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MOTTO 

 

 
aku akan perintahkan diriku 

dan mengatakan bahwa aku mampu! 

aku akan mengalahkan keraguan, 

rasa takut, perasaan minder, 

dan menukarnya dengan 

“keberanian” 

 

sukses itu harus melewati banyak proses 

bukan banyak protes, 

bukan hanya menginginkan hasil akhir 

dan tahu beres, tapi harus selalu 

“keep on progres” 

 
 

(Merry Riana) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1. 1 Latar Belakang 

 

Artritis Rheumatoid adalah suatu penyakit inflamasi progresif, sistematik, dan 

kronis (Pusdinakes, 1995). Artritis Reumatoid (AR) adalah kelainan inflamasi 

yang mengenai membran sinovial dari persendian dan umumnya ditandai dengan 

nyeri persendian, kaku sendi, penurunan mobilitas, dan keletihan (Baughman, 

2000). Banyak orang yang menganggap rheumatoid artritis sebagai radang sendi 

biasa, sehingga mereka terlambat melakukan pengobatan (Padila, 2013). Salah 

satu faktor yang mempengaruhi perilaku tentang penatalaksanaan Rheumatoid 

Arthritis pengetahuan dan informasi (Aklima et al., 2017). 

Di dunia artritis reumatoid merupakan penyakit muskuloskeletal yang paling 

sering terjadi. Angka kejadian rematik pada tahun 2016 yang dilaporkan oleh 

World Health Organisation (WHO) 335 juta penduduk didunia yang mengalami 

rematik, yang berarti 20% penduduk dunia terserang penyakit Astritis reumatoid, 

dimana 5 – 10% adalah mereka yang berusia 5 – 20 tahun dan 10% mereka yang 

berusia 55 tahun, artinya 1 – 6 lansia di dunia ini menderita rematik. Diperkirakan 

angka ini terus meningkat hingga tahun 2025 dengan indikasi lebih dari 25% akan 

mengalami kelumpuhan. (WHO,2016). Menurut Riskesdas (2018) jumlah 

penderita rheumatoid arthritis di Indonesia mencapai 7,30%. Seiring 

bertambahnya jumlah penderita rheumatoid arthritis di Indonesia justru tingkat 

kesadaran dan salah pengertian tentang penyakit ini cukup tinggi. Keadaan inilah 

menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia khususnya 
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penderita untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai rheumatoid arthritis. 

Selanjutnya prevalensi yang terjadi di Jawa Tengah berjumlah 6.78%. Prevalensi 

berdasarkan diagnosis dokter tertinggi di Aceh (13,3%). Prevalensi yang di 

diagnosa dokter lebih tinggi perempuan (8,5%) dibandingkan laki-laki 6,1% 

(Riskesdas,2018). Prevalensi penyakit rematik berdasarkan diagnosis kesehatan 

atau gejala di kota Magelang 28,9%, sedangkan di Kabupaten Megelang 11,7% 

(Fajri, 2019). 

Timbulnya nyeri membuat penderita seringkali takut untuk bergerak sehingga 

mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat menurunkan produktivitasnya (Padila, 

2012). Disamping itu, dengan mengalami nyeri, sudah cukup membuat pasien 

frustasi dalam menjalani hidupnya sehari-hari sehingga dapat mengganggu 

kenyamanan pasien. Karenanya terapi utama yang diarahkan untuk menangani 

nyeri ini (Lahemma, 2019). Dampak dari keadaan ini dapat mengancam jiwa 

penderitanya atau hanya menimbulkan gangguan kenyamanan dan masalah yang 

disebabkan oleh penyakit reumatik tidak hanya berupa keterbatasan yang tampak 

jelas pada mobilitas hingga hal yang paling ditakuti yaitu menimbulkan kecacatan 

seperti kelumpuhan dan gangguan aktivitas hidup sehari-hari (Silaban, 2016). 

Tujuan utama dari program pengobatan adalah untuk menghilangkan nyeri 

dan peradangan, mempertahankan fungsi sendi dan kemampuan maksimal dari 

klien, serta mencegah atau memperbaiki deformitas yang terjadi pada sendi 

(Ningsih, 2012). Ketidakmampuan yang dialami menimbulkan masalah baru 

seperti gangguan mobilitas, ketidakmampuan fisik, dan menurunya kemampuan 

melakukan perawatan diri sehingga dibutuhkan tingkat kemandirian yang baik 

untuk lansia (Handono & Isbagyo, 2005). Kemandirian untuk lansia dengan



 

 

 

melakukan upaya tindakan preventif dengan melakukan olahraga secara teratur, 

melakukan pengaturan pola diet seimbang dengan mengurangi makanan yang 

mengandung tinggi purin dan tinggi protein. Bila nyeri muncul dilakukan sebuah 

tindakan dengan menggunakan terapi modalitas diantaranya melakukan kompres 

hangat (Brunner&Suddarth, 2002) dan bila ada kemerahan dan bengkak 

menggunakan kompres dingin (Meiner & Luekenotte, 2006). 

1. 2 Rumusan Masalah 

 

Untuk mengetahui lebih lanjut dari perawatan penyakit ini maka penulis 

akan melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan asuhan keperawatan 

pada penderita rheumatoid arthritis dengan membuat rumusan masalah 

sebagai berikut “Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada Tn. M 

dengan gangguan mobilitas fisik pada diagnosa medis rheumatoid arthritis di 

dusun Ketabang?” 

1. 3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Mahasiswa mampu memberikan gambaran tentang asuhan 

keperawatan pada Tn. M dengan gangguan mobilitas fisik pada diagnosa 

medis rheumatoid arthritis di dusun Ketabang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

1. Melakukan pengkajian pada Tn. M dengan gangguan mobilitas fisik pada 

diagnosa medis rheumatoid arthritis di dusun Ketabang  

2. Melakukan perumusan diagnosa keperawatan pada Tn. M dengan 

gangguan mobilitas fisik pada diagnosa medis rheumatoid arthritis di 

dusun Ketabang  

3. Melakukan perencanaan asuhan keperawatan  pada Tn. M dengan 

gangguan mobilitas fisik pada diagnosa medis rheumatoid arthritis di 

dusun Ketabang



 

 

4. Melakukan pelaksanaan asuhan keperawatan pada Tn. M dengan 

gangguan mobilitas fisik pada diagnosa medis rheumatoid arthritis di 

dusun Ketabang  

5. Melakukan evalusi asuhan keperawatan pada Tn. M dengan gangguan 

mobilitas fisik pada diagnosa medis rheumatoid arthritis di dusun 

Ketabang 

1. 4 Manfaat 

 

Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini diharapkan dapat 

memberi manfaat: 

1.4.1 Akademis 

 

Hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan 

khususnya dalam hal asuhan keperawatan dengan kasus rheumatoid 

arthritis. 

1.4.2 Secara praktis, tugas akhir ini akan bermanfaat bagi: 

 

1. Bagi pelayanan keperawatan di rumah sakit 

 

Hasil studi kasus ini, dapat menjadi masukan bagi pelayanan di 

wilayah dusun Ketabang agar dapat melakukan asuhan keperawatan 

dengan kasus rheumatoid arthritis 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 kasus rheumatoid arthritis. 

3. Bagi profesi kesehatan 

 

Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada kasus 

rheumatoid arthritis. 



 

 

 

 

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. 

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. 

Bab 2 : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut medis 

dan asuhan keperawatan klien dengan diagnosa medis rheumatoid arthritis 

serta kerangka masalah. 

1.6.3 Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 



 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep asuhan 

keperawatan komplikasi rheumatoid arthritis. Konsep ini akan diuraikan definisi, 

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

masalah-masalah yang muncul pada komplikasi rheumatoid arthritis dengan 

melakukan asuhan keperawatan terdiri dari pengkajianm diagnosa, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 

 
 

2.1 Konsep Rheumatoid Arthritis 

 

2.1.1 Definisi 

 

Penyakit rheumatik adalah penyakit inflamasi non - bakterial yang bersifat 

sistemik, progresif, cenderung kronik dan mengenai sendi serta jaringan ikat sendi 

secara simetris (Rasjad Chairuddin, Pengantar Ilmu Bedah Orthopedi, hal 165). 

Inflamasi awal mengenai sendi-sendi sinovial disertai edema, kongestif 

vaskular, eksudat fibrin, dan infiltrasi selular. Peradangan kronis sinovial menjadi 

menebal, terutama pada sendi artikular kartilago dari sendi. Pada persendian 

terjadi granulasi menguat karena radang menimbulkan ganggguan nutrisi kartilago 

artikular, sehingga terjadi nekrotik. Jika kerusakan kartilago sangat luas, akan 

terjadi ankilosis. Kerusakan kartilago dan tulang menimbulkan dislokasi. Invasi 

tulang subkondria menimbulkan osteoporosis setempat. 

Artritis Rheumatoid adalah gangguan berupa kekakuan, pembengkakan, nyeri, 

dan kemerahan pada daerah persendian dan jaringan sekitarnya (Adelia, 2011). 

