan Kellgren-Lawrence 

 
Tabel 2.2 Klasifikasi Kellgren-Lawrence 

Derajat Klasifikasi Gambaran Radiografi 

0 Normal Tidak ada gambaran osteoarthritis 

1 Meragukan Terdapat penyempitan ruang sendi yang 

meragukan dengan atau tanpa osteofit  

2 Ringan Terdapat osteofit berukuran kecil, kemungkinan 

adanya penyempitan ruang sendi 

3 Sedang Terdapat osteofit berukuran sedang, 

penyempitan sedang pada ruang sendi, terdapat 

kista atau subkondral sklerosis, kemungkinan 

adanya deformitas ujung tulang 

4 Berat Terdapat osteofit yang berukuran besar, 

penyempitan ruang sendi yang sangat menonjol, 

adanya sklerosis yang parah, adanya deformitas 

ujung tulang 

 

2.1.5 Manifestasi Klinis  

Tanda dan gejala osteoarthritis sebagai berikut : 

1. Nyeri  

Nyeri yang terjadi pada sendi lutut dapat bertambah buruk oleh gerakan, 

weight bearing dan jalan (Abdurrahman et al., 2019). Dan menurut The 

International Association For The Study of pain (IASP). Nyeri 
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merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak nyaman, yang 

berkaitan dengan kerusakan jaringan atau berpotensi merusak jaringan. 

Defenisi tersebut mrupakan pengalaman subyektif dan bersifat individual. 

Dengan dasar ini dapat dipahami bahwa kesamaan penyebab tidak secara 

otomatis menimbulkan perasaan nyeri yang sama (Fernanda, 2018). 

2. Kaku Sendi 

Gejala yang sering dijumpai pada osteoarthritis, terjadinya kesulitan atau 

kekakuan pada saat akan memulai gerakan pada kapsul, ligamentum, otot 

dan permukaan sendi (Abdurrahman et al., 2019). 

3. Keterbatasan Lingkup Gerak Sendi 

Diakibatkan oleh timbulnya osteofit dan penebalan kapsuler, muscle 

spasme serta nyeri yang membuat pasien tidak mau melakukan gerakan 

secara maksimal sampai batas normal, sehingga dalam waktu tertentu 

mengakibatkan keterbatasan lingkup gerak sendi pada lutut. Keterbatasan 

gerak biasanya bersiat pola kapsuler yaitu gerakan fleksi lebih terbatas 

dari pada gerakan ekstensi (Abdurrahman et al., 2019). 

4. Krepitasi 

Hal ini disebabkan oleh permukaan sendi yang kasar karena degredasi 

dan rawan sendi (Abdurrahman et al., 2019). 

5. Kelemahan Otot 

Kelemahan otot tidak bagian dari osteoarthritis, tetapi peranan sebagai 

salah satu faktor resiko osteoarthritis perlu dicermati kekuatan isometrik 

dari otot merupakan faktor yang berperan pada osteoarthtritis. Otrofi otot 

dapat ditimbulkan bersama efusi sendi, sedangkan gangguan gait 
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merupakan manifestasi awal dari osteoarthritis yang menyerang sendi 

penopang berat badan. (Fernanda, 2018).  

6. Deformitas 

Deformitas yang dapat terjadi pada  osteoarthritis yang paling berat akan 

menyebabkan distruksi kartilago, tulang dan jaringan lunak skitar sendi. 

Terjadi deformitas varus bila terjadi kerusakan pada kopartemen medial 

dan kendornya ligamentum (Fernanda, 2018). 

7. Instabil Sendi Lutut 

Disebabkan oleh berkurangnya kekuatan otot disekitar sendi lutut yang 

mencapai 1/3 dari kekuatan otot normal dan juga oleh kendornya 

ligamentum sekitar sendi (Abdurrahman et al., 2019). 

2.1.6 Patofisiologi   

Osteoarthritis adalah penyakit sendi degeneratif merupakan suatu penyakit 

kronik, tidak meradang, dan progesif lambat, osteoarthritis tidak hanya 

melibatkan proses degeneratif, namun juga melibatkan hasil kombinasi antara 

degradasi tulang rawan, remodelling tulang subkondral, dan inflamasi sendi. 

Beberapa faktor seperti umur, stres mekanik atau penggunaan sendi yang 

berlebihan, defek mekanik, obesitas, genetik, humoral, dan faktor kebudayaan 

dapat menyebabkan jejas mekanis dan kimiawi pada sinovium sendi. Jejas 

mekanik dan kimiawi tersebut diduga merupakan faktor penting yang merangsang 

terbentuknya molekul abnormal dan produk degradasi tulang rawan sendi di 

dalam cairan sinovial sendi. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya inflamasi 

sendi, kerusakan kondrosit, dan nyeri. 
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Tulang rawan sendi terletak di setiap ujung tulang untuk melaksanakan 2 

fungsi, yaitu mencegah gesekan di dalam sendi saat pergerakan dengan adanya 

cairan sinovial serta menerima beban atau benturan sehingga tulang di bawahnya 

tidak mengalami kerusakan. Kedua fungsi ini dapat berjalan dengan baik karena 

adanya kolagen tipe II dan proteoglikan yang dikeluarkan oleh kondrosit memiliki 

daya regang yang  tinggi dan mampu memperbaiki tulang rawan sendi setelah 

tertekan oleh beban. Tulang rawan sendi yang “aus” diuraikan dan diganti oleh 

kondrosit, yang tidak hanya mensintesis matriks tulang rawan. Oleh karena itu, 

kesehatan kondrosit dan kemampuan sel ini memelihara sifat esensial matriks 

tulang rawan menentukan integritas sendi. Pada osteoarthritis, proses ini 

terganggu oleh beragam sebab (Bararah, 2016). 
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2.1.7 Pathway  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.9 Pathway Osteoarthritis 

 

Sumber : WOC OA (Dyasmita, 2016) 

Usia, jenis kelamin, genetik, suku bangsa, kegemukan, cedera sendi, pekerjaan 

dan olahraga, kelainan pertumbuhan, kepadatan tulang 

Osteoarthritis 

Iregularitas dan 

pelunakan pada 

tulang rawan dan 

sendi 

Pergeseran sendi / 

adanya cairan 

yang viskosa 

Kekakuan pada 

sendi besar atau 

pada jari tangan 

Gangguan 

Mobilitas Fisik 

Integritas matrik, perubahan komponen 

sendi, kolagen,proteoglikan kartilago 

Membrane synovial 

Penebalan pada 

synovial berupa kista 

Nyeri 

Akut/Kronis 

Defisit 

pengetahuan 

Kerusakan fokal tulang rawan, pembentukan tulang 

baru pada sendi yang progesif 

Kerusakan tulang rawan Tulang rawan 

Kontraktur kapsul, 

instabilitas sendi 

Deformitas sendi 

Perubahan bentuk 

tubuh pada tulang dan 

sendi 

Ansietas 

Perubahan status 

kesehatan 

Kurangnya 

informasi 

kesehatan 

Fibrosis kapsul, 

osteosit, iregularitas 

permukaan sendi 

Pembengkakan sendi 



27 

 

 

2.1.8 Komplikasi  

Komplikasi yang dapat terjadi akibat osteoarthritis dapat terjadi apabila 

osteoarthritis tidak ditangani dengan serius. Terdapat dua macam komplikasi 

yaitu :  

1. Komplikasi akut berupa, osteonecrosis, ruptur baker cyst, bursitis. 

2. Komplikasi kronis berupa malfungsi tulang yang disignifikasi, yang 

terparah ialah terjadi kelumpuhan (Azizah, 2019). 

2.1.9 Pemeriksaan Penunjang 

Untuk menyingkirkan kemungkinan artritis karena penyebab lain maka 

dilakukan pemeriksaan penunjang, namun tidak ada pemeriksaan penunjang 

khusus yang dapat mementukan diagnosis osteoarthritis. Salah satu pemeriksaan 

penunjang untuk membantu menentukan ada atau tidaknya osteoarthritis adalah 

pemeriksaan radiologi, namun pemeriksaan tidak berhubungan langsung dengan 

gejala klinis yang ditimbulkan. Gambaran radiografi sendi yang mendukung 

penegakan diagnosis osteoarthritis yaitu : penyempitan celah sendi yang 

seringkali asimetris (lebih berat pada bagian yang menanggung beban), 

peningkatan densitas (sklerosis) tulang subkondral, kista tulang, osteofit pada 

pinggir sendi, dan perubahan struktur anatomi sendi (Bararah, 2016). 

Pemeriksaan juga dapat dilakukan melalui sinar-x dilakukan setiap saat 

untuk memantau aktivitas dan progesivitas penyakit. Foto rontgen yang diambil 

setiap saat dapat memperlihatkan hilangnya kartilago dan menyempitnya rongga 

sendi. Pemeriksaan sinar-x menunjukkan abnormalitas kartilago, erosi sendi, 

pertumbuhan tulang yang abnormal dan osteopenia (mineralisasi tulang menurun) 

(Fernanda, 2018). 
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2.1.10 Penatalaksanaan  

Penatalaksanaan osteoarthritis pada umumnya bersifat simptomatik yang 

terfokus pada beberapa hal, yaitu memperlama progresifitas penyakit, mengontrol 

gejala-gejala yang timbul, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan cara mengombinasikan antara terapi non farmakologis 

dan farmakologis.  

1. Terapi non farmakologis 

Tindakan non farmakologis yang paling umum digunakan untuk 

meringankan gejala seperti nyeri adalah menurunkan berat badan, terapi 

fisik dan rehabilitasi. Selain itu, edukasi juga diperlukan agar pasien 

mengetahui sedikit seluk-beluk tentang penyakitnya, bagaimana 

menjaganya agar penyakitnya tidak bertambah parah serta 

persendiannya tetap dapat dipakai. 

2. Terapi farmakologis 

Obat-obatan pilihan yang dapat digunakan sebagai terapi farmakologis 

osteoarthritis seperti asetaminofen, Obat Anti Inflamasi Non Steroid 

(OAINS), suntikan asam hialuronat atau kortikosteroid, Serotonin 

Norepinephrine Reuptake Inhibitor (SNRI) duloxetine, dan opioids 

secara intraartikular. Selain itu, beberapa suplemen gizi juga dapat 

digunakan untuk mengurangi nyeri dan memperlambat progresifitas 

penyakit. 

3. Terapi bedah 

Pada osteoarthritis fase lanjut sering diperlukan terapi bedah. Terapi 

bedah diberikan apabila terapi farmakologis tidak berhasil untuk 
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mengurangi rasa sakit dan juga untuk melakukan koreksi apabila terjadi 

deformitas sendi yang mengganggu aktivitas sehari-hari.24 Beberapa 

prosedur yang mungkin dilakukan yaitu: antroskopi, osteotomi, fusion 

(artrodesis), dan penggantian sendi (artroplasti) (Bararah, 2016). 

 

2.2 Konsep Lansia 

2.2.1 Definisi Lansia 

Lansia adalah seseorang yang mencapai umur 60 tahun ke atas. Secara 

individu pada usia diatas 55 tahun terjadi peoses penuaan secara alamiah, untuk 

mendukung stabilitas kesehatan pada lansia dapat diupayakan antara lain dengan 

nutrisi, olahraga, istirahat di lingkungan yang aman dan nyaman. Sehingga dari 

dukungan tersebut diharapkan umur harapan hidup lansia akan meningkat 

(Fadhilla,2018). 

2.2.2 Batasan Umur Lanjut Usia 

Batasan umur pada lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 

1998 dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi “Lanjut Usia adalah seseorang 

yang mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas” (Saifudin,2018). Batasan 

umur pada lanjut usia dari waktu ke waktu berbeda. Menurut World Health 

Organisation (WHO) lansia meliputi : 

1. Usia pertengahan (middle age)antara usia 49 sampai 59 

2. Lanjut usia (elderly) antara usia 60 sampai 74 tahun. 

3. Lanjut usia (old) antara usia 75 sampai 90 tahun.  

4. Usia sangat tua (very old) diatas usia 90 tahun 
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2.2.3 Klasifikasi Lansia 

Depkes  RI 2003 dalam Saifudin (2018) mengklasifikasi  lansia  dalam  

kategori  berikut  :  

1. Pralansia  (prasenilis),  seseorang  yang  berada  pada  usia  antara  45-

59  tahun. 

2. Lansia,  seseorang  yang  berusia  60  tahun  lebih. 

3. Lansia  yang  beresiko  tinggi,  seseorang  yang  berusia  70  tahun  atau  

lebih  atau seseorang  lansia  yang  berusia  60  tahun  atau  lebih  yang  

memiliki  masalah kesehatan. 

4. Lansia  potensial,  lansia  yang  masih  mampu  melakukan  pekerjaan  

atau melakukan  kegiatan  yang  menghasilkan  barang  atau  jasa. 

5. Lansia  tidak  potensial,  lansia  yang  tidak  berdaya  atau  tidak  bisa  

mencari nafkah  sehingga  dalam  kehidupannya  bergantung  pada  

orang  lain. 

2.2.4 Perubahan Yang Terjadi Pada Lansia 

Perubahan yang biasa terjadi pada lansia menurut Fadhilah (2018) adalah : 

1. Perubahan Fisik 

a. Sel 

Terjadi penurunan jumlah sel; ukuran sel lebih besar; jumlah cairan 

tubuh dan cairan intraseluler berkurang; proporsi protein di otak, 

ginjal, darah, dan hati menurun, jumlah sel otak menurun, mekanisme 

perbaikan sel terganggu, otak menjadi atrofi, beratnya berkurang 5-

10%, lekukan otak akan menjadi lebih dangka dan melebar. 
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b. Sistem persarafan 

Terjadi penurunan hubungan persarafan; berat otak menurun 10-20%, 

respons dan waktu untuk bereaksi lambat, khususnya terhadap stress, 

saraf panca-indra mengecil, lebih sensitif terhadap perubahan suhu 

dan rendahnya ketahanan terhadap dingin, kurang sensitif  terhadap 

sentuhan, serta defisit memori. 

c. Sistem pendengaran 

Terjadi gangguan pendengaran; daya pendengaran pada telinga dalam 

menghilang, terutama terhadap bunyi suara atau nada yang tinggi, 

suara yang tidak jelas, dan sulit mengerti kata-kata; membran timpani 

menjadi atrofi menyebabkan otosklerosis, terjadi pengumpulan 

serumen, dan dapat mengeras karena meningkatnya keratin, fungsi 

pendengaran semakin menurun pada lansia yang mengalami 

ketegangan/stres, terjadi tinitus, yaitu bising yang bersifat 

mendengung, bisa bernada tinggi atau rendah dan bisa terjadi terus-

menerus.  

d. Sistem Penglihatan  

Sfingter pupil timbul sklerosis dan respon terhadap sinar menghilang; 

kornea lebih berbentuk sferis (bola), lensa lebih suram (kekeruhan 

pada lensa) dan berlanjut menjadi katarak, terjadi peningkatan 

ambang, pengamatan sinar, daya adaptasi terhadap kegelapan lebih 

lambat, dan susah melihat dalam gelap, terjadi penurunan atau 

menghilangnya daya akomodasi, dengan tanda dan gejala presbiopia, 

lansia juga sulit melihat dekat karena dipengaruhi oleh berkurangnya 
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elastisitas lensa; luas pandangan berkurang, dan daya membedakan 

warna menurun terutama warna hijau dan biru pada skala. 

e. Sistem Kardiovaskuler 

Pada lansia seiring bertambahnya usia katup jantung menebal dan 

kaku, elastisitas dinding aorta menurun; kemampuan jantung 

memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah berumur 20 tahun, 

dapat menyebabkan kontraksi dan volume menurun, curah jantung 

menurun; elastisitas pembuluh darah menurun, efektivitas pembuluh 

darah perifer untuk oksigenasi berkurang, perubahan posisi dari tidur 

ke duduk dapat menyebabakan tekanan darah menurun menjadi 65 

mmHg yang mengakibatkan pusing mendadak, kinerja jantung lebih 

rentan terhadap kondisi dehidrasi dan perdarahan, tekanan darah 

meninggi akibat resistensi pembuluh darah perifer meningkat. 

f. Sistem Pengaturan  

Pada pengaturan suhu, hipotalamus dianggap bekerja sebagai sesuatu 

termostat, yaitu menetapkan suatu suhu tertentu. Kemundura terjadi 

berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yang sering ditemui antara 

lain :  

1) Temperatur tubuh menurun (hipotermia) secara fisiologis  ±35ºC 

ini akibat metabolisme yang menurun.  

2) Pada kondisi ini lanjut usia akan merasa kedinginan dan dapat pula 

menggigil, pucat dan gelisah. 

3) Keterbatasan reflek menggigil dan tidak dapat memproduksi panas 

yang banyak sehingga terjadi penurunan aktivitas otot. 



33 

 

 

g. Sistem Pernapasan 

Otot pernapasan mengalami kelemahan akibat atrofi, kehilangan 

kekuatan, dan menjadi kaku; aktivitas silia menurun; paru kehilangan 

elastisitas, kapasitas residu meningkat, menarik napas lebih berat, 

kapasitas pernapasan maksimum menurun dengan kedalaman 

bernapas menurun; ukuran alveoli melebar (membesar secara 

progresif) dan jumlah berkurang; elastisitas bronkus berkurang; 

pertukaran gas terganggu; reflek dan kemampuan untuk batuk 

berkuang; sensitifitas terhadap hipoksia dan hiperkarbia menurun; 

sering terjadi emfisema senilis; serta kemampuan pegasdinding dada 

dan kekakuan otot pernapasan menurun seiring pertambahan usia. 

h. Sistem pencernaan 

1) Kehilangan gigi 

2) Indra pengecap menurun, adanya iritasiselaput lendir yang kronis, 

atrofi indra pengecap (±80%), hilangnya sensitivitas saraf pengecap 

di lidah, terutama rasa manis dan asin, hilangnya sensitivitas saraf 

pengecap terhadap rasa asin, asam dan pahit. 

3) Esofagus melebar 

4) Rasa lapar menurun (sensitivitas lapar menurun), asa lambung 

menurun, motilitas dan waktu pengosongan lambung menurun. 

5) Peristaltik lemah dan biasanya timbul konstipasi. 

6) Fungsi absorpsi melemah (daya absorpsi terganggu, terutama 

karbohidrat). 
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7) Hati semakin mengecil dan tempat penyimpanan menurun, aliran 

darah berkurang. 

i. Sistem Reproduksi 

Wanita  

1) Vagina mengalami kontraktur dan mengecil 

2) Ovari menciut, uterus mengalami atrofi 

3) Atrofi payudara 

4) Atrofi vulva 

5) Selaput lendir vagina menurun, permukaan menjadi halus, sekresi 

berkurang, sifatnya menjadi alkali dan terjadi perubahan warna. 

Pria  

1) Testis masih dapat memproduksi spermatozoa, meskipun ada 

penurunan secara berangsur-angsur. 

2) Dorongan seksual menetap sampai usia di atas 70 tahun, asal 

kondisi kesehatannya baik, yaitu : 

a) Kehidupan seksual masih dapat diupayakan sampai masa lanjut 

usia 

b) Hubungan seksual secara teratur membantu mempertahankan 

kemampuan seksual 

c) Sebanyak ±75% pria usia di atas 65 tahun mengalami 

pembesaran prostat. 
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j. Sistem Genitourinaria  

1) Ginjal 

Mengecilnya nefron akibat atrofi, aliran darah ke ginjal menurun 

sampai 50% sehingga fungsi tubulus berkurang. akibatnya 

kemampuan mengonsentrasi urine menurun, proteinuria (biasanya 

+1), BUN (blood urea nitrogen) meningkat sampai 21mg%, nilai 

ambang ginjal terhadap glukosa meningkat.Pada lansia 

keseimbangan elektrolit dan asam lebih mudah terganggu bila 

dibandingkan dengan usia muda. Renal Plasma flow (RPF) dan 

gomerular filtration rate (GFR) atau kliren kreatinin menurun 

secara linier sejak usia 30 tahun. Jumlah darah yang difiltrasi oleh 

ginjal berkurang. 

2) Vesika Urinaria 

Otot menjadi lemah, kapasitasnya menurun sampai 200 ml atau 

menyebabkan frekuensi buag air seni meningkat. Pada lanjut usia, 

vesika urinaria sulit dikosongkan sehingga mengakibatkan retensi 

urine meningkat. 

3) Pembesaran Prostat 

Kurang lebih 75% dialami oleh pria usia di atas 65 tahun. 

4) Atrofi Vulva 

5) Vagina  

Seseorang semakin menua, kebutuhan hubungan seksualnya masih 

ada. Tidak ada batasan umur tertentu kapan fungsi seksual 

seseorang berhenti. Frekuensi hubungan seksual cenderung 
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menurun secara bertahap setiap tahun, tetapi kapasitaas untuk 

melakukan dan menikmatinya berjalan terus sampai tua. 

k. Sistem Endokrin 

Kelenjer endokrin adalah kelenjar buntu dalam tubuh manusia yang 

memproduksi hormon. Hormon pertumbuhan berperan sangat penting 

dalam pertumbuhan, pematangan, pemeliharaan, dan metabolisme 

organ tubuh. Yang termasuk hormon kelamin adalah : 

1) Estrogen, progesteron, dan testosteron yang memelihara alat 

reproduksi gairah seks. Hormon ini mengalami penurunan. 

2) Kelenjar pankreas (yang memproduksi insulin dan sangat penting 

dalam pengaturan gula darah) kelenjar adrenal yang memproduksi 

adrenalin. Kelenjar yang berkaitan dengan hormon pria/wanita. 

Salah satu kelenjar endokrin dalam tubuh yang mengatur agar arus 

darah ke organ tertentu berjalan dengan baik, dengan jalan 

mengatur vasokonstriksi pembuluh darah. Kegiatan kelenjar 

adrenalin ini akan menurun seiring bertambahnya usia. 

3) Produksi hampir semua hormon menurun. 

4) Fungsi paratiroid dan sekresinya tidak berubah 

5) Hipofisis : pertumbuhan hormon ada, tetapi lebih rendah dan hanya 

di dalam pembuluh darah, berkurangnya produksi ACTH, TSH, 

FSH, dan LH. 

6) Aktivitas tiroid, BMR (basal metabolic rate), dan daya pertukaran 

zat menurun. 

7) Produksi aldosteron menurun 
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8) Sekresi hormon kelamin, seperti progesteron, estrogen, dan 

testosteron menurun. 

l. Sistem Integumen 

1) Kulit mengerut atau keriput akibat kehilangan jaringan lemak. 

2) Permukaan kulit cenderung kusam, kasar, dan bersisik karena 

kehilangan proses keratinasi serta perubahan ukuran dan bentuk 

sel epidermis. 

3) Timbul bercak pigmentasi akibat proses melanogenesis yang 

tidak merata pada permukaan kulit sehingga tampak bintik-bintik 

atau noda coklat. 

4) Terjadi perubahan pada daerah sekitar mata, tumbuhnya kerut-

kerut halus di ujung mata akibat lapisan kulit menipis. 

5) Respons terhadap trauma menurun. 

6) Mekanisme proteksi kulit menurun : 

(1) Produksi serum menurun 

(2) Produksi serum menurun 

(3) Pigmentasi kulit terganggu 

7) Kulit kepala dan rambut menipis dan bewarna kelabu 

8) Rambut dalam hidung dan telingan menebal 

9) Berkurangnya elastisitas akibat menurunnya cairan dan 

vaskularisasi. 

10) Pertumbuhan kuku lebih lambat 

11) Kuku menjadi keras dan rapuh 

12) Jumlah dan fungsi kelenjar keringat berkurang 
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m. Sistem Muskuloskeletal 

1) Tulang kehilangan densitas (cairan) dan semakin rapuh. 

2) Gangguan tulang, yakni mudah mengalami demineralisasi. 

3) Kekuatan dan stabilitas tulang menurun, terutama vertebra, 

pergelangan, dan paha. Insiden osteoporosis dan fraktur 

meningkat pada area tulang tersebut. 

4) Kartilago yang meliputi permukaan sendi tulang penyangga rusak 

dan aus. 

5) Kifosis 

6) Gangguan gaya berjalan 

7) Kekakuan jaringan penghubung 

8) Diskus intervertebralis menipis dan menjadi pendek (tingginya 

berkurang). 

9) Persendian membesar dan menjadi kaku 

10) Tendeon mengerut dan mengalami sklerosis.atrofi serabut otot, 

sersbut otot mengecil sehingga gerakan menjadi lamban, otot 

kram, dan menjadi tremor. 

11) Komposisi otot berubah sepanjang waktu (miofbril digantikan 

oleh lemak, kolagen dan jaringan parut). 

12) Aliran darah ke otot berkurang sejalan dengan proses menua. 

13) Otot polos tidak begitu berpengaruh. 
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2. Perubahan Psikologis 

Perubahan psikologis pada lansia meliputi short term memory, frustasi, 

kesepian, takut kehilangan kebebasan, takut menghadapi kematian, 

perubahan keinginan, depresi dan kecemasan. 

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  hubunagan  dengan  orang  lain,  

hubungan antar  pribadi  dalam  keluarga,  teman-teman  sebaya  dan  hubungan  

dengan organisasi-organisasi  sosial,  dengan  penjelasan  sebagai berikut : 

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,  memilki  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. Kebutuhan  sekunder,  yaitu  :  

a. Kebutuhan  dalam  melakukan  aktivitas. 

b. Kebutuhan  dalam  mengisi  waktu  luang/rekreasi. 
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c. Kebutuhan  yang  bersifat  kebudayaan,  seperti  informai  dan  

pengetahuan. 

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 

(Saifudin,2018). 

 

2.3 Konsep Mobilitas Fisik 

2.3.1 Definisi 

Gangguan  mobilitas  fisik  merupakan suatu  kondisi  yang  relatif  dimana  

individu tidak  hanya  mengalami penurunan  aktivitas  dari  kebiasaan  normalnya  

kehilangan  tetapi  juga kemampuan  geraknya  secara  total.  Gangguan mobilitas 

fisik adalah keterbatasan dalam  gerakan  fisik dari  satu  atau  lebih  ekstremitas  

secara  mandiri  (Tim  Pokja  SDKI  DPP PPNI,  2017).  Menurut North  

American  Nursing  Diagnosis  Association (NANDA)  gangguan  mobilitas  fisik  

atau hambatan mobilitas fisik merupakan keterbatasan dalam gerakan fisik atau 

lebih ekstremitas secara mandiri dan terarah (Herdman, 2018). 
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2.3.2 Tanda dan Gejala 

Adapun  tanda  dan  gejala  pada  gangguan  mobilitas  fisik  menurut Tim 

Pokja SDKI DPP  PPNI  (2017) yaitu :  

1. Tanda  dan gejala  mayor  

Tanda  dan  gejala  mayor subjektif  dari  gangguan  mobilitas  fisik, yaitu  

mengeluh  sulit  menggerakkan  ekstremitas.  Kemudian,  untuk tanda  

dan  gejala  mayor  objektifnya,  yaitu  kekuatan  otot  menurun, dan 

rentang gerak menurun.  

2. Tanda  dan gejala  minor  

Tanda  dan  gejala  minor  subjektif  dari gangguan  mobilitas  fisik, yaitu  

nyeri  saat  bergerak,  enggan  melakukan  pergerakan,  dan merasa  

cemas  saat  bergerak.  Kemudian,  untuk  tanda  dan  gejala minor  

objektifnya,  yaitu  sendi  kaku,  gerakan  tidak  terkoordinasi, gerakan 

terbatas, dan fisik lemah.  

NANDA-I  (2018)  berpendapat  bahwa  tanda  dan  gejala  dari gangguan  

mobilitas  fisik,  antara  lain  gangguan  sikap  berjalan, penurunan  keterampilan  

motorik  halus,  penurunan  keterampilan  motorik kasar,  penurunan  rentang  

gerak,  waktu  reaksi  memanjang,  kesulitan membolakbalik  posisi,  

ketidaknyamanan,  melakukan  aktivitas  lain sebagai  pengganti  pergerakan, 

dispnea setelah  beraktivitas,  tremor akibat  bergerak,  instabilitas  postur,  

gerakan  lambat,  gerakan  spastik, serta  gerakan tidak terkoordinasi. 
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2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mobilitas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas menurut Mubarok dalam 

Amalia (2020) : 

1. Kesehatan fisik. 

2. Status mental. 

3. Gaya hidup. 

4. Sikap dan nilai personal. 

5. Nutrisi. 

6. Stres. 

7. Faktor social. 

2.3.4 Penyebab Gangguan Mobilitas Fisik 

Penyebab gangguan mobilitas fisik menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI 

(2017) : 

1. Kerusakan integritas struktur tulang. 

2. Perubahan metabolisme. 

3. Ketidakbugaran fisik. 

4. Penurunan kendali otot. 

5. Penurunan kekuatan otot. 

6. Keterlambatan perkembangan. 

7. Kekakuan sendi. 

8. Kontraktur. 

9. Malnutrisi. 

10. Gangguan muskuloskeletal. 

11. Gangguan neuromuskular. 
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12. Indeks masa tubuh diatas persentil ke-75 sesuai usia. 

13. Efek agen farmakologis. 

14. Program pembatasan gerak. 

15. Nyeri. 

16. Kurang terpapar informasi tentang alkititas fisik. 

17. Kecemasan. 

18. Gangguan kognitif. 

19. Keengganan melakukan pergerakan. 

20. Gangguan sensoripersepsi. 

2.3.5 Kondisi Klinis Terkait Gangguan Mobilitas Fisik 

Kondisi klinis terkait gangguan mobilitas fisik menurut Tim Pokja SDKI 

DPP PPNI (2017) : 

1. Stroke. 

2. Cedera medula spinalis. 

3. Trauma. 

4. Fraktur. 

5. Osteoarthritis. 

6. Ostemalasia. 

7. Keganasan. 

2.3.6 Komplikasi  

Menurut Garrison (dalam Bakara D.M dan Warsito S, 2016) gangguan 

mobilitas fisik dapat menimbulkan komplikasi, yaitu abnormalitas tonus, 

orthostatic hypotension, deep vein thrombosis, serta kontraktur. 
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2.3.7 Penatalaksaan  

Penatalaksanaan  yang  dapat  dilakukan  pada  pasien  dengan masalah  

gangguan  mobilitas  fisik  yaitu  dengan  memberikan  latihan rentang  gerak.  

Latihan  rentang  gerak  yang  dapat  diberikan  salah  satunya yaitu  dengan  

latihan Range  of  Motion (ROM)  yang  merupakan  latih gerak  sendi  dimana  

pasien  akan  menggerakkan  masingan masing persendiannya  sesuai  gerakan  

normal  baik  secara  pasif  maupun  aktif. Range  of  Motion  (ROM)  pasif  

diberikan  pada  pasien  dengan  kelemahan otot  lengan  maupun  otot  kaki  

berupa  latihan  pada  tulang  maupun  sendi dikarenakan  pasien  tidak  dapat  

melakukannya  sendiri  yang  tentu  saja pasien  membutuhkan  bantuan  dari  

perawat  ataupun  keluarga. Kemudian,  untuk Range  of  Motion (ROM)  aktif  

sendiri  merupakan latihan  yang  dilakukan  sendiri  oleh  pasien  tanpa  

membutuhka dari  perawat  ataupun  keluarga.  Tujuan Range  of  Motion bantuan 

(ROM)  itu sendiri,  yaitu  mempertahankan  atau  memelihara  kekuatan  otot, 

memelihara  mobilitas  persendian,  merangsang  sirkulasi  darah, mencegah 

kelainan bentuk (Mujib dan Suprayitno, 2016). 