Rheumatik dapat menyerang semua sendi, tetapi yang paling sering diserang 
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adalah sendi pergelangan tangan, kuku-kuku jari, lutut dan engkel kaki. sendi- 

sendi yang lain mungkin diserang termasuk sendi ditulang belakang, pinggul, 

leher, bahu, dan bahkan sampai sambungan antara tulang kecil dibagian telinga 

dalam. Rheumatik juga mempengaruhi organ tubuh bagian dalam seperti jantung, 

pembuluh darah, kulit dan paru-paru. Serangan Rheumatik biasanya simetris yaitu 

menyerang sendi yang sama dikedua sisi tubuh (Haryono, dan Sulis, 2013) 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis didapatkan 

hasil observasi dengan 3 lansia penderita Rheumatik mengeluh nyeri pada kaki, 

kekakuan pada sendi, sendi yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk, bertambah nyei 

saat beraktivitas, 3 orang lansia tersebut merasa kelelahan setelah beraktivitas 

meskipun hanya beraktivitas ringan. Mereka semua mengatakan tidak 

mengkonsumsi obat secara rutin untuk menghilangkan rasa nyerinya karena 

keterbatasan obat. Jika mereka mereka merasakan sakit hanya meminta obat 

kepada petugas Unit Pelayanan Kesehatan terdekat. Mereka hanya mengolesi 

balsam pada sendi yang sakit dan itu tidak dilakukan setiap hari. 

Penyakit Rheumatik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, gaya hidup 

kurang sehat, kurang gerak dan olahraga, serta pengetahuan mengetahui 

pencegahan rheumatik yang kurang. Seft care lansia yang menderita rheumatik 

diidentifikasikan sebagai tindakan yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan 

lansia untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan, seperti perbaikan nutrisi 

dan olahraga teratur, istirahat cukup, obat-obatan untuk meningkatkan dan 

memulihkan penyakitnya. Dalam pemulihan penyakit rheumatik diperlukan 

tindakan keperawatan mandiri. Untuk mencapai itu diperlukan peran perawat 

gerontik yaitu memberikan Asuhan Keperawatan secara langsung kepada lansia 
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dengan pemberian nasihat, dengan memberikan bantuan terhadap penderita 

penyakit rheumatik. 

 
 

2.1.2 Anatomi Fisiologi Sendi 

 
 

Gambar 2.1 Macam-macam sendi pada tubuh 

 

Sendi merupakan pertemuan dua tulang, tetapi tidak semua pertemuan 

tersebut memungkinkan tejadinya pergerakan. Ada tiga jenis sendi pada 

manusia dan gerakan yang dimungkinkannya yaitu : sendi fibrosa, kartilago 

dan sinovial (Roger, 2002). 

 
Gambar 2.2 macam-macam sendi 
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a. Sendi fibrosa atau sendi mati terjadi bila batas dua buah tulang bertemu 

membentuk cekungan yang akurat dan hanya dipusahkan oleh lapisan 

tipis jaringan fibrosa. Sendi seperti ini terdapat di antara tulang-tulang 

kranium. 

b. Sendi kartilaginosa atau sendi yang bergerak sedikit (sendi tulang rawan). 

 

Sendi tulang rawan terjadi bila dua permukaan tulang dilapisis tulang 

rawan hialin dan dan dihubungkan oleh sebuah bantalan fibrokartilago 

dan ligamen yang tidak membentuk sebuah kapsul sempurna disekeliling 

sendi tersebut. Sendi tersebut terletak diantara badan-badan vertebra dan 

diantara manubrium dan badan sternum. 

c. Sendi sinovial atau sendi yang bergerak bebas terdiri dari dua atau lebih 

tulang yang ujung-ujungnya dilapisi tulang rawan hialin sendi. Terdapat 

rogga sendi yang mengandung cairan sinovial, yang memberi nutrisi pada 

tulang rawan sendi yang tidak mengandung pembuluh darah keseluruhan 

sendi tersebut dikelilingi kapsul fibrosa yang dilapisi membran sinovial. 

Membran sinovial ini melapisi seluruh interior sendi, kecuali ujung-ujung 

tulang, meniskus, dan diskus. Tulang-tulang sendi sinovial juga 

dihubungkan oleh sejumlah ligamen dan sejumlah gerakan selalu bisa 

dihasilkan pada sendi sinovial meskipun terbatas, misalnya gerak luncur 

(gliding) antara sendi-sendi metakarpal. 

Adapun jenis-jenis sendi Sinovial : 
 

1) Sendi pelana (hinge) memungkinkan gerakan hanya pada satu arah, 

misalnya sendi siku. 
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2) Sendi pivot memungkinkan putaran (rotasi), misalnya antara radius 

dan ulna pada daerah siku dan antara vertebrata servikal I dan II yang 

memungkinkan gerakan memutar pada pergelakan tangan dan kepala. 

3) Sendi kondilar merupakan dua pasangan permukaan sendi yang 

memungkinkan gerakan hanya pada satu arah, tetapi permukaan sendi 

bisa berada dalam satu kapsul atau dalam kapsul yang berbeda, 

misalnya sendi lutut. 

4) Sendi bola dan mangkuk (ball and socket) sendi ini dibentuk oleh 

sebuah kepala hemisfer yang masuk ke dalam cekungan berbentuk 

mangkuk misalnya sendi pinggul dan bahu. 

d. Pergerakan sendi dibagi menjadi tiga macam yaitu : 

 

1) Gerakan meluncur, seperti yang diimplikasikan namanya, tanpa 

gerakan menyudut atau ,memutar. 

2) Gerakan menyudut menyebabkan peningkatan atau penurunan sudut 

diantara tulang. Gerakan ini mencangkup fleksi (membengkok), 

ekstensi (lurus), abduksi (menjauhi garis tengah) dan aduksi 

(mendekati garis tengah). 

3) Gerakan memutar memungkinkan rotasi internal (memutar suatu 

bagian pada porosnya mendekati garis tengah) dan rotasi ekstern 

(menjauhi garis tengah). Sirkumduksi adalah gerakan ekstremitas yang 

membentuk suatu lingkaran. Istilah supinasi dan pronasi merujuk pada 

gerakan memutar telapak tangan keatas dan kebawah. 
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2.1.3 Etiologi 

Penyebab Artritis Rheumatoid belum diketahui dengan pasti. Namun 

kejadiannya dikolerasikan dengan interaksi yang kompleks antara faktor genetik 

dan lingkungan (Suarjana, 2009). 

1. Genetik, berupa hubungan dengan HLH-DRBI dan faktor ini memiliki angka 

kepekaan dan ekspresi penyakit sebesar 60% (Suarjana, 2009). 

2. Hormon sex, perubahan profil hormon berupa stimulasi dari Plasental 

kortikotraonim Releasing Hormone yang mensekresi dehidropiandrosteron 

(DHEA), yang merupakan substrat penting dalam sintesis esterogen plasenta. 

Dan stimulasi esterogen dan proggesteron pada respon imun selular (THI). 

Pada RA respon THI lebih dominan sehingga estrogen dan progesteron 

mempunyai efek yang berlawanan terhadap perkembangan penyakit ini 

(Suarjana, 2009). 

3. Faktor Infeksi, beberapa agen infeksi diduga bisa seinduk semang (host) dan 

merubah reaktifitas atau respon sel T sehingga muncul timbulnya penyakit 

RA (Suarjana, 2009). 

4. HeatShockProtein (HSP) Merupakan protein yang diproduksi sebagai respon 

terhadap stress. Protein ini mengandung untaian (sequence) asam amino 

homolog. Diduga terjadi fenomena kemiripan molekul dimana antibodi dan 

sel T mengenali epitok HSP. Pada agen infeksi dan sel Host. Sehingga bis 

mencetuskan terjadinya reaksi silang Limposit dengan sel Host sehingga 

mencetuskan reaksi immunologis (Suarjana, 2009). 
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2.1.4 Manifestasi Klinis 

 

Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, namun faktor 

predisposisinya adalah mekanisme immunitas (antigen-antibodi) dan faktor 

metabolik dan infeksi virus. 

1. Setempat: 

 

a. Sakit pada persendian disertai kaku dan gerakan terbatas. 

 

b. Lambat laun membengkak, panas, merah, dan lemah. 

 

c. Perubahan bentuk tangan , jari tangan seperti leher angsa, deviasi ulna. 

 

d. Semua sendi dapat terserang (panggul, lutut, pergelangan tangan, siku, 

bahu, rahang). 

2. Sistemik: 

 

a. Mudah capek, lemah, dan lesu 

 

b. Demam 

 

c. Takikardia 

 

d. Berat badan turun 

 

e. Anemia 

 

Jika ditinjau dari stadium penyakit, terdapat 3 stadium, yaitu: 

 

1. Stadium sinovitis 

 

Pada stadium ini terjadi perubahan dini pada jaringan sinovial yang 

ditandai hiperemi, edema karena kongesti, nyeri pada saat bergerak maupun 

istirahat, bengkak dan kekakuan. 

2. Stadium destruksi 

 

Pada stadium ini selain terjadi kerusakan pada jaringan sinovial terjadi 

juga pada jaringan sekitarnya yang ditandai adanya kontraksi tendon. 
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3. Stadium deformitas 

 

Pada stadium ini terjadi perubahan secara progresif dan berulang kali, 

deformitas dan gangguan fungsi secara menetap. 