 

2.4 Konsep Asuhan Keperawatan  

2.4.1 Pengkajian  

Sumber data pengkajian yang dilakukan pada pasien osteoarthritis meliput 

1. Identitas pasien dan keluarga 

2. Aktifitas/Istirahat 

3. Riwayat Keperawatan 
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Dalam pengkajian riwayat keperawatan, perawat perlu mengidentifikasi 

adanya : 

a. Rasa nyeri/sakit tulang punggung (bagian bawah), leher dan pinggang 

b. Berat badan menurun 

c. Biasanya di atas 45 tahun 

d. Jenis kelamin sering pada wanita 

e. Pola latihan dan aktivitas 

f. Keadaan nutrisi (mis. Kurang vitamin D dan C, serta kalsium) 

g. Merokok, mengonsumsi alkohol dan kafein 

h. Adanya penyakit endokrin : diabetes mellitus, hipertiroid, 

hiperparatiroid, sindrom cushing, akromegali, hipogonadisme. 

4. Pemeriksaan fisik: 

a. Lakukan penekanan pada tulang panggung, sendi lutut dan sendi kaki 

terdapat nyeri tekan atau nyeri pergerakan. 

b. Periksa mobilitas pasien 

c. Amati posisi pasien yang nampak membungkuk. 

d. Kaji pada Sistem Muskuloskeletal 

Kelainan musculoskeletal utama dapat diidentifikasi selama 

pengkajian meliputi penurunan tonus otot, kehilangan massa otot, dan 

kontraktur. Gambaran pengukuran antropometrik mengidentifikasi 

kehilangan tonus dan massa otot. Pengkajian rentang gerak adalah 

penting data dasar yang mana hasil hasil pengukuran nantinya 

dibandingkan untuk mengevaluasi terjadi kehilangan mobilisasi sendi. 

Rentang gerak di ukur dengan menggunakan geniometer. Pengkajian 
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rentang gerak dilakukan pada daerah seperti bahu, siku, lengan, 

panggul, dan kaki. 

5. Riwayat Psikososial 

Penyakit ini sering terjadi pada wanita. Biasanya sering timbul 

kecemasan, takut melakukan aktfitas, dan perubahan konsep diri. Perawat 

perlu mengkaji masalah-masalah psikologis yang timbul akibat proses 

ketuaan dan efek penyakit yang menyertainya. 

6. Pengkajian Khusus 

a. Fungsi kognitif SPMSQ 

b. Status fugsional (katz Indeks) 

c. MMSE 

d. APGAR keluarga 

e. Skala depresi 

f. Screening Fall 

g. Skala Norton 

2.4.2 Diagnosa Keperawatan  

Diagnosa keperawatan merupakan penilaian klinis terhadap pengalaman 

atau respon individu, keluarga, atau  komunitas pada masalah kesehatan, pada 

resiko masalah kesehatan atau pada proses kehidupan (SDKI, 2017). 

Kemungkinan diagnosa keperawatan yang muncul menurut Tim Pokja 

SDKI DPP PPNI (2017) : 

1) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi. 

Definisi : Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih 

ekstremitas secara mandiri. 
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a. Gejala dan tanda mayor. 

1. Subjektif 

a) Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas. 

2. Objektif 

a. Kekuatan otot menurun. 

b. Rentang 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. 

d. Fisik lemah 

2) Nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis. 

Definisi : Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan 

dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset 

mendadak atau lambat dan berintesitas ringan hingga berat dan 

konstan, yang berlangsung lebih dari 3 bulan. 

a. Gejala dan tanda mayor. 

1) Subjektif 

a) Mengeluh nyeri. 
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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. 

2) Objektif 

a. Bersikap protektif (mis. Posisi menghindari nyeri). 

b. Waspada 

c. Pola tidur berubah. 

d. Anoreksia. 

e. Fokus menyempit. 

f. Berfokus pada diri sendiri. 

3) Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi. 

Definisi : Ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang 

berkaitan dengan topik tertentu. 

a. Gejala dan tanda mayor. 

1) Subjektif 

a. Menayakan masalah yang dihadapi. 
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2) Objektif  

a. Menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran. 

b. Menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah. 

b. Gejala dan tanda minor. 

1) Subjektif 

a) – 

2) Objektif 

a) Menjalani pemeriksaan yang tidak tepat. 

b) Menunjukkan perilaku berlebihan (mis. Apatis, 

bermusuhan, agitasi, histeria). 

4) Ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi. 

Definisi : Kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu 

terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya 

yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk 

menghadapi ancaman. 

a. Gejala dan tanda mayor. 

1) Subjektif 

a) Merasa bingung. 

b) Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang 

dihadapi. 

c) Sulit berkonsentrasi. 

2) Objektif 

a) Tampak gelisah. 

b) Tampak tegang. 
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c) Sulit tidur. 

b. Gejala dan tanda minor. 

1) Subjektif 

a) Mengeluh pusing. 

b) Anoreksia. 

c) Palpitasi. 

d) Merasa tidak berdaya. 

2) Objektif 

a) Frekuensi napas meningkat. 

b) Frekuensi nadi meningkat. 

c) Tekanan darah meningkat. 

d) Diaforesis. 

e) Tremor. 

f) Muka tampak pucat. 

g) Suara bergetar. 

h) Ontak mata buruk. 

i) Sering berkemih. 

j) Berorientasi pada masa lalu. 

2.4.3 Intervensi  

Intervensi keperawatan lansia adalah suatu penyusunan berbagai intervensi 

keperawatan yang berguna untuk mencegah, menurunkan atau mengurangi  

masalah-masalah lansia  (Kholifah, 2016). Intervensi keperawatan menurut Tim 

Pokja SIKI & SLKI DPP PPNI (2017), merupakan segala bentuk terapi yang 

dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis 
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untuk mencapai peningkatan, pencegahan dan pemulihan kesehatan klien indivisu, 

keluarga, dan komunitas. 

Intervensi menurut Tim Pokja SIKI & SLKI DPP PPNI (2017): 

Tabel 2.3 Intervensi Keperawatan  
Diagnosa Keperawatan SLKI SIKI 

Kode Diagnosis Kode Luaran Kode Intervensi 

D.0054 Gangguan 

mobilitas fisik 

berhubungan 

dengan 

kekakuan 

sendi. 

 

 

 

 

 

 

 

L.05042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.06048 

L.05047 

Setelah dilakukan 

perawatan 3x24 

jam diharapkan 

gangguan 

mobilitas fisik 

berkurang. 

Luaran Utama 

Mobilitas Fisik 

- Pergerakan 

ekstremitas 

meningkat. 

- Kekuatan otot 

meningkat, dari 

yang lemah 

menjadi lebih 

kuat. 

- Rentang gerak 

(ROM) 

meningkat. 

Luaran 

Tambahan 

- Fungsi Sensori. 

- Toleransi 

Aktivitas. 

 

1.06171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interensi Utama 

Dukungan Ambulasi 

Observasi 

- Identifikasi adanya 

nyeri atau keluhan 

fisik lainnya. 

- Identifikasi 

toleransi fisik 

melakukan 

ambulasi. 

- Monitor frekuensi 

jantung dan tekanan 

darah sebelum 

memulai ambulasi. 

- Monitor kondisi 

umum selama 

melakukan 

ambulasi. 

Terapeutik 

- Fasilitasi aktivitas 

ambulasi dengan 

alat bantu (mis. 

Tongkat, kruk). 

- Fsilitasi melakukan 

mobilitas fisik, jika 

perlu. 

- Libatkan keluarga 

untuk membantu 

pasien dalam 

meningkatkan 

ambulasi. 

Edukasi 

- Jelaskan tujuan dan 

prosedur ambulasi. 

- Anjurkan 

melakukan 

ambulasi dini. 

- Ajarkan ambulasi 

sederhana yang 

harusdilakukan 

(mis. Berjalan dari 

tempat tidur ke 

kursi roda, 

berjalandari tempat 

tidur ke kamar 

mandi, berjalan 

sesuai toleransi). 
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 1.05173 

Intervensi 

Tambahan 

Dukungan Mobilisasi 

 

D.0078 Nyeri kronis 

berhubungan 

dengan kondisi 

muskuloskeleta

l kronis. 

 

 

 

 

 

L.08066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.14127 

L.08063 

Setelah dilakukan 

perawatan 3x24 

jam diharapkan 

nyeri berkurang. 

Luaran Utama 

Tingkat Nyeri 

- Kemampuan 

menuntaskan 

aktivitas 

meningkat. 

- Keluhan nyeri 

menurun. 

- Ekspresi 

meringis atau 

grimace 

berubah 

menjadi tidak 

grimace. 

- Skala nyeri 

menurun dari 5 

menjadi 3. 

Luaran 

Tambahan 

- Kontrol Gejala 

- Kontrol Nyeri 

 

1.09290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interensi Utama 

Manajemen Nyeri 

Observasi 

- Identifiksi lokasi, 

karakteristik,durasi

, frekuensi, 

kualitas, intensitas 

nyeri. 

- Ientifiksi skala 

nyeri. 

- Identifikasi respon 

nyeri non verbal. 

- Identifiksi yang 

memperberat dan 

memperingan 

nyeri. 

- Identifikasi 

pengetahuan dan 

keyakinan tentang 

nyeri. 

Terapeutik 

- Berikan teknik 

nonfarmakologis 

unrtuk mengurangi 

ras nyeri (mis. 

TENS, hipnosis, 

akupresur, terapi 

musik, 

biofeedback, terapi 

pijat, aromaterpi, 

teknik imajinasi 

terbimbing, 

kompres, 

hangat/dingin, 

terapi bermain. 

- Kontrol 

lingkungan yang 

memperberat nyeri 

(mis. Suhu 

ruangan,pencahyaa

n, kebisingan). 

- Fasilitasi istirahat 

dan tidur. 

- Pertimbangkan 

jenis dan sumber 

nyeri dalam 

pemilihan strategi 

meredakan nyeri. 

Edukasi 

- Jelaskan penyebab, 

periode, dan 

pemicu nyeri. 

- Jelaskan strategi 

meredakan nyeri. 
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1.08245 

 

1.09326 

- Anjurkan 

memonitor nyeri 

secara mandiri. 

- Anjurkan 

menggunakan 

analgetik secara 

tepat. 

- Anjurkan teknik 

nonfamakologis 

untuk mengurangi 

rasa nyeri. 

Kolaborasi 

- Kolaborasi 

pemberian 

analgetik, jika 

perlu. 

Intervensi 

Tambahan 

Perawatan 

Kenyamanan 

Terapi Relaksasi 

D.0111 Defisit 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan kurang 

terpapar 

informasi. 

 

 

 

 

 

 

L.12111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.09079 

L.09080 

Setelah dilakukan 

perawatan 3x24 

jam diharapkan 

penegtahuan 

meningkat. 

Luaran Utama 

Tingkat 

Pengetahuan 

- Perilaku yang 

diajarkan sudah 

sesuai anjuran. 

- Kemampuan 

menjelaskan 

pengetahuan 

tentang 

Osteoarthritis 

meningkat. 

- Perilaku sudah 

sesuai dengan 

pengetahuan 

yang telah 

diajarkan. 

Luaran 

Tambahan 

- Memori 

- Motivasi 

 

1.12383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interensi Utama 

Edukasi Kesehatan 

Observasi 

- Identifikasi 

kesiapan dan 

kemampuan 

menerima 

informasi. 

- Identifikasi faktor-

faktor yang dapat 

meningkatkan dan 

menurunkan 

motivasi perilaku 

hidup bersih dan 

sehat. 

Terapeutik 

- Sediakan materi 

dan media 

pendidikan 

kesehatan. 

- Jadwalkan 

pendidikan 

kesehatan sesuai 

kesepakatan. 

- Berikan 

kesempatan untuk 

bertanya. 

Edukasi 

- Jelaskan faktor 

resiko yang dapat 

mempengaruhi 

kesehatan. 

- Ajarkan perilaku 

hidup bersih dan 

sehat. 

- Ajarkan strategi 

yang dapat 
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1.12360 

digunakan untyk 

meningkatkan 

perilaku hidup 

bersih dan sehat. 

Intervensi  

Tambahan 

- Bimbingan Sistem 

Kesehatan. 

D.0080 Ansietas 

berhubungan 

dengan urang 

terpapar 

informasi. 

  

 

 

      

 

 

L.09093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.13113 

 

L.12111 

Setelah dilakukan 

perawatan 3x24 

jam diharapkan 

ansietas 

berkurang. 

Luaran Utama 

Tingkat Ansietas 

- Verbalisasi 

kebingungan 

menurun. 

- Perilaku tegang 

mulai menurun. 

- Perilaku gelisah 

mulai meurun. 

Luaran 

Tambahan 

- Dukungan 

sosial 

- Tingkat 

Pengetahuan 

 

1.09314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interensi Utama 

Reduksi  Ansietas 

Observasi 

- Identifikasi saat 

tingkat ansietas 

berubah (mis. 

Kondisi, waktu, 

tressor). 

- Idemtifikasi 

kemampuan 

mengambil 

keputusan. 

- Monitor tanda-

tanda ansietas 

(verbal dan 

nonverbal). 

Terapeutik 

- Ciptakan suasana 

terapeutik untuk 

menumbuhkan 

kepercayaan. 

- Temani pasien 

untuk mengurangi 

kecemasan, jika 

memungkinkan. 

- Pahami situasi yang 

membuat ansietas, 

dengarkan dengan 

penuh perhatian. 

- Gunakan 

pendekatan yang 

tenang dan 

menyakinkan. 

- Motivasi 

mengidentifiksi 

situasi yang 

memicu 

kecemasan. 

Edukasi 

- Jelaskan prosedur, 

termasuksensai 

yang mungkin 

dialami. 

- Informasikan secara 

faktual mengenai 

diagnosis, 

pengobatan, dan 

prognosis. 

- Anjurkan keluarga 

untuk tetap bersama 
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1.09326 

pasien, jika perlu. 

- Anjurkan 

melakukan kegiatan 

yang tidak 

kompetitif, sesuai 

kebutuhan. 

- Anjurkan 

mengungkapkan 

perasaan dan 

persepsi. 

- Laih relaksasi. 

Kolaborasi 

- Kolaborasi 

pemberian obat 

antlansietas, jika 

perlu. 

Intervensi 

Tambahan 

Terapi Relaksasi 
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2.4.4 Implementasi  

Implementasi merupakan bagian aktif dalam asuhan keperawatan, yaitu 

perawat melakukan tindakan sesuai rencana. Tindakan ini bersifat intelektual, 

teknis, dan interpersonal berupa berbagai upaya memenuhi kebutuhan dasarklien. 

Tindakan keperawatan meliputi tindakan keperawatan, observasi keperawatan, 

pendidikan kesehatan/keperawatan, dan tindakan medis yang dilakukan perawat 

(Saifudin, 2018). 

2.4.5 Evaluasi  

Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya 

dalam perencanaan, mebandingkan hasil tindakan keperawatan yang telah 

dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menilai 

efektivitas proses keperawatan mulai dari tahap pengkajian, perencanaan dan 

pelaksanaan. Evaluasi disusun menggunkan SOAP. 

S : Respon subjektif klien terhadap tindakan keperawatan yang dilakukan. 

O : Respon objektif klien terhadap tindakan keperawatan yang dilakukan. 

A : Analisa ualang atas data subjektif dan objektif untuk menyimpulkan apakah 

masalah masih tetap muncul atau ada masalah baru atau ada masalah yang 

kontradiktif dengan masalah yang ada. 

P : Perencanaan atau tindakan lanjut berdasarkan hasil analisa respon klien  

(Fadhila, 2018). 
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2.5 Kerangka Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Kerangka Masalah

Penuaan 

Gangguan Muskuloskeletal 

Osteoarthritis (OA) 

Inflamasi Sendil Remodelling 

Tulang Subkondral 

Degredasi 

Tulang Rawan 

Faktor Resiko : 

1. Usia 

2. Genetik 

3. Jenis Kelamin 

4. Pekerjaan 

5. Obesitas 

6. Ras 

7. Aktifitas Fisik 

8. Trauma Sendi 

9. Metabolisme Tulang 

Gambaran Klinis : 

1. Nyeri Sendi 

2. Kekukuan Sendi 

3. Hambatan Gerak Sendi 

4. Krepitasi 

5. Deformitas Sendi 

6. Pembengkakan Sendi 

7. Perubahan Gaya 

Berjalan. 

Gangguan Mobilitas Fisik 

Asuhan keperawatan lansia   Osteoarthritis dengan 

 Pengkajian    

 lansia dengan  

Osteoarthritis 

Diagnosa 

Keperawatan 

gangguan 

mobilitas 

fisik 

berhubungan 

dengan 

kekakuan 

sendi. 

Intervensi Kep. 

1. Identifikasi 

adanya nyeri 

atau keluhan 

fisik. 

2. Identifikasi 

toleransi fisik 

melakukan 

ambulasi. 

3. Fasilitasi 

aktivitas 

ambulasi 

dengan alat 

bantu. 

4. Ajarkan 

ambulasi 

sederhana. 

Implementasi 

dilakukan 

berdasarkan 

Intervensi 

Keperawatan 

Evaluasi 

dapat dilihat 

melalui 

peningkatan 

pergerakan 

ekstremitas, 

kekuatan otot 

klien dan 

rentang gerak 

klien. 
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BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan asuhan 

keperawatan pada lansia dengan osteoarthritis, maka penulis menyajikan suatu 

kasus yang penulis mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 24 Februari 

2021 dengan data pengkajian pada tanggal 22 Februari 2021 pada pukul 8:00 

WIB. Anamnesa di peroleh dari klien dan keluarga. 

 

3.1 Pengkajian 

 Hari/ Tgl   : Senin /22 Februari 2021 

 Jam   : 8:00 WIB 

 Nama Mahasiswa  : Novita Ningrum 

1. Identitas 

a. Nama : Ny. S 

b. Tempat /tgl lahir : Lumajang, 26 April 1935 

c. Jenis Kelamin : Perempuan 

d. Status Perkawinan : Kawin 

e. Agama : Islam 

f. Suku : Jawa 

g. Struktur keluarga : 

Tabel 3.1 Struktur Keluarga 

No. Nama  Umur  Jenis 

kelamin  

Hub. Dg 

klien  

Pekerjaan Ket. 

1. Tn. I 87 Laki-laki Suami  Tidak bekerja  

2. Ny. S  85 Perempuan Istri  Tidak bekerja  
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2. Riwayat Pekerjaan dan Status Ekonomi 

a. Pekerjaan saat ini  : Tidak bekerja 

b. Pekerjaan sebelumnya  : Tidak bekerja 

c. Sumber pendapatan  : uang bulanan dari anak 

d. Kecukupan pendapatan  : Cukup 

3. Lingkungan  tempat tinggal 

a. Kebersihan dan kerapihan ruangan : lantai bersih dan  ruangan rapi. 

b. Penerangan : penerangan baik menggunakan listrik, dan semua ruangan 

mendapatkan penerangan yang bagus. 

c. Sirkulasi udara : sirkulasi ruang depan baik, tetapi sirkulasi ruang 

belakang kurang baik 

d. Keadaan kamar mandi dan WC : bersih dan tidak licin 

e. Pembuangan air kotor  : tersedia dibelakang rumah 

f. Sumber air minum : air sumur di masak dengan kualitas yang baik 

g. pembuangan sampah : tempat pembuangan berada dibelakang rumah, 

orang sekitar menyebutnya jublangan. 

h. sumber pencemaran : tidak ada 

i. Privasi : Ny. S mendapatkan privasi dengan baik 

j. Risiko injuri : kamar mandi, dan jalan  ke tempat pembuangan sampah. 

4. Riwayat Kesehatan 

a. Status Kesehatan saat ini 

1) Keluhan utama dalam 1 tahun terakhir : klien mengeluh sering 

merasakan ngilu cekot-cekot di sendi lutut, dan pergelangan kaki. 
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2) Gejala yang dirasakan : kesemutan hingga kram pada lutut, dibagian 

punggung telapak kaki sering mengalami nyeri yang berakhir kulit 

menjadi bewarna biru atau memar. 

3) Faktor pencetus : bila pasien makan sayur kacang-kacangan, jeroan, 

nanas maka nyeri  kambuh. Suhu yang terlalu dingin atau mandi 

menggunakan air dingin maka menimbulkan nyeri. 

4) Timbulnya keluhan : (   ) Mendadak (√ ) Bertahap 

5) Upaya mengatasi : beristirahat dan meminum obat dari dokter. 

6) Pergi ke RS/Klinik pengobatan/dokter praktek/bidan/perawat : 

dokter prakter langganan. 

7) Mengkomsumsi obat-obatan sendiri ?, obat tradisional ? : obat dari 

dokter. 

b. Riwayat Kesehatan Masa Lalu 

1) Penyakit yang pernah diderita : Hipertensi 

2) Riwayat alergi ( obat, makanan, binatang, debu dll ): tidak ada 

3) Riwayat kecelakaan : tidak ada 

4) Riwayat pernah dirawat di RS : tidak pernah 

5) Riwayat pemakaian obat : meminum obat-obatan dari dokter tapi 

klien tidak bisa memberi tahu jenisnya karen sudah habis. 

c. Riwayat penyakit keluarga : keluarga klien mengatakan tidak ada 

penyakit turunan. 
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d. Genogram : 

 

 

 

Gambar 3.1 Genogram Ny.S 

 Keterangan  : 

 

 

5. Pola Fungsional 

Tabel 3.2 Fungsional 
No.  Pola kesehatan  

a. Persepsi dan pola 

manajemen kesehatan 

Pasien tampak kurang baik, karena klien tidak tahu 

makanan yang harus di hindari. 

b. Pola makan/nutrisi Pasien makan 3x1hari dengan gizi seimbang, 

frekuensi 1 porsi habis, pasien tidak memiliki alergi 

terhadap makanan, minum +/- 8 gelas/hari, frekuensi 

minum +/-2000ml/hari 

c. Pola eliminasi BAK : +/- 5x/hari, warna kencing kuning cerah, bau 

khas kencing 

BAB : 2x/hari lancar, padat dengan bau khas, 

berwarna kecoklatan 

d. Pola aktivitas Pasien membersihkan rumahnya kalau nyeri lutut 

tidak kambuh. 

e. Pola istirahat tidur Klien tidur ± 6  jam/hari 

Tidur siang 1 jam/hari, 

Malam ± 5 jam/hari 

Tidur tidak nyaman 

f. Pola kognitif  Penglihatan pasien mengalami kabur, dengan 

pendengaran yang kurang tajam  

g. Pola personal 

hygiene 

Mandi 2x perhari, pakai 

sabun, mandi pagi dan sore 

secara mandiri 

h. Pola keyakinan Pasien tetap menjalankan sholat karena dengan sholat 

dan tetap dekat dengan Allah maka pasien yakin akan 

jika dia selalu sehat 

 

 

 

  : klien  

 : perempuan 
 : laki-laki 

  : tinggal serumah  
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6. Pemeriksaan Fisik 

a. Keadaan umum : baik 

b. TTV  :  

Suhu : 360C 

TD : 130/100 mmHg 

Nadi  : 82 x/mnt 

RR : 24 x/mnt 

c. BB/TB : 55 kg/ 130 cm 

d. Kepala  : 

 Rambut : putih seluruhnya dan bersih. 

Mata : simetris kanan kiri, konjuntiva anemis, sklera putih 

kekuningan, dan pupil baik terhadap rangsangan cahaya 

Telinga  : simetris kanan kiri, ukuran sedang, bersih, dan pendengaran 

tidak tajam. 

Mulut, gigi dan bibir : bibir tampak merah kehitaman, gigi tampak putih 

kekuningan, tatanan gigi tidak rapih, mulut bersih. 
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e. Dada  : 

Tabel 3.3 Pemeriksaan Thorax, Cardiovaskuler dan Abdomen 
Pemeriksaan  f. Thorak  g. Cardiovascular  h. Abdomen  

Palpasi  Tidak ada nyeri 

tekan, 

pergerakan 

antara kanan 

dan 

kiri seimbang 

Ictus cordis teraba Saat dipalpasi 

perutnya 

tidak teraba 

adanya 

pembesaran 

hepar dan 

tidak ada nyeri 

tekan 

Perkusi  Sonor  Batas jantung normal: 

batas 

atas (N=ICS II),  

batas bawah (N=ICS V),  

batas kiri (N=ICS V Mid 

Clavikula Sinistra),  

batas kanan (N=ICS IV 

Mid Sternalis Dextra) 

Batas kanan : Pekak 

Batas kiri :Pekak 

Timpani  

Auskultasi  Tidak ada suara 

nafas 

tambahan 

seperti ronchi 

dan wheezing 

S1 S2 tunggal Tidak di kaji 

Inspeksi  Pergerakan dada 

simetris, 

bentuknya 

normal chest 

Ictus cordis tidak tampak Bentuknya datar 

 

i. Kulit : lembab dan tidak terdapat penyakit kulit. 

j. Muskuloskeletal 

1) Ekstremitas Atas :  

Kekuatan Otot : 5         5 

                    4         4 

 Rentang Gerak : Terbatas 

2) Ekstremitas bawah : 

 Edema Kaki : tidak ada edema 

Gaya Berjalan : Tidak normal, klien berjalan pincang dan pegangan 

ke benda sekitar. 
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7. Pengkajian Khusus 

a. Fungsi kognitif SPMSQ : kerusakan intelektual sedang 

Tabel 3.4 Pengkajian Kognitif (SPMSQ) 
Skor   

No.  

Pertanyaan  Jawaban  

+  - 

 √ 1. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 4 

 √ 2. Hari apa sekarang? Rabu 

 √ 3. Apa nama tempat ini? Kamar  

√  4. Dimana alamat rumah anda? Karang Anyar 

 √ 5. Berapa umur anda? 58 tahun 

 √ 6. Kapan anda lahir? 17 agustus 56 

√  7. Siapa presiden Indonesia saat ini? Pak jokowi 

√  8. Siapa presiden sebelumnya? Pak jokowi 

 √ 9. Siapa nama ibu anda? Siti 

 √ 10. Kurang 3 dari 20 dan tetap 

pengurangan 3 dari setiap angka baru, 

semua secara menurun 

15 

Jumlah kesalahan total 7 

 

Hasil interpretasi : 

Kesalahan 0-2 = fungsi intelektual utuh 

Kesalahan 3-4 = kerusakan intelektual ringan 

Kesalahan 5-7 = kerusakan intelektual sedang 

Kesalahan 8-10 = kerusakan inelektual berat 
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b. Status fungsional (Katzl Indeks )   : klien mandiri 

                  Tabel 3.5 Pengkajian Katz Indeks 
No.  Fungsi Skor Keterangan  K.1 

1. Mengontrol BAB 0 Inkontinensia   

1 Kadang-kadang inkontinensia  

2 Inkontinensia teratur 2 

2. Mengontrol BAK 0 Inkontinensia  

1 Kadang-kadang inkontinensia  

2 Inkotinensia teratur 2 

3. Membersihkan diri 

(lap muka, sikat 

gigi, sisir rambut) 

0 Butuh pertolongan oral  

1 Mandiri 1 

4. Toileting  

 

0 Tergantungan pertolongan oral  

1 

 

Perlu pertolongan pada beberapa 

aktivitas, tetapi beberapa aktivitas 

masih dapat dikerjakan sendiri 

 

2 Mandiri 2 

5. Makan  0 Tidak mampu  

1 Butuh pertolongan orang lain 

penuh 

 

2 Bantuan minimal  

3 Mandiri 3 

6. Berpindah dari 

kursi ke tempat 

tidur 

0 Tidak mampu  

1 Perlu pertolongan untuk dapat 

duduk 

 

2 Bantuan minimal 2 orang  

3 Mandiri 3 

7. Berjalan  0 Tidak mampu  

1 Menggunakan kursi roda   

2 Berjalan dibantu oral  

3 Mandiri 3 

8. Berpakaian  0 Tergantung pertolongan oral  

1 Sebagian dibantu  

2 Mandiri 2 

9 Mandi  0 Tergantung pertolongan oral  

1 Mandiri 1 

10. Mandi 0 Tergantung pertolongan 

orang lain 

 

1 Mandiri 1 

 Total    20 
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Nilai Status Fungsional : 20 : Mandiri 

12-19: Ketergantungan ringan 

9-11 : Ketergantungan sedang 

5-8 : Ketergantungan berat 

0-4 : Ketergantungan total 

c. APGAR Keluarga : keluarga peduli dengan klien 

Tabel 3.6 Pengkajian APGAR Keluarga 
No. Uraian Fungsi Skor 

1. Saya puas bahwa saya dapat kembali pada 

keluarga saya untuk membantu pada waktu 

sesuatu menyusahkan saya 

Adaption  2 

2. Saya puas dengan cara keluarga saya 

membicarakan sesuatu dengan saya dan 

mengungkapkan masalah dengan saya 

Partnership  2 

3. Saya puas bahwa keluarga saya menerima 

dan mendukung keinginan saya untuk 

melakukan aktivitas atau kegiatan baru 

Growth  2 

4. Saya puas dengan cara keluarga saya 

mengekspresikan afek dan berespon terhadap 

emosi-emosi saya seperti marah, sedih, atau 

mencintai 

Affection  2 

5. Saya puas dentgan cara teman-teman saya 

dan saya menyediakan waktu untuk bersama-

sama 

Resolve  2 

 Keterangan : 

Selalu : 2 

Kadang-kadang : 1 

Hamper tidak pernah : 0 

Total  10 
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d. Skala Depresi : depresi ringan 

Tabel 3.7 Pengkajian Skala Depresi 
No. Keadaan yang dirasakan selama seminggu terakhir Nilai Respon 

Ya  Tidak  

1. Apakah anda sebenarnya puas dengan kehidupan anda? 1 - 

2. Apakah anda telah meninggalkan banyak kegiatan dan 

minat atau kesenangan anda? 

1 - 

3. Apakah anda merasa kehidupan anda kosong? - 1 

4. Apakah anda sering merasa bosan? - 1 

5. Apakah anda masih memiliki semangat  hidup? 1  

6. Apakah anda takut bahwa sesuatu yang buruk akan 

terjadi pada anda? 

1  

7. Apakah anda merasa bahagia untuk sebagian besar 

hidup anda? 

1  

8. Apakah anda sering merasa tidak berdaya?  1 

9. Apakah anda lebih suka tinggal dirumah, daripada 

pergi keluar untuk mengerjakan sesuatu yang baru? 

1  

10. Apakah anda merasa mempunyai banyak masalah 

dengan daya ingat anda dibanding kebanyakan orang? 