 
 

2.1.5 Patofisiologi 

 

Inflamasi mula-mula mengenai sendi-sendi sinovial seperti edema, 

kongesti vaskular, eksudat febrin dan infiltrasi selular. Peradangan yang 

berkelanjutan sinovial menjadi menebal, terutama pada sendi artikular 

kartilago dari sendi. Pada persendian ini granulasi membentuk pannus, 

atau penutup yang menutupi kartilago. Pannus masuk ke sub chondria. 

Jaringan granulasi menguat karena radang menimbulkan gangguan nutrisi 

kartilago artikuler. Kartilago menjadi nekrosis. 

 

 

 
 

Gambar 2.2 cairan sinovial - wikipedia 

 

Tingkat erosi dari kartilago sangat luas maka terjadi adhesi diantara 

permukaan sendi, karena jaringan fibrosa atau tulang bersatu (ankilosis). 

Kerusakan kartilago dan tulang menyebabkan tendon dan ligamen jadi 

lemah dan bisa menimbulkan subluksasi atau dislokasi dari persendian. 

Invasi dari tulang sub chondrial bisa menyebabkan osteoporosis 

setempat. 
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Gambar 2.3 Perbedaan sendi normal dengan rheumatoid arthritris 

Lamanya artritis rhematoid berbeda dari tiap orang. Ditandai dengan 

masa adanya serangan dan tidak adanya serangan. Sementara ada orang 

yang sembuh dari serangan pertama dan selanjutnya tidak terserang lagi. 

Yang lain, terutama yang mempunyai faktor rheumatoid (seropositif 

gangguan rheumatoid) gangguan akan menjadi kronis yang progresif. 

 
 

2.1.6 Klasifikasi 

 

Buffer (2010) mengklasifikasikan rheumatoid arthritis menjadi 4 tipe, 

yaitu: 

1. Rheumatoid arthritis klasik pada tipe ini harus terdapat 7 kriteria tanda dan 

gejala sendi yang harus berlangsung terus menerus, paling sedikit dalam 

waktu 6 minggu. 

2. Rheumatoid arthritis defisit pada tipe ini harus terdapat 5 kriteria tanda 

dan gejala sendi yang harus berlangsung terus menerus, paling sedikit 

dalam waktu 6 minggu. 

3. Probable rheumatoid arthritis pada tipe ini harus terdapat 3 kriteria tanda 

dan gejala sendi yang harus berlangsung terus menerus, paling sedikit 

dalam waktu 6 minggu. 
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4. Possible rheumatoid arthritis pada tipe ini harus terdapat 2 kriteria tanda 

dan gejala sendi yang harus berlangsung terus menerus, paling sedikit 

dalam waktu 3 bulan. 



17 
 

Ankilosis tulang 

Gangguan 

Mobilitas Fisik 

Sinovial Menebal Kekuatan sendi Kurangnya informasi 

Nyeri Reaksi Peradangan 

Reaksi Faktor R dg Antibodi, 

faktor metabolik, infekski dg 

kecenderungan virus 

Infiltrasi dlm os. Subcondria 

Pannus Gangguan 

Mobilitas Fisik 

Defisit 

pengetahuan 

Ankilosis fibrosa 

Adhesi pada permukaan sendi 

Defisit 

Perawatan Diri 

keterbatasan gerakan sendi 

2.1.7 Pathway 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber 

 

(Nurarif dan Kusuma, 2013) 

Resiko cedera 

Hilangnya 

kekuatan otot 

Deformitas sendi 

Nodul 

Tendon & ligamen melemah 

Mudah luksasi 

& subluksasi 

Hambatan nutrisi pd 

kartilago artikularis 

Kerusakan kartilago & 

tulang 

Kartilago nekrosis 

Kekuatan sendi 

Gangguan Body 

Image 



18 
 

2.1.8 Komplikasi 

 

Kelainan sistem pencernaan yang sering dijumpai adalah gastritis 

dan ulkus peptik yang merupakan komplikasi utama penggunaan obat anti 

imflamasi non steroid (OAINS) atau obat pengubah jalan penyakit DMARD 

(disease modifying antirheumatoid drugs) yang menjadi faktor penyebab 

mortalitas utama pada artritis rheumatoid. Komplikasi saraf yang terjadi tidak 

memberikan gambaran yang jelas, sehingga sukar dibedakan antara akibat lesi 

artikular dan lesi neuropatik. Umumnya berhubungan dengan mielopati akibat 

ketidakstabilan vertebrata servikal dan neuropati siskemik vaskulitis 

(Mansjoer, 1999) 

Menurut (Sya'diyah, 2018) komplikasi yang mungkin muncul adalah : 

 

1. Neuropati perifer memengaruhi saraf yang paling sering terjadi di tangan 

dan kaki. 

2. Anemia 

 

3. Pada otot terjadi myosis,yaitu proses granulasi jaringan otot. 

 

4. Pada pembuluh darah terjadi tromboemboli. Tromboemboli adalah adanya 

sumbatan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh adanya darah yang 

membeku. 

 
 

2.1.9 Pemeriksaan Penunjang 

 

Pemeriksaan penjungan ini tidak banyak berperan dalam diagnosis artritis 

rheumatoid, pemeriksaan laboratorium mungkin dapat sedikit membantu 

untuk melihat prognosis pasien, seperti : 

a. Pemeriksaan Laju Endap Darah (LED) akan meningkat. 
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b. Tes faktor reuma biasanya positif pada lebih dari 75% pasien artritis 

reumatoid terutama bila masih aktif . Sisanya dapat dijumpai pada pasien 

lepra, TB paru, sirosis hepatis, penyakit kolagen dan sarkoidosis. 

c. Leukosit normal atau meningkat sedikit. 

 

d. Trombosit meningat. 

 

e. Kadar albumin serum trurun dan globulin. 

 

f. Jumlah sel darah merah dsn komplremen C4 menurun. 

 

g. Protein C-reaktif dan antibodi antiukleus (ANA) biasanya positif. 

 

h. Laju sedimentasi eritrosit meningkat menunjukan inflamasi. 

 

i. Tes aglutinasi lateks menunjukan kadar igC atau igM (faktor mayor dari 

rheumatoid ) tinggi. Makin tinggi iter, maka makin berat penyakitnya. 

j. Pemerikasaan sinar-X dilakukan untuk membantupenegakkan diganosa 

dan memantau perjalanan penyakit. Foto rontgen menunjukan erosi tulang 

yang khas terjadi kemudian dalam perjalanan penyakit tersebut (Rosyidi, 

2013). 

 

 
2.1.10 Penatalaksanaan 

 

Tujuan utama dari program penatalakasanaan adalah perawatan 

sebagai berikut : 

1) Untuk menghilangkan nyeri dan peradangan. 

 

2) Untuk mempertahankan fungsi sendi dan kemampuan maksimal dari 

penderita. 

3) Untuk mencegah dan atau memperbaiki defporitas yang terjadi pada 

sendi. 
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4) Mempertahankan kemandirian sehingga tidak bergantung pada orang 

lain. 

a. Keperawatan 

 

1) Pendidikan yang diberikan meliputi pengertian, patofisiologi, 

(perjalanan penyakit), penyebab, pencegahan dan pengobatan penyakit 

ini. Proses pendidikan ini harus di lakukan secara terus-menerus. 

2) Istirahat , Merupakan hal penting karena rematik biasanya disertai rasa 

lelah yang hebat. Walaupun rasa lelah tersebut dapat saja timbul setiap 

hari , tetapi ada masa dimana penderita merasa lebih baik atau lebih 

berat. 

3) Latihan Fisik dan Fisioterapi, Latihan spesifik dapat bermanfaat dalam 

memperthankan fungsi sendi. Latihan ini mencakup gerakan aktif dan 

pasif pada semua sendi yang sakit, sedikitnya dua kali sehat. Obat 

untuk menghilangkan nyeri diperlukan sebelum memulai latihan. 

Kompres panas pada sendi yang sakit dan bengkak mungkin dapat 

mengurangi nyeri. Latihan yang berlebihan dapat merusak struktur 

penunjang sendi yang memang sudah lemah oleh adanya penyakit. 

b. Medis 

1) Penggunaan OAINS 

 

Obat Anti Inflamasi Non Steroid (OAINS) umunya diberikan pada 

penderita AR sejak dini penyakit untuk mengatasi nyeri sendi akibat 

inflamasi yang sering kali dijumpai. Selain dapat mengatasi inflamasi, 

OAINS juga memberikan efek analgetik yang sangat baik. OAINS 

bekerja dengan cara : 
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1) Memungkinkan stabilitas membran lisosomal. 

 

2) Menghambat pembesaran dan aktivitas mediator imflamasi 

(histamin, serotoin, enzim lisosomal dan enzim lainnya). 

3) Menghambat migrasi sel ke tempat peradangan 

 

4) Menghambat proliferasi seluler 

 

5) Menetralisirkan radikal oksigen 

 

6) Menekan rasa nyeri 

 

2) Pengunaan DMARD 

 

DMARD (disease modifying antirheumatoid drugs) digunakan 

untuk melindungi rawan sendi dan tulang dari proses dekstruksi akibat 

Artritis Rheumatoid. Beberapa jenis DMARD yang lazim digunakan 

untuk pengobatan AR adalah : 

1. Klorokuin : Dosis anjurkan klorokuin fosfat 250mg/hari 

hidrosiklorokuin 400mg/hari. Efek samping bergantung pada dosis 

harian, berupa penurunan ketajaman penglihatan, dermatitis, 

makulopapular, nausea, diare, dan anemia hemolitik. 