1  

11. Apakah anda pikir bahwa hidup anda sekarang ini 

menyenangkan? 

 1 

12. Apakah anda merasa tidak berharga? 1  

13. Apakah anda merasa penuh semangat? 1  

14. Apakah anda merasa keadaan anda tidak ada harapan? 1  

15. Apakah anda pikir bahwa oranglain lebih baik 

keadaannya daripada anda? 

1  

 SKOR  7 

 Interpretasi hasil : 

1. Skor 10-15 = depresi berat 

2. Skor 6-9     = depresi sedang 

3. Skor 0-5 = depresi ringan 
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e. Resiko jatuh : resiko 

Tabel 3.8 Pengkajian Resiko Jatuh 

No. Faktor Resiko Skala 
Skor 

Hasil 
Standar 

1. 
Riwayat jatuh 

yang baru  
Ya 25 25 

  
atau 3 bulan 

terakhir. 
Tidak    0 

2.  
Diagnosa 

sekunder 
Ya   15 

  
lebih dari satu 

diagnose 
Tidak  0  0 

3.  
Menggunakan 

alat bantu 

Berpegangan pada benda-benda 

sekitar 
 0  30 

    Kruk, tongkat, walker.  0  15 

4.  
Menggunakan 

IV dan Kateter 
Bedrest/ dibantu perawat  0  0 

    Ya   20 

5. 
Kemampuan 

Berjalan 
Tidak   0 

    Gangguan(pincang/diseret)  20  20 

6. Status Mental Lemah  10  10 

    Normal/bedrest/imobilisasi   0 

    
Tidak sadar akan 

kemampuan/post op 24 jam 
  15 

    Orientasi sesuai kemampuan   0 

  Total Skor 55   

  Kategori:       

  Resiko = >45 

  
  

  Sedang = 25-44 

  
  

  Rendah = 0-24       
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3.2 Analisa Data 

Nama Pasien : Ny. S 

Umur  : 68 Tahun  

No. Register  : - 

Tabel 3.9 Analisa Data Pada Ny. S Dengan Diagnos Medis Osteoarthritis Di Desa 

Pasirian Lumajang 
Data  Etologi  Masalah  

DS : 

- Klien mengatakan lutut sakit untuk ditekuk 

atau digerakkan. 

- Klien mengatakan lutut terasa sakit saat 

digunakan berjalan. 

DO : 

- Wajah grimace 

- TTV: 

TD : 130/ 100 mmHg 

N : 82 x/menit 

R : 24 x/menit 

S : 360C 

- Kekuatan Otot : 5     5 

4     4 

- Skor resiko jatuh : 55 

- Klien dalam berpindah tempat berpegangan 

dengan benda sekitar(mis. Tembok, pinggiran 

tepat tidur). 

- Postur klien ketika berjalan mebungkuk. 

Osteoarthritis 

 

Pelunakan pada tulang 

rawan dan sendi 

 

Pergeseran dan 

kekakuan sendi 

 

Gangguan mobilitas 

fisik 

Gangguan 

Mobilitas 

Fisik 

DS : 

- Klien mengatakan sering merasakan  ngilu 

cekot-cekot di sendi lutut, dan pergelangan 

kaki. 

- P : nyeri karena ostheoarthritis. 

- Q : ngilu hingga cekot-cekot 

- R : sendi lutut dan pergelangan kaki 

- T : hilang timbul 

DO : 

- Skala nyeri : 5 

- Wajah grimace (+) 

- Rentang gerak atas tak terbatas, rentang gerak 

bawah terbatas  

Ostheoarthritis 

 

Penebalan pada 

membran synovial 

 

Pembengkakan 

 

Fibrosis kapsul, 

osteosit, iregularitas 

permukaan sendi 

 

Nyeri kronis 

Nyeri kronis 

DS : 

- Klien mengatakan tidak mengerti tentang 

penyakitnya dan  makanan apa saja yang harus 

dihindari. 

DO : 

- Skor skala depresi : 7 (ringan) 

- Keadaan klien terlihat lemah dan sering terliat 

meringis 

- Klien bertanya tentang makanan apa saja yang 

harus dia hindari. 

Osteoarthritis 

 

Deformitas sendi 

 

Perubahan bentuk 

tubuh padatulang sendi 

 

Perubahan status 

kesehatan 

 

Kurangnya informasi 

kesehatan 

 

Defisit pengetahuan 

Defisit 

pengetahuan 
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3.3 Diagnosa Keperawatan 

Nama Pasien : Ny. S 

Umur  : 86 Tahun  

No. Register  : - 

Tabel 3.10 Diagnosa Keperawatan Pada Ny. S Dengan Diagnos Medis Osteoarthritis 

Di Desa Pasirian Lumajang 

NO. 
TGL. 

MUNCUL 

DIAGNOSA 

KEPERAWATAN 

TGL. 

TERATASI 
TT 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

22-02-2021 

 

 

 

 

22-02-2021 

 

 

 

 

 

22-02-2021 

Gangguan mobilitas fisik 

berhubungan dengan kekakuan 

sendi dibuktikan dengan klien 

sulit dalam  melangkah. 

 

Nyeri kronis berhubungan 

dengan kondisi muskuloskeletal 

kronis dibuktikan dengan klien 

merasakan nyeri saat melangkah. 

 

Defisit pengetahuan 

berhubungan dengan kurang 

terpapar informasi dibuktikan 

dengan klien tidak mengetahui 

secara detail tentang 

Osteoarthritis. 

 

 

24-02-2021 

 

 

 

 

24-02-2021 

 

 

 

 

 

24-02-2021 
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3.4 Intervensi 

Nama Pasien : Ny. S 

Umur  : 86 Tahun 

No. Register  : - 

 Tabel 3.11 Intervensi Pada Ny. S Dengan Diagnos Medis Osteoarthritis Di Desa Pasirian Lumajang 

TGL. NO. 
DIAGNOSA 

KEPERAWATAN 
SLKI SIKI TT 

22-02-2021 1. Gangguan mobilitas 

fisik berhubungan 

dengan kekakuan 

sendi dibuktikan 

dengan klien sulit 

dalam  melangkah. 

 

Setelah dilakukan perawatan 3x24 jam 

diharapkan gangguan mobilitas fisik 

berkurang, dengan kriteria hasil : 

Luaran Utama 

1. Mobilitas Fisik 

1) Pergerakan ekstremitas 

meningkat. 

2) Kekuatan otot meningkat, dari 4 

ke 5. 

3) Rentang gerak (ROM) 

meningkat. 

4) Klien dapat menggunakan alat 

bantu dengan baik. 

 

Luaran Tambahan 

1. Fungsi Sensori. 

2. Toleransi Aktivitas. 

Interensi Utama 

Dukungan Ambulasi 

Observasi 

1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. 

2. Identifikasi pengetahuan klien  dan keluarga 

tentang gangguan mobilitas fisik 

3. Identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi. 

4. Monitor kondisi umum selama melakukan 

ambulasi. 

Terapeutik 

5. Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu (mis. 

Tongkat, 

6. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam 

meningkatkan ambulasi. 

Edukasi 

7. Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. 

8. Anjurkan melakukan ambulasi dini. 

9. Ajarkan ambulasi sederhana yang harusdilakukan 

(mis. Berjalan dari tempat tidur ke kursi roda, 

berjalandari tempat tidur ke kamar mandi, berjalan 
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sesuai toleransi). 

Intervensi Tambahan 

1. Dukungan Mobilisasi 

22-02-2021 2. Nyeri kronis 

berhubungan 

dengan kondisi 

muskuloskeletal 

kronis dibuktikan 

dengan klien 

merasakan nyeri 

saat melangkah. 

 

Setelah dilakukan perawatan 3x24 jam 

diharapkan nyeri berkurang, dengan 

kriteria hasil : 

Luaran Utama 

1. Tingkat Nyeri 

1) Kemampuan menuntaskan 

aktivitas meningkat. 

2) Keluhan nyeri menurun. 

3) Ekspresi meringis atau grimace 

berubah menjadi tidak grimace. 

4) Skala nyeri menurun dari 5 

menjadi 3. 

Luaran Tambahan 

1. Kontrol Gejala 

2. Kontrol Nyeri 

Interensi Utama 

Manajemen Nyeri 

Observasi 

1. Identifiksi lokasi, karakteristik,durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri. 

2. Ientifiksi skala nyeri. 

3. Identifikasi respon nyeri non verbal. 

4. Identifiksi yang memperberat dan memperingan 

nyeri. 

5. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang 

nyeri. 

Terapeutik 

6. Berikan teknik nonfarmakologis unrtuk mengurangi 

ras nyeri (mis. kompres hangat dan relaksasi napas 

dalam). 

7. Kontrol lingkungan yang memperberat nyeri (mis. 

Suhu ruangan,pencahyaan, kebisingan). 

8. Fasilitasi istirahat dan tidur. 

9. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam 

pemilihan strategi meredakan nyeri. 

Edukasi 

10. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. 

11. Jelaskan strategi meredakan nyeri. 

12. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. 

13. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. 

14. Anjurkan teknik nonfamakologis untuk mengurangi 

rasa nyeri. 

Kolaborasi 

15. Kolaborasi pemberian analgetik. 

Intervensi Tambahan 

1. Perawatan Kenyamanan 
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2. Terapi Relaksasi 

22-02-2021 3. Defisit pengetahuan 

berhubungan 

dengan kurang 

terpapar informasi 

dibuktikan dengan 

klien tidak 

mengetahui secara 

detail tentang 

Osteoarthritis. 

 

Setelah dilakukan perawatan 2x24 jam 

diharapkan pengetahuan meningkat, 

dengan kriteria hasil : 

Luaran Utama 

1. Tingkat Pengetahuan 

1) Perilaku yang diajarkan sudah 

sesuai anjuran. 

2) Kemampuan menjelaskan 

pengetahuan tentang 

Osteoarthritis meningkat. 

3) Perilaku sudah sesuai dengan 

pengetahuan yang telah 

diajarkan. 

Luaran Tambahan 

1. Memori 

2. Motivasi 

 

Interensi Utama 

Edukasi Kesehatan 

Observasi 

1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima 

informasi. 

2. Identifikasi pengetahuan klien dan keluarga tentang 

osteoartritis. 

Terapeutik 

3. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. 

4. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai 

kesepakatan. 

5. Berikan kesempatan untuk bertanya. 

Edukasi 

6. Jelaskan pengertian  osteoartritis. 

7. Jelaskan penyebab osteoartritis. 

8. Jelaskan tanda-tanda  osteoartritis. 

9. Jelaskan diit osteoartritis. 

Intervensi  Tambahan 

1. Bimbingan Sistem Kesehatan. 
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3.5 Implementasi 

Nama Pasien : Ny. S 

Umur  : 86 Tahun 

No. Register  : - 

Tabel 3.12 Intervensi Pada Ny. S Dengan Diagnos Medis Osteoarthritis Di Desa Pasirian Lumajang 

NO. TGL./JAM NO. DX. KEP TINDAKAN TT 

 1.  22 -02-2021 

 08.00 WIB 

08.05WIB 

 

08.10 WIB 

08.10 WIB 

 

08.15 WIB 

 

08.30 WIB 

 

08.45 WIB 

 

09.00 WIB 

09.10 WIB 

 

 

1  

1. Membina hubungan saling percaya pada klien dan keluarga. 

Respon : klien dan keluarga bersikap kooperatif, memberikan tanggapan dan respon baik 

terhadap perawat 

2. Menjelaskan kontrak waktu dan tujuan pertemuan. 

Respon : klien dan keluarga memperhatikan dan menyetujui kontrak. 

3. Membantu klien menemukan keluhan nyeri dan keluhan fisik lainnya. 

Respon : klien mengeluh lututnya sakit. 

4. Mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan dan memberikan informasi mengenai 

pemulihan. 

Respon : klien memberi tahu apa saja kegiatannya setiap hari. 

5. Mengkaji pengetahuan pasien dan keluarga tentang gangguan mobilitas fisik. 

Respon : klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan. 

6. Membantu dalam peningkatan aktifitas dengan alat bantu dan benda sekitar. 

Respon : klien memperhatikan penjelasan yang diberikan 

7. Memberikan pemahaman mengenai manfaat tindakan yang didahulukan. 

Respon : klien dan keluarga mendengarkan penjelasan 

8. Mengajak keluarga untuk mengawasi ambulasi yang dilakukan klien. 

Respon : keluarga turut serta mengawasi saat klien melakukan ambulasi. 

9. Mengobservasi tanda-tanda vital. 

Tekanan darah : 130/ 100 mmHg 
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Nadi : 82 x/menit 

Respirasi : 24 x/menit 

Suhu : 360C 

 2. 09.15 WIB 

 

 

09.25 WIB 

 

09.28 WIB 

 

09.35 WIB 

 

09.40 WIB 

 

09.55 WIB 

 

10.00 WIB 

2 1. Menanyakan nyeri yang dirasakan klien termasuk lokasi, karakteristik, durasi frekuensi 

dan kualitas nyeri. 

Respon : klien menjawab pertanyaan yang diberikan. 

2. Melihat reaksi nonverbal klien terhadap nyeri. 

Respon : klien memberikan reaksi meringis. 

3. Mengidentifikas hal-hal yang memperberat dan memperngan nyeri. 

Respon : klien menjawab pertanyaan yang diberikan 

4. Mengkaji tingkat pengetahuan klien dan keluarga tentang nyeri. 

Respon : klien menjawab pertanyaan yang diberikan 

5. Memberikan terapi nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 

Respon : klien mmeperhatikan penjelasan yang diberikan. 

6. Memberi tahu tentang nyeri dan faktor penudukungnya apa saja. 

Respon : klien mmeperhatikan penjelasan yang diberikan. 

7. Mengobservasi nyeri yang dirasakan klien. 

P : Nyeri karena osteoarthritis 

Q : Ngilu hingga cekot-cekot 

R : Sendi lutut dan pergelangan kaki. 

S : 5 

T : Hilang timbul. 

  

 3. 10.05 WIB 

 

10.10 WIB 

 

 

10.15 WIB 

 

10.20 WIB 

 

3 1. Melihat kesiapan klien untuk menerima informasi. 

Respon : klien dan keluarga terlihat antusias 

2. Menilai tingkat pengetahuan klien tentang penyakitnya dengan cara bertanya. 

Respon : klien dan keluarga menjawab pertanyaan yang diberikan. 

3. Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan. 

4. Membuat jadwal pendidikan kesehatan sesuai perjanjian. 

Respon : klien dan keluarga menyetujui jadwal yang dibuat. 

5. Memberikan kesempatan bertanya kepada klien dan keluarga. 

Respon : klien bertanya beberapa kali. 

  

4. 23-022021 

08.00 WIB 

 

1 1. Mengobservasi tanda-tanda vital. 

Tekanan darah : 120/ 90 mmHg 

Nadi : 84 x/menit 
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08.05WIB 

 

 

08.10 WIB 

 

 

08.30 WIB 

Respirasi : 22 x/menit 

Suhu : 360C 

2. Mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan dan memberikan informasi mengenai 

pemulihan. 

Respon : klien mengikuti arahan. 

3. Membantu klien menggunakan alat bantu seperti tongkat benda sekitar seperti pinggiran 

tempat tidur dan dinding untuk peningkatan aktifitas. 

Respon  : klien mengikuti arahan yang telah dicontohkan. 

4. Mengajak keluarga untuk mengawasi ambulasi yang dilakukan klien. 

Respon : keluarga turut memegangi klien jika keseimbangan klien hilang. 

5. 08.35 WIB 

 

 

 

 

 

08.40 WIB 

 

08.42 WIB 

 

08.55 WIB 

 

09.00 WIB 

 

 

2 1. Mengobservasi nyeri yang dirasakan klien. 

P : Nyeri karena osteoarthritis 

Q : Ngilu hingga cekot-cekot 

R : Sendi lutut dan pergelangan kaki. 

S : 4 

T : Hilang timbul. 

2. Melihat reaksi nonverbal terhadap nyeri. 

Respon : klien memberikan reaksi. 

3. Mengevaluasi pengetahuan klien dan keluarga tentang nyeri dan faktor pendukungnya. 

Respon : klien dan keluarga dapat menjelaskan dengan baik. 

4. Memberi bantalan dibawah lutut kaki klien agar mendapt posisi nyaman. 

Respon : klien melakukan apa yang diarahkan. 

5. Memberikan terapi nonfarmakologis berupa kompres hangat untuk mengurangi rasa 

nyeri, dan relaksasi napas dalam. 

Respon : klien dan keluarga dapat mendemonstrasikan terapi nonfarmakologis dengan 

baik.  

 

6. 24-02-2021 

15.00 WIB 

 

 

 

 

15.05 WIB 

 

1  

1. Mengobservasi tanda-tanda vital. 

Tekanan darah : 120/ 90 mmHg 

Nadi : 80 x/menit 

Respirasi : 24 x/menit 

Suhu : 360C 

2. Mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan dan memberikan informasi mengenai 

pemulihan. 
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15.10 WIB 

 

Respon : klien mengikuti arahan. 

3. Mengevaluasi kegiatan klien saat menggunakan alat untuk peningkatan aktifitas. 

Respon : klien dapat mendemonstrasikan penggunaan alat bantu dengan baik. 

7. 15.20 WIB 

 

 

 

 

 

 

15.25 WIB 

 

15.30 WIB 

 

 

15.35 WIB 

 

2 1. Mengobservasi nyeri yang dirasakan klien. 

P : Nyeri karena osteoarthritis 

Q : cekot-cekot 

R : Sendi lutut dan pergelangan kaki. 

S : 3 

T : Hilang timbul. 

2. Melihat reaksi nonverbal terhadap nyeri. 

3. Mengevaluasi pengetahuan klien dan keluarga tentang nyeri dan faktor pendukungnya. 

Respon : klien menjawab beberapa pertanyaan dengan benar. 

4. Mengevaluasi kenyamanan klien ketika diberi bantalan dibawah lutut kaki klien agar 

mendapat posisi nyaman. 

Respon : klien terlihat nyaman dengan posisi yang disarankan. 

5. Mengevaluasi hasil terapi nonfarmakologis berupa kompres hangat untuk mengurangi 

rasa nyeri. 

Respon : klien dan keluarga dapat mendemonstrasikan terapi nonfarmakologis dengan 

baik. 

 

8. 15.40 WIB 

 

15.45 WIB 

 

15.50 WIB 

 

15.55 WIB 

 

 

16.00 WIB 

 

16.10 WIB 

 

3 1. Menjelaskan tentang Osteoarthritis. 

Respon : klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan. 

2. Menjelaskan penyebab Osteoarthritis. 

Respon : klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan. 

3. Menjelaskan tanda-tanda Osteoarthritis 

Respon : klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan. 

4. Menjelaskan diit Osteoarthritis. 

Respon : klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan. 

5. Beri kesempatan bertanya kepada pasien dan kelurga.  

Respon : klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan. 

6. Evaluasi pengetahuan pasien dan keluarga.  

Respon : klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan. 
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3.6 Evaluasi 

Nama Pasien : Ny. S 

Umur   : 86 Tahun 

No. Register  : - 

Tabel 3.13 Evaluasi Pada Ny. S Dengan Diagnos Medis Osteoarthritis Di Desa Pasirian Lumajang 

NO. Hari,Tanggal, Jam 
No. Diagnosa 

Keperawatan 
Evaluasi 

1.  

 

Selasa , 23 Februari 

2021 

15.00 WIB 

1 S : 

- Klien mengatakan lutut tidak terlalu sakit untuk ditekuk atau digerakkan. 

- Klien mengatakan lutut terasa sakit saat digunakan berjalan. 

O : 

- Wajah grimace 

- TTV: 

TD : 120/ 90 mmHg 

N : 84 x/menit 

R : 22 x/menit 

S : 360C 

- Kekuatan Otot : 5     5 

4     4 

- Klien dalam berpindah tempat berpegangan dengan benda sekitar(mis. Tembok, pinggiran tepat 

tidur dan juga tongkat). 

- Postur klien ketika berjalan mebungkuk. 

A : 

- Masalah teratasi sebagian 

P : 

- Intervensi dilanjutkan 

-  
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2.  2 S : 

- Klien mengatakan sering merasakan  ngilu cekot-cekot di sendi lutut, dan pergelangan kaki. 

- P : nyeri karena ostheoarthritis. 

- Q : ngilu hingga cekot-cekot 

- R : sendi lutut dan pergelangan kaki 

- T : hilang timbul 

O : 

- Skala nyeri : 4 

- Wajah terlihat meringis kesakitan saat melangkah. 

- Klien terlihat nyaman setelah lutut diberi bantalan dan kompres hangat. 

A : 

- Masalah teratasi sebagian 

P : 

- Intervensi dilanjutkan 

3.  3 S : 

- Klien dan keluarga mengatakan tidak mengerti tentang osteoarthritis. 

- Klien dan keluarga mengatakan tidak mengerti makanan apa saja yang harus dihindari. 

O : 

- Tingkat pengetahuan klien tentang osteoarthritis dan kebutuhan perawatan belum baik. 

A : 

- Masalah teratasi sebagian 

P : 

- Intervensi dilanjutkan 

4. Rabu, 24 Februari 2021 

16.00 WIB 

1 S : 

- Klien mengatakan lutut tidak terlalu sakit untuk ditekuk atau digerakkan. 

- Klien mengatakan lutut tidak terlalu terasa sakit dan tidak terlalu kesulitan saat digunakan 

berjalan. 

O : 

- Wajah grimace 

- TTV: 

TD : 120/ 90 mmHg 
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N : 80 x/menit 

R : 24 x/menit 

S : 360C 

- Kekuatan Otot : 5     5 

5     5 

- Klien dalam berpindah tempat berpegangan dengan benda sekitar(mis. Tembok, pinggiran tepat 

tidur dan juga tongkat). 

- Postur klien ketika berjalan mebungkuk. 

A : 

- Masalah teratasi sebagian 

P : 

- Intervensi dilanjutkan 

 

5.  2 S : 

- Klien mengatakan sering merasakan  ngilu cekot-cekot di sendi lutut, dan pergelangan kaki. 

- P : nyeri karena ostheoarthritis. 

- Q : ngilu hingga cekot-cekot 

- R : sendi lutut dan pergelangan kaki 

- T : hilang timbul 

O : 

- Skala nyeri : 3 

- Wajah terlihat relaks saat melangkah. 

- Klien terlihat nyaman setelah lutut diberi bantalan dan kompres hangat. 

A : 

- Masalah teratasi 

P : 

- Intervensi diberhentkan. 

 

6.  3 S : 

- Klien dan keluarga mengatakan mengerti tentang osteoarthritis. 

- Klien dan keluarga mengatakan mengerti makanan apa saja yang harus dihindari. 
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O : 

- Tingkat pengetahuan klien tentang osteoarthritis dan kebutuhan perawatan sudah baik. 

A : 

- Masalah teratasi. 

P : 

Intervensi diberhentikan. 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

82 

 

 

BAB 4 

PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan in penulis akan menguraikan tentang kesenjangan 

yang terjadi antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dalam asuhan keperawatan 

pada lansia osteoarthritis dengan masalah gangguan mobilitas fisik di desa 

Pasirian Lumajang yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, 

implementasi, dan evaluasi. 

 

4.1 Pengkajian 

Pengkajian merupakan suatu tahapan dimana perawat mengambil data, 

ditandai dengan pengumpulan informasi secara terus-menerus dan keputusan 

professional yang mengandung arti terhadap informasi yang dikumpulkan. 

Pengumpulan data lansia berasal dari beberapa sumber  seperti wawancara, 

obsevasi rumah lansia dan fasilitasnya, pengalaman yang dilaporkan lansia dan 

anggota keluarga (Fadhila, 2018).  

Sesuai dengan tinjauan pustaka yang dijabarkan di bab dua, penulis 

melakukan pengkajian pada Ny. S dengan menggunakan format pengkajian 

lansia, dengan metode wawancara, observasi serta pemeriksaan fisik untuk 

menambah data yang diperlukan. Saat dilakukan pengkajian pada tanggal 22-24 

Februari 2021 menunjukkan bahwa Ny. S mengalami masalah gannguan mobilitas 

fisik akibat adanya tanda-tanda yang didapatkan diantaranya kekuatan otot 

mempunyai nilai 4 yaitu adanya pergerakan sendi, otot dapat melawan pengaruh 

gravitasi dengan tahanan ringan, tapi tidak mampu melawan tahanan pada 
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ektremitas bawah kanan dan kiri. Jika berdiri harus berpegangan pada benda padat 

yang ada disekitarnya dan tidak bisa berjalan dengan cepat , dalam pemenuhan 

sehari-hari pasien dibantu beberapa oleh keluarga dan tampak selalu berjalan 

dengan menempel tembok beberapa kali. Kondisi Ny. S ini sesuai dengan SDKI 

DPP  PPNI  (2017)  gangguan mobilitas fisik yaitu suatu  kondisi  yang  relatif  

dimana  individu tidak  hanya  mengalami penurunan  aktivitas  dari  kebiasaan  

normalnya  kehilangan  tetapi  juga kemampuan  geraknya  secara  total.  

Gangguan mobilitas fisik adalah keterbatasan dalam  gerakan  fisik dari  satu  atau  

lebih  ekstremitas  secara  mandiri  (Tim  Pokja  SDKI  DPP PPNI,  2017).  

Latihan fisik dibutuhkan untuk meningkatkan sirkulasi dan kekuatan kelompok 

otot yang diperlukan untuk ambulasi. Latihan dilakukan secara bertahap, 

disesuaikan dengan kemampuan lansia (Fadhila, 2018). Jatuh yang pernah dialami 

oleh Ny.S karena Ny. S tidak mau menggunakan tongkat padahal kekuatan otot 

ekstremitas bawah Ny. S 44 dan pergerakaan Ny. S megalami keterbatasan 

prgerakan sendi terutama pada sendi lutut, sistem koordinasi yang sudah menurun, 

dan penglihatan Ny. S yang sudah mulai menurun.. Jatuh adalah sebuah keadaan 

yang tidak bisa diperkirakan, dimana kondisi lansia berada dibawah atau lantai 

tanpa disengaja, dengan atau tanpa saksi (fadhila, 2018). Hasil penelitian kekuatan 

otot Ny. S yang kurang dikarenakan adanya penurunan massa otot, perubahan 

koordinasi, kekakuan-kekakuan pada sendi dan ada penurunan kekuatan otot. 

Tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus 

yaitu pada tinjauan pustaka pada pasien osteoartritis mengalami kaku sendi, nyeri, 

keterbatasan gerak dan kekuatan otot menurun. Pada tinjauan kasus didapatkan 

pasien mengalami kaku sendi pada bagian lutut, nyeri ketika digunakan berjalan, 
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keterbatasan dalam lingkup gerak, dan kekuatan otot ektremitas bagian bawah 

mengalami penurunan. Setelah diamati, penulis mendapatkan kemungkinan 

gangguan mobilitas fisik yang menimbulkan nyeri pada pasien dapat diatasi 

dengan memberi fasilitas pada klien saat ambulasi dengan tongkat, mengajarkan 

pasien pindah dari tempat tidur ke kursi dengan benar, mengikutsertakan keluarga  

ketika latihan ambulasi dilakukan, memberi kompres hangat, dan memberi 

analgesik kepada pasien. 

4.2 Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan merupakan penilaian klinis terhadap pengalaman atau 

respon individu, keluarga, atau  komunitas pada masalah kesehatan, pada resiko 

masalah kesehatan atau pada proses kehidupan (SDKI, 2017). Diagnosa yang 

muncul pada lansia osteoarthritis menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) : 

1. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi. 

2. Nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis. 

3. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. 

4. Ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi. 

Pada tinjauan kasus, penulis mendapatkan tiga diagnosa keperawatan yang 

muncul pada Ny. S yaitu :  

Diagnosa pertama yang didapatkan adalah gangguan mobilitas fisik 

berhubungan dengan kekakuan sendi, data ini didukung dengan data subjektif : 

Ny.S mengatakan lutut sakit untuk ditekuk atau digerakkan, klien mengatakan 

lutut terasa saat digunakan berjalan. Sedangkan data objektif yang mendukung 

yaitu : TD : 130/100 mmHg, N : 82 x/menit, RR : 24 x/menit, S : 360C, dan 

kekuatan otot 55/44. Diagnosa pertama ini sesuai dengan proses penuaan maka 
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terjadi perubahan normal muskuloskeletal terkait usia pada lansia termasuk 

penurunan atau peningkatan berat badan, pengurangan kekuatan dan kekakuan 

sendi-sendi (Fadhila, 2018). 

Diagnosa kedua yang muncul adalah nyeri kronis berhubungan dengan 

kondisi muskuloskeletal kronis. Data ini didukung dengan data subjektif : Ny.S 

mengatakan sering merasakan ngilu cekot-cekot disendi lutut, dan pergelangan 

kaki, P : nyeri karena ostheoarthritis, Q : ngilu hingga cekot-cekot, R : sendi lutut 

dan pergelangan kaki, T : hilang timbul. Sedangkan data objektif yang 

mendukung yaitu : Skala nyeri lima, wajah grimace, rentang gerak atas tak 

terbatas, rentang gerak bawah terbatas.  

Diagnosa ketiga yang muncul adalah defisit pengetahuan berhubungan 

dengan kurang terpapar informasi. Data ini didukung dengan data subjektif : Ny.S 

mengatakan tidak mengerti tentang penyakitnya dan  makanan apa saja yang harus 

dihindari. Sedangkan data objektif yang mendukung yaitu : Keadaan klien terlihat 

lemah dan sering terliat meringis dan klien bertanya tentang makanan apa saja 

yang harus dia hindari. 

Pada diagnosa keperawatan didapatkan kesenjangan antara tinjaun pustaka 

dan tinjauan kasus, pada tinjauan kasus terdapat satu diagnosa yang tidak muncul 

pada tinjauan pustaka yaitu ansietas berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi. 

4.3 Intervensi 

Intervensi keperawatan lansia adalah suatu penyusunan berbagai intervensi 

keperawatan yang berguna untuk mencegah, menurunkan atau mengurangi  

masalah-masalah lansia  (Kholifah, 2016).  
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Intervensi yang dirumuskan sesuai menurut Tim Pokja SLKI dan SIKI  DPP 

PPNI (2017)  pada diagnosa pertama gangguan mobilitas fisik berhubungan 

dengan kekakuan sendi yaitu setelah dilakukan perawatan 3x24 jam diharapkan 

gangguan mobilitas fisik berkurang, dengan kriteria hasil : Pergerakan ekstremitas 

bawah klien meningkat, kekuatan otot klien meningkat dari 4 ke 5, rentang gerak 

(ROM) klien meningkat dan klien dapat menggunakan alat bantu dengan baik. 

Melalui rencana asuhan keperawatan meliputi : Identifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya, identifikasi pengetahuan klien  dan keluarga tentang 

gangguan mobilitas fisik, identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi, monitor 

kondisi umum selama melakukan ambulasi, fasilitasi aktivitas ambulasi dengan 

alat bantu (mis. Tongkat), libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam 

meningkatkan ambulasi, melaskan tujuan dan prosedur ambulasi, anjurkan 

melakukan ambulasi dini, ajarkan ambulasi sederhana yang harusdilakukan (mis. 