2. Sulfazalazine : Untuk pengobatan AR sulfazalazine dalam bentuk 

enteric coated tablet digunakan mulai dari dosis 1x500 mg/hari, 

untuk kemudian ditingkatkan 500mg setiap minggu sampai 

mencapai dosis 4x500mg. 

3. Dpeicillamine : Dalam pengobatan AR. DP (Cuprimin 250mg 

Trolovol 300mg) digunakan dalam dosis 1x250mg sampai 

300mg/hari kemudian dosis ditingkatkan setiap dua sampai 4 
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minggu sebesar 250 sampai 300 mg/hari untuk mencapai dosis total 

4x250 sampai 300mg/hari. 

3) Operasi Pembedahan 

 

Jika berbagai cara pengobatan telah dilakukan dan tidak 

berhasil serta terdapat alasan yang cukup kuat, dapat dilakukan 

pengobatan pembedahan. Jenis pengobatan ini pada pasien AR 

umumnya bersifat ortopedik, misalnya sinovektoni, artrodesis, total 

hip replacement, memperbaiki deviasi ulnar, dan sebagainya. 

 

 
2.2 Konsep Dasar Lansia 

 

2.2.1. Definisi Lansia 

 

Masa dewasa tua (lansia) dimulai setelah pensiun, biasanya antara usia 

65-75 tahun (Potter, 2005). Seseorang dikatakan Lansia ialah apabila berusia 

60 tahun atau lebih, Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang 

telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang 

dikategorikan Lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut Aging 

Process atau proses penuaan (Nugroho, 2008). 

Proses penuaan merupakan proses alamiah setelah tiga tahap kehidupan, 

yaitu masa anak, masa dewasa, dan masa tua yang tidak dapat dihindari oleh 

setiap individu. Pertambahan usia akan menimbulkan perubahan-perubahan 

pada struktur dan fisiologis dari berbagai sel/jaringan/organ dan sistem yang 

ada pada tubuh manusia. Proses ini menjadi kemunduran fisik maupun 

psikis. Kemunduran fisik ditandai dengan kulit mengendur, rambut memutih, 

penurunan pendengaran, penglihatan memburuk, gerakan lambat, dan 
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kelaianan berbagai fungsi organ vital. Sedangkan kemunduran psikis terjadi 

peningkatan sensitivitas emosional, penurunan gairah, bertambahnya minat 

terhadap diri, berkurangnya minat terhadap penampilan, meningkatkan minat 

terhadap material, dan minat kegiatan rekreasi tidak berubah (Mubarak, 

2009). 

2.2.2. Batasan Lansia 

 

1. WHO (1999) menjelaskan batasan lansia adalah sebagai berikut : 

 

1) Usia lanjut (elderly) antara usia 60-74 tahun, 

 

2) Usia tua (old) :75-90 tahun, dan 

 

3) Usia sangat tua (very old) adalah usia > 90 tahun. 

 

2. Depkes RI (2005) menjelaskan bahwa batasan lansia dibagi menjadi 

tiga katagori, yaitu: 

1) Usia lanjut presenilis yaitu antara usia 45-59 tahun, 

 

2) Usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas, 

 

3) Usia lanjut beresiko yaitu usia 70 tahun ke atas atau usia 60 tahun ke 

atas dengan masalah kesehatan 

2.2.3. Ciri-Ciri Lansia 

 

1) Lansia merupakan periode kemunduran. 

 

Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor 

psikologis. Memiliki motivasi yang rendah dalam melakukan kegiatan, 

maka akan mempercepat proses kemunduran fisik, akan tetapi ada juga 

lansia yang memiliki motivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik pada 

lansia akan lebih lama terjadi. 
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2) Lansia memiliki status kelompok minoritas. 

 

Kondisi ini sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan 

terhadap lansia dan diperkuat oleh pendapat yang kurang baik, misalnya 

lansia yang lebih senang mempertahankan pendapatnya maka sikap 

sosial di masyarakat menjadi negatif, tetapi ada juga lansia yang 

mempunyai tenggang rasa kepada orang lain sehingga sikap sosial 

masyarakat menjadi positif. 

3) Menua membutuhkan perubahan peran. 

 

Perubahan peran pada lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan 

sendiri bukan atas dasar tekanan dari lingkungan. Misalnya lansia 

menduduki jabatan sosial di masyarakat sebagai Ketua RW, sebaiknya 

masyarakat tidak memberhentikan lansia sebagai ketua RW karena 

usianya. 

4) Penyesuaian yang buruk pada lansia. 
 

Perlakuan yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung 

mengembangkan konsep diri yang buruk. Akibat dari perlakuan yang 

buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk pula. Contoh : 

lansia yang tinggal bersama keluarga sering tidak dilibatkan untuk 

pengambilan keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno, kondisi 

inilah yang menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan, cepat 

tersinggung dan bahkan memiliki harga diri yang rendah. 
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2.2.4. Karakteristik Lansia 

Karakteristik lansia menurut Ratnawati (2017) yaitu : 

 

1. Usia 

 

UU No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, lansia 

adalah seseorang yang telah mencapai usia diatas 60 tahun (Ratnawati, 

2017). 

2. Jenis kelamin 

 

Data Kemenkes RI (2015), lansia didominasi oleh jenis kelamin 

perempuan. Artinya, ini menunjukkan bahwa harapan hidup yang paling 

tinggi adalah perempuan (Ratnawati, 2017). 

3. Status pernikahan 

 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik RI SUPAS 2015, penduduk 

lansia ditilik dari status perkawinannya sebagian besar berstatus kawin 

(60 %) dan cerai mati (37 %). Adapun perinciannya yaitu lansia 

perempuan yang berstatus cerai mati sekitar 56,04 % dari keseluruhan 

yang cerai mati, dan lansia laki-laki yang berstatus kawin ada 82,84 %. 

Hal ini disebabkan usia harapan hidup perempuan lebih tinggi 

dibandingkan dengan usia harapan hidup laki-laki, sehingga presentase 

lansia perempuan yang berstatus cerai mati lebih banyak dan lansia laki- 

laki yang bercerai umumnya kawin lagi (Ratnawati, 2017). 

4. Pekerjaan 

 

Mengacu pada konsep active ageing WHO, lanjut usia sehat 

berkualitas adalah proses penuaan yang tetap sehat secara fisik, sosial 

dan mental sehingga dapat tetap sejahtera sepanjang hidup dan tetap 

berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup sebagai 
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anggota masyarakat. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi 

Kemenkes RI 2016 sumber dana lansia sebagian besar pekerjaan/usaha 

(46,7%), pensiun (8,5%) dan (3,8%) adalah tabungan, saudara atau 

jaminan sosial (Ratnawati, 2017). 

5. Pendidikan terakhir 

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darmojo menunjukkan 

bahwa pekerjaan lansia terbanyak sebagai tenaga terlatih dan sangat 

sedikit yang bekerja sebagai tenaga professional. Dengan kemajuan 

pendidikan diharapkan akan menjadi lebih baik (Darmojo & Martono, 

2006). 

6. Kondisi kesehatan 

 

Angka kesakitan, menurut Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI 

(2016) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur 

derajat kesehatan penduduk. Semakin rendah angka kesakitan 

menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik. 13 Angka 

kesehatan penduduk lansia tahun 2014 sebesar 25,05%, artinya bahwa 

dari setiap 100 orang lansia terdapat 25 orang di antaranya mengalami 

sakit. Penyakit terbanyak adalah penyakit tidak menular (PTM) antar 

lain hipertensi, artritis, strok, diabetes mellitus (Ratnawati, 2017). 
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2.2.5. Klasifikasi Lansia 

 

Menurut Word Health Organization (WHO), 

 

Usia Pertengahan (Middle Age): Usia 45-59 Tahun 

 

1) Usia Lansia (Elderly): Usia 60-74 Tahun 

 

2) Usia Lansia Tua (Old): Usia 75-90 Tahun 

 

3) Usia Sangat Tua (Very Old): Usia Diatas 90 Tahun 

 

 

Menurut DepKes RI (2003). Klasifikasi pada lansia yaitu: 

 

1. Pralansia (prasenilis): seseorang dengan usia antara 45-59 tahun. 

 

2. Lansia: seseorang dengan usia 60 tahun lebih. 

 

3. Lansia resiko tinggi: seseorang yang berusia 70 tahun/lebih atau 

seseorang dengan usia 60 tahun/ lebih dengan masalah kesehatan. 

4. Lansia potensial: seorang lanjut usia yang bisa melakukan pekerjaan 

dan/atau kegiatan yang mendapatkan hasil barang/jasa. 

5. Lansia tidak potensial: lanjut usia yang ketergantungan terhadap 

bantuan orang lain karena ketidakberdayaannya dalam mencari nafkah 

dalam kehidupannya. 
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2.2.6. Tipe Lansia 

 

Menurut Nugroho (2000) tipe lansia tergantung dari karakter, 

ekonomi, kondisi fisik, mental, pengalaman hidup, sosial dan 

lingkungannya. Tipe-tipe lansia bisa dijabarkan seperti berikut: 

1. Tipe arif bijaksana 

 

Kaya dengan hikmah, pengalaman, menyesuaikan diri dengan 

perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, 

sederhana, dermawan, memenuhi undangan, dan menjadi panutan. 