Berjalan dari tempat tidur ke kursi roda, berjalandari tempat tidur ke kamar mandi 

dan berjalan sesuai toleransi). 

 Intervensi yang dirumuskan sesuai menurut Tim Pokja SLKI dan SIKI  DPP 

PPNI (2017)  pada diagnosa kedua  keperawatan nyeri kronis berhubungan 

dengan kondisi muskuloskeletal kronis yaitu setelah dilakukan perawatan 3x24 

jam diharapkan nyeri berkurang, dengan kriteria hasil : Kemampuan klien dalam 

menuntaskan aktivitas meningkat, keluhan nyeri klien menurun, ekspresi meringis 

atau grimace klien berubah menjadi tidak grimace dan skala nyeri klien menurun 

dari 5 menjadi 3. Melalui rencana asuhan keperawatan meliputi : Identifiksi 

lokasi, karakteristik,durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifiksi skala 

nyeri, identifikasi respon nyeri non verbal, identifiksi yang memperberat dan 
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memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, 

berikan teknik nonfarmakologis unrtuk mengurangi ras nyeri (mis. kompres 

hangat dan relaksasi napas dalam), kontrol lingkungan yang memperberat nyeri 

(mis. Suhu ruangan,pencahyaan, kebisingan), fasilitasi istirahat dan tidur, 

pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri, 

jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, 

anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgetik secara 

tepat dan anjurkan teknik nonfamakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 

 Intervensi yang dirumuskan sesuai menurut Tim Pokja SLKI dan SIKI  DPP 

PPNI (2017)  pada diagnosa ketiga defisit pengetahuan berhubungan dengan 

kurang terpapar informasi yaitu setelah dilakukan perawatan 2x24 jam diharapkan 

pengetahuan  meningkat, dengan kriteria hasil :Perilaku klien yang dilakukan 

sudah sesuai anjuran, kemampuan klien dan keluarga menjelaskan pengetahuan 

tentang osteoarthritis meningkat dan perilaku klien sudah sesuai dengan 

pengetahuan yang telah diajarkan. Melalui rencana asuhan keperawatan meliputi : 

Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, identifikasi 

pengetahuan klien dan keluarga tentang osteoartritis, sediakan materi dan media 

pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, 

berikan kesempatan untuk bertanya, jelaskan pengertian  osteoartritis, jelaskan 

penyebab osteoartritis, jelaskan tanda-tanda  osteoartritis dan jelaskan diit 

osteoartritis. 

Pada intervensi diagnosa keperawatan pertama dan kedua tidak terdapat 

kesenjangan, namun masing-masing intervensi tetap mengacu pada sasaran. 

sedangkan terdapat kesenjangan pada diagnosa ketiga antara tinjauan pustaka dan 
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kasus, pada tinjauan pustaka menurut Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2017) lebih 

fokus membahas perilaku hidup sehat dan bersih. Sedangkan pada tinjauan kasus, 

intervensi pada diagnosa 3 menjelaskan tentang pengertian, penyebab, tanda-

tanda, dan diit untuk pasien osteoartritis. 

4.4 Implementasi 

Implementasi merupakan bagian aktif dalam asuhan keperawatan, yaitu 

perawat melakukan tindakan sesuai rencana. Tindakan ini bersifat intelektual, 

teknis, dan interpersonal berupa berbagai upaya memenuhi kebutuhan dasarklien. 

Tindakan keperawatan meliputi tindakan keperawatan, observasi keperawatan, 

pendidikan kesehatan/keperawatan, dan tindakan medis yang dilakukan perawat 

(Saifudin, 2018). 

Pada pelaksanaan implementasi keperawatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan oleh perawat. Pada implemetasi diagnosa 

pertama gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi 

dibutuhkan pelaksanaan selama tiga hari yaitu pada implementasi hari pertama 

membina hubungan saling percaya pada klien dan keluarga, menjelaskan kontrak 

waktu dan tujuan pertemuan dengan respon klien dan keluarga memperhatikan 

dan menyetujui kontrak, membantu klien menemukan keluhan nyeri dan keluhan 

fisik lainnya dengan respon klien mengeluh lututnya sakit, mengidentifikasi 

kekuatan atau kelemahan dan memberikan informasi mengenai pemulihan dengan 

respon klien memberitahu apa saja kegiatan setiap harinya, mengkaji pengetahuan 

pasien dan keluarga tentang gangguan mobilitas fisik dengan respon klien 

mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan, membantu dalam 

peningkatan aktifitas dengan alat bantu dan benda sekitar dengan respon klien 
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memperhatikan penjelasan yang diberikan, memberikan pemahaman mengenai 

manfaat tindakan yang didahulukan dengan respon klien dan keluarga 

mendengarkan penjelasan, dan mengajak keluarga untuk mengawasi ambulasi 

yang dilakukan klien dengan respon keluarga turut serta mengawasi saat klien 

melakukan ambulasi, sedangkan implementasi hari kedua yaitu membantu klien 

menggunakan alat bantu seperti tongkat benda sekitar seperti pinggiran tempat 

tidur dan dinding untuk peningkatan aktifitas dengan respon  klien mengikuti 

arahan yang telah dicontohkan, mengajak keluarga untuk mengawasi ambulasi 

yang dilakukan klien dengan respon keluarga turut memegangi klien jika 

keseimbangan klien hilang dan untuk implementasi hari ketiga yaitu 

mengevaluasi kegiatan klien saat menggunakan alat untuk peningkatan aktifitas 

dengan respon klien dapat mendemonstrasikan penggunaan alat bantu dengan 

baik. 

Pada implementasi diagnosa kedua  keperawatan nyeri kronis berhubungan 

dengan kondisi muskuloskeletal kronis dibutuhkan pelaksanaan selama tiga hari 

yaitu pada implementasi hari pertama menanyakan nyeri yang dirasakan klien 

termasuk lokasi, karakteristik, durasi frekuensi dan kualitas nyeri dengan respon 

klien menjawab pertanyaan yang diberikan, melihat reaksi nonverbal klien 

terhadap nyeri dengan respon  klien memberikan reaksi meringis, mengidentifikas 

hal-hal yang memperberat dan memperingan nyeri dengan respon klien menjawab 

pertanyaan yang diberikan, mengkaji tingkat pengetahuan klien dan keluarga 

tentang nyeri dengan respon klien menjawab pertanyaan yang diberikan, 

memberikan terapi nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dengan respon 

klien memperhatikan penjelasan yang diberikan, memberi tahu tentang nyeri dan 



 90 

  

 

faktor penudukungnya apa saja dengan respon klien mmeperhatikan penjelasan 

yang diberikan, sedangkan implementasi hari kedua yaitu mengevaluasi 

pengetahuan klien dan keluarga tentang nyeri dan faktor pendukungnya dengan 

respon klien dan keluarga dapat menjelaskan dengan baik, memberi bantalan 

dibawah lutut kaki klien agar mendapt posisi nyaman dengan respon klien 

melakukan apa yang diarahkan, memberikan terapi nonfarmakologis berupa 

kompres hangat untuk mengurangi rasa nyeri, dan relaksasi napas dalam dengan 

respon klien dan keluarga dapat mendemonstrasikan terapi nonfarmakologis 

dengan baik. Dan untuk implementasi hari ketiga yaitu mengevaluasi pengetahuan 

klien dan keluarga tentang nyeri dan faktor pendukungnya dengan respon klien 

menjawab beberapa pertanyaan dengan benar, mengevaluasi kenyamanan klien 

ketika diberi bantalan dibawah lutut kaki klien agar mendapat posisi nyaman 

dengan respon klien terlihat nyaman dengan posisi yang disarankan, mengevaluasi 

hasil terapi nonfarmakologis berupa kompres hangat untuk mengurangi rasa nyeri 

dengan respon klien dan keluarga dapat mendemonstrasikan terapi 

nonfarmakologis dengan baik. 

 Pada implementasi diagnosa ketiga defisit pengetahuan berhubungan 

dengan kurang terpapar informasi diperlukan pelaksanaan 2 hari yaitu pada 

implementasi hari pertama melihat kesiapan klien untuk menerima informasi 

dengan respon klien dan keluarga terlihat antusias, menilai tingkat pengetahuan 

klien tentang penyakitnya dengan cara bertanya dengan respon klien dan keluarga 

menjawab pertanyaan yang diberikan, menyediakan materi dan media pendidikan 

kesehatan, membuat jadwal pendidikan kesehatan sesuai perjanjian dengan respon 

klien dan keluarga menyetujui jadwal yang dibuat, memberikan kesempatan 



 91 

  

 

bertanya kepada klien dan keluarga dengan respon klien bertanya beberapa kali. 

Dan untuk implementasi hari kedua yaitu menjelaskan tentang osteoarthritis 

dengan respon  klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan, 

menjelaskan penyebab osteoarthritis dengan respon klien mendengarkan dan 

menjawab pertanyaan yang diberikan, menjelaskan tanda-tanda osteoarthritis 

dengan respon klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan, 

menjelaskan diit osteoarthritis dengan respon klien mendengarkan dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan, beri kesempatan bertanya kepada pasien dan kelurga 

dengan respon klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan, 

evaluasi pengetahuan pasien dan keluarga dengan respon klien mendengarkan dan 

menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Pada pelaksanaan implementasi keperawatan tidak ditemukan hambatan 

dikarenakan pasien dan keluarga kooperatif dengan perawat, sehingga rencana 

tindakan dapat dilaksanakan. 

4.5 Evaluasi 

Pada tinjauan pustaka evaluasi keperawatan belum dapat dilaksanakan karena 

merupakan kasus semu, sedangkan pada tindakan evaluasi keperawatan dapat 

dilaksanakan karena dapat diketahui keadaan pasien dan masalahnya secara 

langsung. 

Pada akhir evaluasi keperawatan diagnosa pertama gangguan mobilitas fisik 

berhubungan dengan kekakuan sendi disimpulkan bahwa masalah keperawatan 

pasien teratasi karena sudah sesuai dengan tujuan yang di tetapkan oleh perawat 

yaitu pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat dan rentang 

gerak (ROM) meningkat. Hal ini sesuai dengan isi buku pembahasan menurut 
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Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2017), bahwa tujuan dari diagnosa gangguan 

mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi yaitu pergerakan ekstremitas 

meningkat, kekuatan otot meningkat dan rentang gerak (ROM) meningkat. 

Pada akhir evaluasi keperawatan diagnosa kedua  nyeri kronis berhubungan 

dengan kondisi muskuloskeletal kronis disimpulkan bahwa masalah keperawatan 

pasien teratasi karena sudah sesuai dengan tujuan yang di tetapkan oleh perawat 

yaitu kemampuan menuntaskan aktifitas meningkat,  keluhan nyeri menurun, dan 

skala nyeri menurun dari 5 menjadi 3. Hal ini sesuai dengan isi buku pembahasan 

menurut Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2017), bahwa tujuan dari diagnosa nyeri 

kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis yaitu kemampuan 

menuntaskan aktifitas meningkat,  keluhan nyeri menurun, dan skala nyeri 

menurun dari 5 menjadi 3. 

Pada akhir evaluasi keperawatan diagnosa ketiga defisit pengetahuan 

berhubungan dengan kurang terpapar informasi disimpulkan bahwa masalah 

keperawatan pasien teratasi karena sudah sesuai dengan tujuan yang di tetapkan 

oleh perawat yaitu perilaku yang dijalankan sesuai anjuran, pengetahuan tentang 

penyakit meningkat, dan perilaku sesuai dengan pengetahuan yang telah 

diajarkan.  Hal ini sesuai dengan isi buku pembahasan menurut Tim Pokja SLKI 

DPP PPNI (2017), bahwa tujuan dari diagnosa defisit pengetahuan berhubungan 

dengan kurang terpapar informasi yaitu perilaku yang dijalankan sesuai anjuran, 

pengetahuan tentang penyakit meningkat, dan perilaku sesuai dengan pengetahuan 

yang telah diajarkan.   
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BAB 5 

PENUTUP 

Setelah melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan keperawatan 

pada lansia osteoarthritis dengan masalah gangguan mobilitas fisik di desa 

Pasirian Lumajang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sekaligus saran yang 

dapat bermanfaat dalam menngkatkan mutu asuhan keperawatan pada pasien 

osteoarthritis. 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil uraian tentang asuhan keperawatan pada lansia osteoarthritis, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Fokus pengkajian pada Ny. S yaitu pada sistem muskuloskeletal dengan 

data sebagai berikut : nyeri persendian, kekakuan sendi, kram, penurunan 

tonus otot, kehilangan masa otot, kesulitan dalam bergerak, bentuk tubuh 

saat berjalan. 

5.1.2 Diagnosa keperawatan prioritas pada lansia osteoarthritis meliputi : 

Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi, nyeri kronis 

berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis dan defisit 

pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. 

5.1.3 Pada tiga diagnosa prioritas yang muncul pada pasien dilakukan melalui 

jenis tindakan mandiri keperawatan. 

5.1.4 Semua tindakan yang diimplementasikan kepada pasien sesuai rencana 

tindakan keperawatan yang telah ditetapkan oleh perawat. Pada diagnosa 
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keperawatan Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi 

dan nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis 

dibutuhkan pelaksanaan selama tiga hari. Pada diagnosa keperawatan defisit 

pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibutuhkan 

pelaksanaan selama dua hari. 

5.1.5 Dari tiga diagnosa keperawatan yang terjadi pada Ny.S didapatkan tiga 

masalah teratasi. Kondisi Ny. S sudah cukup baik sehingga evaluasi 

diberhentikan. 

5.2 Saran  

Penulis memberikan saran sebagai berikut : 

5.2.1 Untuk pencapaian hasil keperawatan yang diharapkan, diperlukan hubungan 

yang baik dan keterlibatan pasien dan keluarga. 

5.2.2 Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai 

pengetahuan, ketrampilan yang cukup dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada lansia osteoarthritis. 

5.2.3 Dalam peningkatan mutu asuhan keperawatan yang profesional alangkah 

baiknya diadakan seminar atau suatu pertemuan yang membahas tentang 

masalah kesehatan yang ada pada pasien. 

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 pasien 

secara komprehensif sehingga mampu menerapkan asuhan keperawatan 

dengan baik. 

 



 95 

  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdurrachman, A., D. Handayani. Dan D. D. Ramadanti. 2019. Pengaruh latihan 

Isometrik Terhadap Kemmapuan fungsional lansia Penderita 

Osteoarthritis di Desa Amboekambang.  1030-1031.  Diakses pada 

tanggal 21 Januari 2021 pada pukul 20.30 WIB. 

 

Akbar, A. Dan E. B. Santoso. 2019. Faktor Resiko Kejadian Osteoarthritis Lutut 

Dirumah Sakit Umum Haji Surabaya. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 9 

(2). 209-210. Diakses pada tanggal 27 Februari 2021 pada pukul 08.30 

WIB. 

 

Amalia, P. R. 2020. Asuhan Keperawatan Keluarga Lansia Dengan Gangguan 

Pemenuhan Kebutuhan mobilitas Fisik Pada Lansia Gout arthritis Di 

Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Bandar 

Lampung. Tesis. Poltekkes Tanjungkarang. Bandar Lampung. Diakses 

pada tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 23.30 WIB. 

 

Azizah, U. 2019. Analisis Faktor Penderita Osteoarthritis Sendi Lutut Di Poli 

Ortopedi RSD DR.Soebandi. Skripsi. Fakulitas Kedokteran Universitas 

Jember. Jember. Diakses pada tanggal 22 Januari 2021 pada pukul 

16.30 WIB. 

 

Bakara, D. M. Dan S. Warsito. 2016. Latihan Range Of Motion (ROM) Pasif 

Terhadap Rentang Sendi Pasien Pasca Stroke. Idea Nursing Jurnal. 7 

(2). 13-15. Diakses pada tanggal 30 Januari 2021 pada pukul 16.30 

WIB. 

 

Bararah, W. 2016. Korelasi Intensitas Nyeri terhadap Kulaitas Hidup Pasien 

Osteoarthritis Lutut Di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Skripsi. 

Fakuliats Pendidikan Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam. 

Banda Aceh. Diakses pada tanggal 21 Januari 2021 pada pukul 22.30 

WIB. 

 

Dyasmita. 2016. WOC OA. https://id.scribd.com/doc/295969586/WOC-OA. 

Diakses pada tanggal 30 Januari 2021 pada pukul 23.30 WIB 

 

Fadhilla, A. 2018. Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Lansia Dengan 

Imobilitas Fisik Di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggolo Kota Padang. 

KTI. Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang. Padang. Diakses pada 

tanggal 28 Januari 2021 pada pukul 15.00 WIB.  

 

Fernanda, Y. 2018. Hubungan Faktor-Faktor Penyebab Osteoarthritis Terhadap 

Nyeri Pada Lansia Dengan Osteoarthritis Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Malalak Kecamatan Malalak Kabupaten Agam. Skripsi. Program Studi 

Sarjana Keperawatan Stikes Perintis Padang. Padang. Diakses pada 

tanggal 21 Januari 2021 pada pukul 20.30 WIB. 

 

https://id.scribd.com/doc/295969586/WOC-OA


 96 

  

 

Hartoyo, W. 2017. Asuhan Keperawatan Lansia Pada Pasien Osteoarthritis 

Dengan Masalah Keperawatan Hamatan Moilitas Fisik Di UPTD 

Griya Werdha Jambangan Surabaya. KTI. Program  DIII Keperawatan 

Fakulitas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

Surabaya. Diakses pada tanggal 21 Januari 2021 pada pukul 18.30 

WIB. 

 

Herdman, T. H. Dan S. Kamitsuru. 2017. NANDA International Nursing 

Diagnoses: Definition and Classification 2018-2020. Eleventh Edition. 

Thieme Medical Publishers, Inc. New York. Terjemahan Keliat, B. D., 

Mediana, H. S. Dan Tahlil, T. 2018. NANDA-I Diagnosa Keperawatan: 

Definisi dan Klasiikasi 2018-2020. Edisi 11. Buku Kedokteran EGC. 

Jakarta. Dilihat pada tanggal 30 Januari 2021 pada pukul 16.30 WIB 

 

Indraswari, P. 2018. Peangaruh Masase Jahe Merah (Zingiber officinale var. 

Rubrum) Terhadap Nyeri, Kekakuan Sendi, Keterbatasan Fungsi Pada 

Lansia Dengan Osteoarthritis.Tesis. Fakulitas Keperawatan Universitas 

Airlangga. Surabaya. Diakses pada tanggal 28 Januari 2021 pada pukul 

23.30 WIB 

 

Ismaningsih, I. S., Dan I. Selviani. 2018. Penatalaksanaan Fisioterapi Pada 

Kasus Osteoarthritis Genue Bilateral Dengan Intervensi 

Neuromaskular Taping Dan Strengthening Exercise Untuk 

Meningkatkan Kapasitas Fungsional. Jurnal Ilmiah Fisioterapi (JIF). 

1(02):39-42.  Diakses pada tanggal 21 Januari 2021 pada pukul 18.30 

WIB.  

 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Anatomi dan Fisiologi. Cetakan 

Pertama. Jakarta. Diakses pada tanggal 21 Januari 2021 pada pukul 

18.30 WIB.  

 

Kholifah, S.N. 2016. Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan Gerontik. Cetakan 

pertama. Jakarta. Diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pada pukul 

18.30 WIB. 

 

Mujib, M., Dan E. Suprayitno. 2016. Pengaruh latihan range of motion (ROM) 

terhadap perubahan skala nyeri pada lansia desa kalianget timur 

Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Journal Of Health Science 

(Jurnal Ilmu Kesehatan). 1 (2):55-56. Diakses pada tanggal 21 Januari 

2021 pada pukul 19.00 WIB. 

 

Pratiwi,  A. I. 2015. Diagnosis and treathment osteoarthritis. Jurnal Majority. 

4(4): 10-11. Diakses pada tanggal 26 Januari 2021  pada pukul 19.30 

WIB. 

Prieharti. Dan M. Yekti. 2017. DETEKSI: OSTEOARTHRITIS VS 

OSTEOPOROSIS – Perbedaan, Seluk Beluk & Penanganannya. Rapha 

Pulishing. Yogyakarta. Dilihat pada tanggal 21 Januari 2021 pada pukul 

18.30 WIB. 



 97 

  

 

 

Purwanto, H. 2018. Asuhan Keperawatan pada Ny. E dengan Osteoarthritis Di 

Ruang Kirana RS TK.III DR. Soetarto Yogyakarta. KTI. Prodi D III 

Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan. Yogyakarta. 

Diakses pada tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 22.00 WIB. 

 

Saifudin, D. M. 2018. Asuhan Keperawatan Pada Lansia Ny. S dan Tn. S Yang 

Mengalami Reumatoid Arthritis Dengan Masalah Keperawatan Nyeri 

Kronis Di UPT PSTW Jember Tahun 2017. KTI. Fakulitas Keperawatan 

Universitas Jember. Diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pada pukul 

22.00 WIB. 

 

Senja, A. Dan T. Prasetyo. 2019. Perawatan Lansia Oleh Keluarga dan Care 

Giver. Bumi Medika. Jakarta. Dilihat pada tanggal 25 Januari 2021 

pada pukul 15.00 WIB. 

 

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. 2017a. Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia – 

Definisi dan Indikator Diagnostik. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga 

Revisi. DPP PPNI. Jakarta. Dilihat pada tanggal 27 Januari 2021 pada 

pukul 15.00 WIB. 

 

--------. 2017b. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia – Definisi dan 

Tindakan Keperawatan. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. DPP PPNI. 

Jakarta. Dilihat pada tanggal 27 Januari 2021 pada pukul 15.30 WIB. 

 

--------. 2017c. Standar Luaran Keperawatan Indonesia – Definisi dan Kriteria 

Hasil Keperawatan. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. DPP PPNI. Jakarta. 

Dilihat pada tanggal 31 Januari 2021 pada pukul 15.00 WIB. 

 

Tim Riskesdas. 2018. Laporan Nasional RISKESDAS 2018. Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan. Jakarta. Diakses pada tanggal 20 Januari 

2021 pada pukul 05.00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

  

 

 



 99 

  

 

 



 100 

  

 

Lampiran 3 

SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) 

TENTANG OSTEOARTHRITIS 

 

Pokok Bahasan  : Osteoarthitis 

Sasaran  : Ny. S dan Keluarga 

Tempat  : kediaman Ny. S di desa Pasirian Lumajang 

Hari/Tanggal  : Rabu/24 Februari 2021 

Waktu   : 1 x 30 menit 

Penyuluh  : Novita Ningrum 

 

I. Tujuan  

b. Tujuan Intruksional Umum (TIU) 

Setelah dilakukan tindakan penyuluhan kesehatan selama 1x 30 menit 

diharapkan Ny. S dan keluarga mampu mengerti tentang osteoarthritis. 

c. Tujuan Intruksional Khusus (TIK) 

Setelah mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan 1x pertemuan, 

diharapkan Ny. S dan keluarga mampu : 

1. Menjelaskan pengertian osteoarthritis dengan benar. 

2. Menjelaskan penyebab osteoarthritis dengan benar. 

3. Menjelaskan tanda dan gejala osteoarthritis dengan benar. 

4. Menjelaskan hal-hal yang meningkatkan osteoarthritis dengan benar. 

5. Menjelaskan diit pada osteoarthritis dengan benar. 

6. Mempraktekkan rentang gerak aktif dan pasif dengan benar. 

II. Materi Pembelajaran 

Pokok bahasan : Osteoarthritis 

III. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab / Diskusi 

IV. Sasaran 

Ny. S dan Keluarga 

V.   Media 

Leaflet 
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VI. Susunan Acara 

No.  Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

1. 5 Menit Pembukaan :  

- Memberi salam  

- Perkenalan  

- Menjelaskan tujuan penyuluhan 

osteoarthritis 

- Menjawab 

salam 

- Mendengarkan 

dan 

memperhatikan. 

2. 15 menit Pelaksanaan :  

Menjelaskan materi penyuluhan secara 

beruntun dan teratur. 

Materi : 

- Menjelaskan pengertian osteoarthritis. 

- Menjelaskan penyebab osteoarthritis. 

- Menjelaskan tanda dan gejala 

osteoarthritis. 

- Menjelaskan hal-hal yang meningkatkan 

osteoarthritis. 

- Menjelaskan diit pada osteoarthritis. 

- Mempraktekkan rentang gerak aktif dan 

pasif. 

- Mendengarkan 

dan menyimak 

pembicara. 

- Bertanya pada 

penyuluh bila 

masih ada yang 

belum jelas. 

3. 9 menit Evaluasi : 

- Meminta kepada peserta untuk 

mengulang kembali apa yang 

disampaikan pembicara. 

- Menyimpulkan.  

Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan. 

4. 1 menit  Penutup : 

- Mengucapkan terima kasih dan salam 

Menjawab salam 

 

VII. Evaluasi 

Bentuk tes tanya jawab lisan di akhir penyuluhan yaitu : 

1. Jelaskan pengertian osteoarthritis. 

2. Jelaskan penyebab osteoarthritis. 

3. Sebutkan tanda-tanda osteoarthritis. 

4. Bagaimana cara mengatasi osteoarthritis. 

5. Apa Diit pada osteoarthritis. 

6. Bagaimana latihan rentang gerak pasif dan aktif. 

VIII. Referensi 

Saifudin, D. M. 2018. Asuhan Keperawatan Pada Lansia Ny. S dan Tn. S Yang 

Mengalami Reumatoid Arthritis Dengan Masalah Keperawatan Nyeri 

Kronis Di UPT PSTW Jember Tahun 2017. KTI. Fakulitas Keperawatan 

Universitas Jember.  
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MATERI PENYULUHAN 

 

1. Pengertian  

 Osteoarthritis atau juga disebut dengan penyakit sendi degeneratif adalah 

suatu kelainan pada kartilago (tulang rawan sendi) yang ditandai perubahan 

klinis, histologis dan radiologis. 

2. Penyebab Osteoarthritis 

a. Usia lanjut 

Biasanya timbul pada usia 45 – 55 tahun denga perbandingan sama saja 

laki-laki dan perempuan namun meningkat pada perempuan setelah usia 55 

tahun.  

b. Kegemukan  

c. Adanya peradangan karena bakteri atau kuman yang menginfeksi sendi  

d. Cedera sendi, pekerjaan berat dan olah raga 

e. Faktor keturunan  

f. Adanya riwayat pernah mengalami radang sendi. 

3. Tanda-Tanda Osteoarthritis 

Pada usia lanjut nyeri sendi karena penuaan biasanya ditandai dengan : 

a. Kekakuan sendi yang biasanya dialami pada pagi hari  atau setelah bangun 

tidur, biasanya hilang kurang dari 30 menit. 

b. Nyeri terasa pada sendi yang terkena terutama waktu bergerak. Umumnya 

timbul secara perlahan-lahan. Mula-mula terasa kaku, kemudian timbul rasa 

nyeri yang berkurang dengan istirahat. 

c. Terdapat hambatan pada pergerakan sendi, pembesaran sendi (bengkak) dan 

perubahan gaya berjalan. 

d. Bila sudah terjadi peradangan maka akan terdapat nyeri tekan, gangguan 

gerak, rasa hangat yang merata dan warna kemerahan.  

e. Nyeri biasanya terdapat di pergelangan tangan, lutut , pinggang, siku dan 

pergelangan. 

4. Hal-Hal Yang Dapat Meningkatkan Osteoarthritis 

a. Udara dingin  

b. Kecapaian karena kegiatan yang berlebihan  
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c. Stress 

d. Makanan yang meningkatkan asam urat seperti :  

Bayam, emping (melinjo), nanas, alpukat, jeroan (babat, usus dll), otak dan 

lemak. Selain itu kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, buncis dan 

lain-lain juga dapat meningkatkan asam urat. 

5. Cara Mengatasi Osteoarthritis 

a. Istirahat dan tidur yang cukup dan harus seimbang dengan aktivitas  

b. Mengurangi beban kerja 

c. Massase (pijatan) 

d. Kompres hangat atau direndam dengan air hangat 

e. Melakukan latihan nafas dalam  

f. Berobat ke dokter atau Puskesmas terdekat 

6. Diet Makanan 

a. Protein hewani 

Makanan yang boleh diberikan: daging, ayam, ikan tongkol, tengiri, 

bandeng, keju, susu, telur. 

Makanan yang tidak boleh diberikan : Sardiness / makarel, usus, kerang, 

paru, hati, limpa, otak, kornet, beef, kaldu, bebek, angsa, burung. 

b. Karbohidrat 

Makanan yang boleh diberikan : Semua 

c. Protein nabati 

Makanan yang boleh diberikan: Kacang-kacangan kering maksimal 25 

gr/hr, tahu, tempe, oncom maksimal 90 gr/hr 

d. Buah-buahan 

Makanan yang boleh diberikan : Semua 

e. Sayuran 

Semua boleh diberikan kecuali aspargus, buncis,  bayam, jamur, daun 

singkong, kangkung, kembang kol 

f. Lemak 

Makanan yang boleh diberikan: Minyak dalam jumlah terbatas 

g. Minuman 

Minuman yang boleh diberikan : Teh, kopi 
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Minuman yang tidak boleh diberikan   : minuman berarkohol, minuman 

bersoda 

h. Bumbu dan lain-lain 

Makanan yang boleh diberikan : Semua 

Makanan yang tidak boleh diberikan : ragi 

7. Latihan rentang gerak aktif dan pasif 

Latihan rentang gerak adalah gerakan sendi melalui rentang penuhnya dalam 

bidang yang sesuai untuk mempertahankan atau meningkatkan gerakan sendi. 

Tujuan latihan rentang gerak : 

a. Untuk menjaga fleksibilitas sendi 

b. Untuk membantu pemeliharaan fungsi jantung dan pernafasan 

c. Untuk mencegah perubahan kapsul sendi  dan kekakuan tulang 

d. Untuk meningkatkan pergerakan aktif dan memilihara fleksibilitas sendi 

pada bagian tubuh yang mengalami kelemahan 

e. Mengembangkan ketahanan 

f. Meningkatkan relaksasi 

Hal-hal apa saja sebelum melakukan tindakan ROM: 

a. Cek order dokter yang brkaitan dengan latihan 

b. Perhatikan prinsip body mechanic untuk mencegah injury bagi perawat 

c. Gerakan dilakukan secara perlahan-lahan untuk mencegah injury klien 

d. Jika klien mengeluh nyeri stop latihannya 

e. Ulangi masing-masing kegiatan sebanyak 3 kali 

f. Batasi pergerakan klien selama ROM; misal turun dari tempat tidur 

g. Jika klien lelah izinkan istirahat diantara latihan 

h. Latihan dimulai dari leher dan diakhiri di bagian kaki 

i. Latihan harus sistematis dengan jumlah yang sama untuk tiap bagian 

j. Latihan dilakukan 2 kali sehari 
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Lampiran 4 

LEAFLET OSTEOARTHRITIS 
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