2. Tipe mandiri 

 

Mengganti kegiatan yang hilang dengan yang baru, selektif dalam 

mencari pekerjaan, bergaul dengan teman, dan memenuhi undangan. 

3. Tipe tidak puas 

 

Konflik lahir batin menentang proses penuaan sehingga menjadi 

pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, sulit dilayani, pengkritik, 

dan banyak menuntut. 

4. Tipe pasrah 
 

Menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti kegiatan agaman, 

dan melakukan pekerjaan apa saja. 

5. Tipe bingung 

 

Kaget, kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, minder, 

menyesal, pasif, dan acuh tak acuh. 

Selain itu tipe lansia yaitu tipe konstruktif, tipe optimis, tipe 

dependen (ketergantungan), tipe militan dan serius, tipe devensif 

(bertahan), tipe putus asa (benci terhadap dirinya) serta tipe 
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pemarah/frustasi (kekecewaan karena gagal dalam melakukan sesuatu). 

Sedangkan jika dilihat dari tingkat kemandiriannya berdasarkan 

kemampuan dalam melakukan aktivitas kesehariannya (Indeks 

kemandirian Katz), para lansia bisa digolongkan beberapa tipe, yaitu 

lansia mandiri sepenuhnya, lansia mandiri dengan bantuan langsung 

keluarganya, lansia mandiri dengan bantuan secara tidak langsung, 

lansia dengan bantuan badan sosial, lansia di panti werdha, lansia yang 

dirawat di rumah sakit, dan lansia dengan gangguan mental (Maryam, 

dkk, 2008). 
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Tabel 2.1 Pengkajian dengan Katz Indeks menurut Siti. Dkk 2011 

Skor Kriteria 

A Kemandirian dalam hal makan, kontinen (BAB atau  BAK), 

berpindah, ke kamar kecil, berpakaian dan mandi 

B Kemandirian dalam semua hal kecuali satu dari fungsi tersebut 

C Kemandirian dalam semua hal kecuali mandi dan satu fungsi 

tambahan 

D Kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian dan 

satu fungsi tambahan 

E Kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, ke 

kamar kecil dan satu fungsi tambahan 

F Kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, ke 

kamar kecil, berpindah dan satu fungsi tambahan 

G Ketergantungan pada keenam fungsi tersebut 
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2.3 Konsep Gangguan Mobilitas Fisik 

 

2.3.1 Definisi 

 

Mobilitas atau mobilisasi merupakan kemampuan individu untuk 

bergerak secara mudah, bebas dan teratur untuk mencapai suatu tujuan, 

yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara mandiri maupun 

dengan bantuan orang lain dan hanya dengan bantuan alat (Widuri, 2010). 

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 immobilisasi merupakan suatu 

kedaaan dimana individu yang mengalami atau berisiko mengalami 

keterbatasan gerakan fisik (Snyder, et al 2010). Ada lagi yang 

menyebutkan bahwa 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 (Ernawati, 2012). 

 
 

2.3.2 Etiologi 

 

Faktor penyebab terjadinya gangguan mobilitas fisik yaitu : 

 

1. Kerusakan integritas strutur tulang 

 

2. Perubahan metbolisme 

 

3. Ketidakbugaran fisik 

 

4. Penurunan kendali otot 

 

5. Penurunan massa otot 
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6. Penurunan kekuatan otot 

 

7. Keterlambatan perkembangan 

 

8. Kekakuan sendi 

 

9. Kontraktur 

 

10. Malnutrisi 

 

11. Gangguan muskuloskeletal 

 

12. Gangguan neuromuskular 

 

13. Indeks massa tubuh diatas persentil ke-75 sesuai usia 

 

14. Efek agen farmakologi 

 

15. Program pembatasan gerak 

 

16. Nyeri 

 

17. Kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik 

 

18. Kecemasan 

 

19. Gangguan kognitif 

 

20. Keengganan melakukan pergerakan 

 

21. Gangguan sensoripersepsi (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). 

 

 

 
2.3.3 Jenis Mobilitas dan Immobilitas 

 

a. Mobilitas 

 

1. Mobilitas penuh merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak 

secara penuh dan bebas sehingga dapat melakukan interaksi sosial 

dan menjalankan peran sehari-hari. Mobilitas penuh ini merupakan 

fungsi saraf motorik volunter dan sensorik untuk dapat mengontrol 

seluruh area tubuh seseorang. 
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2. Mobilitas sebagian merupakan kemampuan seseorang untuk 

bergerak dengan batasan jelas dan tidak mampu bergerak secara 

bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan 

sensorik pada area tubuhnya. Mobilitas sebagian ini dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu : 

1) Mobilitas sebagian temporer merupakan kemampun individu 

untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara. Hal 

tersebut dapat disebabkan oleh trauma reversibel pada sistem 

muskuloskeletal, contohnya adalah adanya dislokasi sendi dan 

tulang. 

2) Mobilitas sebagian permanen merupakan kemampuan individu 

untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Hal 

tersebut disebabkan oleh rusaknya sistem saraf yang reversibel, 

contohnya terjadi hemiplegia karena stroke, parapelgia karena 

cedera tulang belakang, poliomielitis karena terganggunya 

sistem saraf motorik dan sensorik (Widuri, 2010). 

b. Imobilitas 
 

1) Imobilitas fisik, merupakan pembatasan untuk bergerak secara 

fisik dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan komplikasi 

pergerakan, seperti pada pasien dengan hemiplegia yang tidak 

mampu mempertahankan tekanan di daerah paralisis sehingga 

tidak dapat mengubah posisi tubuhnya untuk mengurangi 

tekanan. 
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2) Imobilitas intelektual, merupakan keadaan ketika seseorang 

mengalami keterbatasan daya pikir, seperti pada pasien yang 

mengalami kerusakan otak akibat suatu penyakit. 

3) Imobilitas emosional, keadan ketika seseorang mengalami 

pembatasan secara emosional karena adanya perubahan secara 

tiba-tiba dalam menyesuaikan diri. Seprti keadaan stres berat 

dapat disebabkan karena bedah amputasi ketika seseorang 

mengalami kehilangan bagian anggota tubuh atau kehilangan 

sesuatu yang paling dicintai. 

4) Imobilitas sosial, keadaan individu yang mengalami hambatan 

dalam melakukan interaksi sosial karena keadaan penyakit 

sehingga dapat memengaruhi perannya dalam kehidupan social 

(Widuri, 2010). 

2.3.4 Tanda dan Gejala 

 

Adapun tanda dan gejala gangguan mobilitas fisik menurut Tim 

Pokja SDKI DPP PPNI (2017) yaitu : 

a. Tanda dan gejala mayor 

 

Tanda dan gejala mayor subyektif dari gangguan mobilitas fisik, yaitu 

mengeluh sulit menggerakan ekstremitas. Kemudian, untuk tanda dan 

gejala mayor obyektifnya, yaitu kekuatan otot menurun, rentang gerak 

(ROM) menurun. 

b. Tanda dan gejala minor 

 

Tanda dan gejala minor subyektif dari gangguan mobilitas fisik, yaitu 

nyeri saat bergerak, enggan melakukan pergerakan, merasa cemas saat 
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bergerak. Kemudian, untuk tanda dan gejala minor obyektifnya, yaitu 

sendi kaku, gerakan tidak terkoordinasi, gerakan terbatas, fisik lemah. 

NANDA-1 (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 membolak- 

balik posisi, ketidaknyamanan, melakukan aktivitas lain sebagai pengganti 

pergerakan, dispnea setelah beraktivitas, tremor akibat bergerak, 

instabilitas postur, gerakan lambat, gerakan spastik, serta gerakan tidak 

terkoordinasi. 

2.3.5 Faktor yang mempengaruhi Gangguan Mobilitas Fisik 

 

a. Gangguan muskuloskeletal biasanya dipengaruhi oleh beberapa 

keadaan tertentu yang mengganggu pergerakan tubuh seseorang yaitu: 

1. Pengaruh otot, akibat pemecahan proteinpasien mengalami 

kehilangan massa tubuh yang membentuk sebagian otot, maka 

penurunan massa otot tidak mampu mempertahankan aktivitas 

tanpa peningkatan kelelahan. Massa otot menurun akibat 

metabolisme dan tidak digunakan. Gangguan mobilitas fisik 

berlanjut dan otot tidak dilatih, maka akan terjadi penurunan massa 

yang berkelanjutan yang bisa menyebabkan atropi yang merupakan 

suatu keadaan yang dipandang secara luas sebagai respons 

terhadap penyakit dan penurunan aktivitas sehari-hari, seperti pada 

respons gangguan mobilitas fisik. 
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2. Pengaruh skeletal, yang menyebabkan dua perubahan terhadap 

skeletal yaitu gangguan metabolisme kalsium dan kelainan sendi. 

Gangguan mobilitas fisik berakibat pada resorpsi tulang, sehingga 

jaringan tulang menjadi kurang padat dan terjadi osteoporosis yang 

beresiko terjadinya fraktur patologis. 

b. Gangguan sistem pernapasan, pasien post operasi berisiko tinggi untuk 

mengalami komplikasi paru-paru. Komplikasi paru-paru yang paling 

umum terjadi adalah atelektasis dan pneumonia hipostatik, pada 

atelektasis bronkiolus menjadi tertutup oleh adanya sekresi dan kolaps 

alveolus distal karena udara yang diabsorbsi, sehingga menghasilkan 

hipovenstilasi. Pneumonia hipostatik adalah peradangan paru-paru 

akibat statisnya sekresi (Potter & Perry, 2010) 

 
 

2.3.6 Manifestasi Klinis 

 

Respon fisiologik dari perubahan mobilisasi, adalah perubahan pada: 

 

1. Muskuloskeletal seperti kehilangan daya tahan, penurunan massa otot, 

atropi dan abnormalnya sendi (kontraktur) dan gangguan metabolisme 

kalsium. 

2. Kardiovaskuler seperti hipotensi ortostatik, peningkatan beban kerja 

jantung, dan pembentukan thrombus. 

3. Pernafasan seperti atelektasis dan pneumonia hipostatik, dispnea 

setelah beraktifitas. 

4. Metabolisme dan nutrisi antara lain laju metabolic; metabolisme 

karbohidrat, lemak dan protein; ketidakseimbangan cairan dan 
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elektrolit; ketidakseimbangan kalsium; dan gangguan pencernaan 

(seperti konstipasi). 

5. Eliminasi urin seperti stasis urin meningkatkan risiko infeksi saluran 

perkemihan dan batu ginjal. 

6. Integument seperti ulkus dekubitus adalah akibat iskhemia dan anoksia 

jaringan. 

7. Neurosensori: sensori deprivation (Asmadi, 2008). 

 

2.3.7 Kondisi klinis terkait 

 

Menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) kondisi terkait yang 

dapat mengalami gangguan mobilitas fisik, yaitu: 

1. Stroke 

 

2. Cedera medula spinalis 

 

3. Trauma 

 

4. Fraktur 

 

5. Osteoarthritis 

 

6. Ostemalasia 

 

7. Keganasan 

 

Selain itu, menurut NANDA-I (2018) kondisi terkait yang berisiko 

mengalami gangguan mobilitas fisik, antara lain kerusakan integritas 

struktur tulang, gangguan fungsi kognitif, gangguan metabolisme, 

kontraktur, keterlambatan perkembangan, gangguan muskuloskeletal, 

gangguan neuromuskular, agens farmaseutika, program pembatasan 

gerak, serta gangguan sensoriperseptual. 
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2.3.8 Dampak yang ditimbulkan 

 

Menurut Widuri (2010) gangguan mobilitas fisik akan mengakibatkan 

individu mengalami immobilisasi yang dapat mempengaruhi sistem tubuh, 

seperti : 

1. Perubahan metabolisme 

 

Kecepatan metabolisme dalam tubuh akan turun dengan 

dijumpainya basal metabolisme rate (BMR) yang akibatnya energi 

yang digunakan untuk perbaikan sel-sel tubuh berkurang sehingga 

dapat mempengaruhi gangguan oksigenasi sel. 

2. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit 

 

Cairan dan elektrolit yang tidak seimbang akan mengakibatkan 

persediaan protein menurun dan konsentrasi protein serum berkurang 

yang dapat mengganggu kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, 

berkurangnya perpindahan cairan dari intravaskuler menuju interstisial 

dapat menyebabkan edema. 

3. Gangguan pengubahan zat gizi 
 

Pemasukan protein dan kalori yang menurun dapat menyebabkan 

pengubahan zat-zat makanan pada tingkat sel menurun sehingga tidak 

cukup untuk melaksanakan aktivitas metabolisme. 

4. Gangguan fungsi gastrointestinal 

 

Makanan yang dicerna akan menurun sehingga dapat 

menyebabkan keluhan, seperti perut kembung, mual, serta nyeri 

lambung yang berdampak pada proses eliminasi. 
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5. Perubahan sistem pernapasan 

 

Dampak yang ditimbulkan pada sistem pernapasan, antara lain 

kadar hemoglobin menurun, ekspansi paru menurun, dan otot 

mengalami kelemahan yang mengganggu proses metabolisme. 

6. Perubahan kardiovaskular 

 

Perubahan pada sistem kardiovaskuler berupa hipotensi artostatik, 

meningkatnya kerja jantung, serta terjadi pembentukan trombus. 

7. Perubahan sistem muskuloskeletal 

 

Dampak yang ditimbulkan, antara lain gangguan muskular yang 

berupa menurunnya massa otot yang menyebabkan turunnya kekuatan 

otot serta atropi pada otot, gangguan skeletal berupa kontraktur sendi 

serta osteoporosis. 

8. Perubahan sistem integumen 

 

Pada sistem integumen akan terjadi penurunan elastisitas kulit, 

terjadi iskemia serta nekrosis jaringan superfisial ditandai dengan 

adanya luka dekubitus akibat tekanan dan sirkulasi ke jaringan 

menurun. 

9. Perubahan eliminasi 

 

Kurangnya asupan dan penurunan curah jantung mengakibatkan 

penurunan jumlah urine. 

10. Perubahan perilaku 

 

Seseorang akan mengalami perubahan peran, konsep diri, 

kecemasan yang berdampak ke perilaku yang ditimbulkan, seperti rasa 
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bermusuhan, bingung, cemas, emosional yang tinggi, depresi, siklus 

tidur berubah, serta penurunnya mekanisme koping. 

 
 

2.3.9 Komplikasi 

 

Menurut Garrison gangguan mobilitas fisik dapat menimbulkan 

komplikasi, yaitu abnormalitas tonus, orthostatic hypotension, deep vein 

thrombosis, serta kontraktur. 

Selain itu, komplikasi yang dapat terjadi yaitu: 

 

1. pembekuan darah yang mudah terbentuk pada kaki yang lumpuh 

menyebabkan penimbunan cairan daan pembengkaan. 

2. Embolisme paru yaitu sebuah bekuan yang terbentuk dalam satu arteri 

yang mengalir ke paru. 

3. Dekubitus. Bagian yang biasa mengalami memar adalah pinggul, 

pantat, sendi kaki dan tumit. Bila memar ini tidak dirawat akan 

menjadi infeksi. 

4. Atrofi dan kekakuan sendi juga menjadi salah satu komplikasi dari 

gangguan mobilitas fisik. Hal itu disebabkan karena kurang gerak dan 

mobilisasi. 

Komplikasi lainnya, seperti disritmia, peningkatan tekanan intra 

cranial, kontraktur, gagal nafas, dan kematian (Andra, et al 2013). 
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2.3.10 Penatalaksanaan 

 

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 latihan gerak sendi 

dimana pasien akan menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai 

gerakan normal baik secara pasif maupun aktif. 

1. 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. 

2. Range of Motion (ROM) aktif 

 

latihan yang dilakukan sendiri oleh pasien tanpa membutuhkan 

bantuan dari perawat ataupun keluarga. 

Tujuan Range of Motion (ROM) yaitu: 

 

1) mempertahankan atau memelihara kekuatan otot 

 

2) memelihara mobilitas persendian 

 

3) merangsang sirkulasi darah 

 

4) mencegah kelainan bentuk (Potter & Perry, 2012). 
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2.4 Konsep Asuhan Keperawatan 

 

2.4.1 Pengkajian 

 

Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien agar dapat 

mengidentifikasi, mengenali masalah-masalah, kebutuhan kesehatan dan 

keperawatan pasien, baik fisik, mental, sosial dan lingkungan (Effendy, 

1995). 

a. Pengumpulan data 

 

1. Biodata 

 

Meliputinama, tempat/tgl lahir, jenis kelamin, status perkawinan, 

agama, pendidikan, alamat. 

2. Riwayat pekerjaan dan status ekonomi. 

Meliputi pekerjaan saat ini, pekerjaan sebelumnya, sumber 

pendapatan, kecukupan pendapatan. 

3. Lingkungan tempat tinggal 

Meliputi kebersihan dan kerapihan ruangan, penerangan, sirkulasi 

udara, keadaan kamar mandi & wc, pembuangan air kotor, sumber air 

minum, pembuangan sampah, sumber pencemaran, penataan halaman, 

privasi, risiko injuri. 

4. Riwayat kesehatan 

a. Status Kesehatan saat ini 

b. Riwayat Kesehatan Masa Lalu 

c. Riwayat penyakit keluarga 

5. Pola fungsional 

Meliputi pola kesehatan 

6. Pemeriksaan fisik 

Inspeksi persendian untuk masing-masing sisi, amati adanya 

kemerahan, pembengkakan, teraba hangat dan perubahan bentuk 

(deformitas) 
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a. Lakukan pengukuran rentang gerak pasif pada sendi 

Catat jika terjadi keterbatasan gerak sendi, catat terjadinya nyeri 

saat sendi digerakkan serta adanya nyeri tekan. 

b. Kaji kekuatan otot 

c. Kaji skala nyeri dan kapan nyeri terjadi 

7. Pengkajian khusus(format terlampir) 

meliputi: 

1. Fungsi kognitif SPMSQ 

2. Status fungsional (Katz Indeks) 

3. Apgar Keluarga 

4. Skala depresi 

5. Resiko jatuh 

b. Analisa data 

Menurut Setiawan (2012), Analisa data merupakan metode yang 

dilakukan   perawat   untuk   mengkaitkan data klien   serta 

menghubungkan data tersebut dengan konsep teori dan prinsip yang 

relevan keperawatan untuk membuat kesimpulan dalam menentukan 

masalah kesehatan pasien dan keperawatan pasien. 

 
 

2.4.2 Diagnosa Keperawatan 

Kemungkinan diagnosa keperawatan yang muncul pada klien Rheumatoid 

Arthritis menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) adalah: 

1. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, 

kekakuan sendi, nyeri. 

Definisi : Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas 

secara mandiri. 

a. Gejala dan tanda mayor 

1) Subyektif : 

a) Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas 
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2) Obyektif : 

a) Kekuatan otot menurun 

b) Rentang gerak (ROM) menurun 

b. Gejala dan tanda minor 

1) Subyektif : 

a) Nyeri saat bergerak 

b) Enggan melakukan pergerakan 

c) Merasa cemas saat bergerak 

2) Obyektif : 

a) Sendi kaku 

b) Gerakan tidak terkoordinasi 

c) Gerakan terbatas 

d) Fisik lemah 

 
 

2. Nyeri kronis berhubungan dengan Kondisi kronis (Rheumatoid Artritis) 

Definisi : Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau 

lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan, yang berlangsung 

lebih dari 3 bulan. 

a. Gejala dan tanda mayor : 

1) Subyektif: 

a) Mengeluh nyeri 

b) Merasa depresi (tertekan) 

2) Obyektif : 

a) Tampak meringis 

b) Gelisah 

c) Tidak mampu menuntaskan aktivitas 

b. Gejala dan tanda minor 

1) Subyektif : 

a) Merasa takut mengalami cedera berulang 

2) Obyektif 

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

a) Menanyakan masalah yang dihadapi 

2) Obyektif : 

a) Menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran 

b) Menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah 

b. Gejala dan tanda minor 

1) Subyektif : 

(tidak tersedia) 

2) Obyektif : 

a) Menjalani pemeriksaan yang tidak tepat 

b) Menunjukkan perilaku berlebihan (mis. apatis, bermusuhan, 

agitasi, histeria) 

a) Sulit tidur. 
 

a. Gejala dan tanda minor. 

 

1) Subjektif 

 

a) Mengeluh pusing. 

 

b) Anoreksia. 

 

c) Palpitasi. 

 

d) Merasa tidak berdaya. 
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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. 
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2.4.3 Intervensi Keperawatan 

 

Tabel 2.2 Intervensi Keperawatan pada Pasien Rheumatoid Arthritis 
Diagnosa Keperawatan SLKI SIKI 

Kode Diagnosis Kode Luaran Kode Intervensi 

D.0054 Gangguan 

mobilitas fisik 

berhubungan 

dengan 

penurunan 

kekuatan otot, 

kekakuan sendi, 

nyeri. 

 

 

 

 

 

 

L.05042 

Setelah dilakukan 

perawatan 3x24 jam 

di harapkan 

gangguan mobilitas 

fisik berkurang. 

Luaran Utama 

Mobilitas Fisik 

-Kekuatan otot dari 

yang lemah menjadi 

meningkat 

 

I.06171 

Intervensi Utama 

Dukungan Ambulasi 

Obsevasi 

-Identifikasi adanya 

nyeri atau keluhan 

fisik lainnya 

-Identifikasi toleransi 

fisik melakukan 

ambulasi 

-Monitor       kondisi 
umum selama 

melakukan ambulasi 

Terapeutik 

-Fasilitasi aktivitas 

ambulasi dengan alat 

bantu (mis. tongkst, 

kruk) 

-Libatkan keluarga 

untuk membantu 

pasien dalam 

meningkatkan 

ambulasi 

Edukasi 

-Jelaskan tujuan dan 

prosedur ambulasi 

-Anjurkan 

melakukan ambulasi 

dini 

-Anjurkan ambulasi 

sederhana yang harus 

dilakukan (berjalan 

dari tempat tidur ke 

kamar mandi) 

Intervensi 

Pendukung 

Edukasi teknik 

ambulasi 

   

 

 

L.05039 

-Pergerakan 

ekstremitas menjadi 

baik 

Luaran Tambahan 

Keseimbangan 

 

   -Mampu bangkit 

dari posisi duduk 

 

   -Dapat menjaga 

keseimbangan saat 

berjalan dan berdiri 

 

     

 

 

 

 

 

I.12450 

D.0078 Nyeri kronis 

berhubungan 

dengan kondisi 

kronis 

(Rheumatoid 

Arthritis) 

 

 

 

 

L.08066 

Setelah dilakukan 

perawatan 3x24 jam 

di harapkan nyeri 

berkurang. 

Luaran Utama 

Tingkat Nyeri 

-Keluhan nyeri 

berkurang 

-Tampak meringis 

berkurang 

Sikap protektif 

menurun 

 

I.08238 

Intervensi Utama 

Manajemen Nyeri 

Observasi 

-Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 

-Identifikasi skala 

nyeri 

-Identifikasi faktor 

yang memperberat 

dan memperingan 

nyeri 
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L.14127 

Luaran Tambahan 

Kontrol Gejala 

 -Monitor 
keberhasilan terapi 

 -Kemampuan  komplementer yang 
 Memonitor  sudah diberikan 
 munculnya gejala  Terapeutik 

 secara mandiri dari 

yang tidak bisa 

menjadi bisa 

 -Berikan teknik 

nonfarmakologis 
untuk mengurangi 

 -Kemampuan  rasa nyeri (mis. 
 memonitor lama  TENS, hipnosis, 
 bertahannya gejala  akupresur, terapi 
 dari tidak tahu  musik, biofeedback, 
 menjadi tahu  terapi pijat, 
   aromaterapi, teknik 

L.08063 Kontrol Nyeri 

-Melaporkan nyeri 

terkontrol dari tidak 

tahu menjadi tahu 

-Mampu mengenali 

penyebab nyeri dari 

tidak tahu menjadi 

tahu 

-Mampu 

menggunakan teknik 

non-farmakologis 

yang di 

Rekomendasikan 

 imajinasi terbimbing, 

kompres 

hangat/dingin, terapi 

bermain) 

-Kontrol lingkungan 

yang memperberat 

rasa nyeri (mis. suhu 

ruangan, 

pencahayaan, 

kebisingan) 

-Fasilitasi istirahat 

dan tidur 

-Pertimbangkan jenis 

dan sumber nyeri 
   dalam strategi 
   meredakan nyeri 
   Edukasi 
   -Jelaskan penyebab, 
   periode dan pemicu 
   Nyeri 
   -Jelaskan strategi 
   meredakan nyeri 
   -Anjurkan 
   memonitor nyeri 
   secara mandiri 
   -Anjarkan teknik 
   nonfarmakologis 
   untuk mengurangi 
   rasa nyeri 
   Kolaborasi 

   -Kolaborasi 
   pemberian analgesik, 
   (jika perlu) 
   Intervensi 
   Pendukung 

  I.12391 Edukasi manajemen 

nyeri 
D.0111 Defisit  Setelah dilakukan  Intervensi Utama 

Edukasi Kesehatan 

Observasi 

- Identifikasi kesiapan 

dan kemampuan 

 pengetahuan perawatan 2x24 jam I.12383 
 berhubungan di harapkan  

 dengan kurang pengetahuan  

 Terpapar informasi meningkat.  
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L.12111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L.10100 

Luaran Utama 

Tingkat 

Pengetahuan 

Mampu menjelaskan 

pengetahuan tentang 

suatu topik dari 

tidak tahu menjadi 

tahu 

Mampu 

menggambarkan 

pengalaman 

sebelumnya  yang 

sesuai dengan topik 

dari tidak patuh 

menjadi patuh 

Luaran Tambahan 

Proses Informasi 

- mampu memahami 

kalimat, paragraf, 

cerita. 

-mampu 

menyampaikan 

pesan yang koheren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I.12360 

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 digunakan 

untyk meningkatkan 

perilaku hidup bersih 

dan sehat. 

Intervensi 

Tambahan 

Bimbingan Sistem 

Kesehatan. 

 

 

 

2.4.1 Implementasi Keperawatan 

 

implemetasi keperawatan adalah kategori serangkaian perilaku perawat 

yang berkoordinasi dengan pasien, keluarga, dan anggota tim kesehatan lain 

untuk membantu masalah kesehatan pasien yang sesuai dengan perencanaan 

dan kriteria hasil yang telah ditentukan dengan cara mengawasi dan mencatat 

respon pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan. 
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2.4.4 Evaluasi Keperawatan 

 

Evaluasi keperawatan adalah mengkaji respon pasien setelah dilakukan 

intervensi keperawatan dan mengkaji ulang asuhan keperawatan yang telah 

diberikan (Deswani, 2009). Evaluasi keperawatan adalah kegiatan yang terus 

menerus dilakukan untuk menentukan apakah rencana keperawatan efektif dan 

bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, merevisi rencana atau 

menghentikan rencana keperawatan (Manurung, 2011). Tujuan evaluasi untuk 

melihat dan menilai kemampuan klien dalam mencapai tujuan. Untuk 

mempermudah mengevaluasi atau memantau perkembangan pasien digunakan 

komponen SOAP adalah sebagai berikut: 

S : Data subyektif 

 

Keluhan pasien saat ini yang didapatkan dari anamesa 

O : Data obyektif 

Data yang diobservasi oleh perawat, hasil pemeriksaan fisik 

termasuk tanda-tanda vital, skala nyeri, kekuatan otot, dan hasil 

pemeriksaa penungjang pada saat ini. 

A : Assesment 

 

Penilaian keadaan berisi diagnosis kerja, problem pasien, yang 

didapat dari menggabungkan penilaian subyektif dan obyektif. 

P : Planning 

 

Rencana asuhan berisi rencana untuk menegakkan diagnosis, 

rencana terapi (tindakan, diet, obat yang diberikan), rencana monitoring 

(pengukuran tensi, nadi, suhu, pengukuran skala nyeri), dan rencana 
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pendidikan (apa yang harus dilakukan, makanan yang boleh dan tidak, 

bagaimana posisi, dst 
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2.5 Kerangka Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kerangka Masalah Konseptual Studi Kasus Asuhan Keperawatan 

Pada Tn. M Dengan Gangguan Mobilitas Fisik Pada Diagnosa Medis Rheumatoid 

Arthritis Di Dusun Ketabang 

Gangguan Mobilitas 

Fisik 

Kekakuan sendi 

Adanya gerekan pada tulang 

Reaksi Peradangan 

Rheumatoid Arthritis 
Faktor : 

1. Usia 

2. Genetik 

3. Jenis Kelamin 

4. Berat Badan 

5. Hormon 

6. Kebiasaan Merokok 

7. Polutan Atau Paparan 

Zat Berbahaya 

8. Berat Badan 

9. Infeksi Virus Oleh 

Bakteri 



53 
 

BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan asuhan 

keperawatan pada Tn. M dengan Rheumatoid Arthritis, maka penulis menyajikan 

suatu kasus yang penulis mulai tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan 07 

Februari 2021 dengan data pengkajian pada tanggal 05 Februari 2021 pada pukul 

8:00 WIB. Anamnesa di peroleh dari klien dan keluarga. 

 
 

3.1 Pengkajian 

 

Hari/ Tgl : Jumat/05 Februari 2021 

Jam : 8:00 WIB 

Nama Mahasiswa: Nurmala Iswatul Habibah 

 

1. Identitas 

 

a. Nama : Tn. M 

 

b. Tempat /tgl lahir : Pasuruan, 29 April 1954 

 

c. Jenis Kelamin : Laki-laki 

 

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. M 67 th Laki-laki Suami Buruh tani 
 

2. Ny. A 52 th Perempuan Istri Berjualan (toko 

kecil) 
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2. Riwayat Pekerjaan dan Status Ekonomi 

 

a. Pekerjaan saat ini : Buruh tani 

 

b. Pekerjaan sebelumnya : - 

 

c. Sumber pendapatan : Hasil kerja dan terkadang dikasih 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. 

 

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

belakang kurang baik 

d. Keadaan kamar mandi dan WC : bersih 

 

e. Pembuangan air kotor : tersedia dibelakang rumah 

 

f. Sumber air minum : air bor langsung diminum 

 

g. pembuangan sampah : tempat pembuangan berada  sekitar  50 meter 

ditimur rumah, orang sekitar menyebutnya jublangan. 

h. sumber pencemaran : tidak ada 

 

i. Privasi : Tn. M mendapatkan privasi dengan baik 

 

j. Risiko injuri : kamar mandi, dan jalan  ke kandang sapi 

 

4. Riwayat Kesehatan 

 

a. Status Kesehatan saat ini 

 

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

mengalami nyeri pada bagian persendian terutama pada bagian pada 

lutut. 
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2) Gejala yang dirasakan : Nyeri pada persendian yaitu lutut dan 

pergelangan kaki yang sering kambuh pada pagi hari, nyeri yang 

dirasakan hilang timbul, lutut terasa kaku. 

3) Faktor pencetus : klien sering mengkonsumsi kacang-kacanagan, 

jeroan, ikan asin. memakan makanan yang menjadi faktor 

pendukung timbunya nyeri sendi, seperti kacang-kacanagan, jeroan, 

nanas. 

4) Timbulnya keluhan : klien mengatakan keluhan yang dirasakan 

secara bertahap. 

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

 

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

 

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

bidan. 

b. Riwayat Kesehatan Masa Lalu 
 

1) Penyakit yang pernah diderita : batuk pilek, demam 

 

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 bidan, klien 

memberi tahu jenisnya (Pirofel dan Cortidex (sejenis OAINS). 

c. Riwayat penyakit keluarga : keluarga klien mengatakan tidak ada 

penyakit turunan.
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Gambar 3.1 Genogram 

 

d. Genogram : 

 

 

Keterangan : 
 

 

: klien    : tinggal serumah 
 

 

5. Pola Fungsional 

Tabel 3.2 Fungsional 

: perempuan 
: laki-laki 

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 
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6. Pemeriksaan Fisik 

 
a. Keadaan umum : baik 

 
b. TTV : 

 

Suhu : 36,6
0
C 

 

TD : 110/80 mmHg 

 

Nadi : 90 x/mnt 

 

RR : 21 x/mnt 

 
c. BB/TB : 55 kg/ 175 cm 

 

d. Kepala : 

 

Rambut : putih sebagian 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 whezing 

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 

3 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 utuh 

 Tabel 3.4 Pengkajian Kognitif (SPMSQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Skor   Pertanyaan Jawaban 

+ - 
No.   

  1. Jam berapa sekarang ? 09.05 WIB 
  2. Tahun berapa sekarang ? 2021 
  3. Kapan Tn. M lahir ?  

  4. Berapa umur Tn. M ?  

  5. Dimana Tn. M berada 

sekarang ? 

Di ruang tamu 

  6. Siapa nama anak Tn. M ? Saiful,naima,muh 

lason 

  7. Tahun berapa 

Kemerdekaan Indonesia ? 

17 Agustus 1946 

  8. Tanggal berapa sekarang ? 05 februari 

  9. Siapa nama Presiden RI 

sekarang ? 

Bapak jokowi 

  10. Coba hitung terbalik dari 

angka 8 ke 1 

8,7,6,5,4,3,2,1 

Jumlah kesalahan total  1 
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b.  Status fungsional (Katzl Indeks ) : klien mandiri 

Tabel 3.5 Pengkajian Katz Indeks 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(lap muka, sikat 

gigi, sisir rambut) 
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 0 Tidak mampu   

kursi ke tempat 1 Perlu pertolongan untuk   dapat  

tidur   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 

 

Nilai Status Fungsional : 20 : Mandiri 

12-19: Ketergantungan ringan 

9-11 : Ketergantungan sedang 

5-8 : Ketergantungan berat 

0-4 : Ketergantungan total 

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 0 Butuh pertolongan oral  
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c. APGAR Keluarga : keluarga peduli dengan klien 

Tabel 3.6 Pengkajian APGAR Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d. Skala Depresi : depresi ringan 

Tabel 3.7 Pengkajian Skala Depresi 

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 

 

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 
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hasil : 

Skor 10-15 = depresi berat 

Skor 6-9 = depresi sedang 

Skor 0-5 = depresi ringan 
 

 
 

a. Resiko jatuh : resiko 

 

Tabel 3.8 Pengkajian Resiko Jatuh 

No. Faktor Resiko Skala 
Skor 

Hasil 
Standar 

1. 
   

Riwayat jatuh 

baru 

yang Ya 
   

25 25 

 atau 3 bulan terakhir. Tidak  0 

2. Diagnosa sekunder Ya  15 

 lebih dari 
diagnose 

satu 
Tidak 0 0 

3. 
Menggunakan 

bantu 

alat 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 

  Normal/bedrest/imobilisasi 0 0 

  Tidak sadar 
kemampuan/post 

jam 

 

op 
akan 

24 

  

15 

  Orientasi sesuai 
                                          kemampuan  

 
0 

 Total Skor  45  

 Kategori:    

 Resiko = >45    

 Sedang = 25-44    

 Rendah = 0-24    
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3.2 Analisa Data 

 

Tabel 3.9 Analisa Data Pada Tn. M Dengan Diagnosa Medis Rheumatoid Arthritis 

di Dusun Ketabang  
Data Etologi Masalah 

DS : 
Klien mengatakan lutut nyeri untuk ditekuk 

atau digerakkan. 

Klien mengatakan lutut terasa kaku dan 

nyeri saat digunakan berjalan. 

DO : 

- Wajah grimace 

- TTV: 
TD : 110/ 80 mmHg 

N : 90 x/menit 

R : 21 x/menit 

S : 36,6ºC 

Kekuatan Otot :         5    5 

                               3 4 

Klien dalam berpindah tempat berpegangan 

dengan benda sekitar (mis. Tembok, 

pinggiran tepat tidur). 

Rheumatoid Arthritis 

Proses Inflamasi 

kekakuan sendi 

Gangguan mobilitas 

fisik 

Gangguan 

Mobilitas 

Fisik 

DS : 

- Klien mengatakan sering merasakan nyeri 

dibagian persendian lutut, yang memberat 
saat di pagi hari(cuaca dingin) lutut terasa 
kaku. 

- P: nyeri karena Rheumatoid Arthritis. 

- Q : nyeri terasa seperti ditusuk-tusuk 

- R : persendian lutut 

- T : hilang timbul 
DO : 

Skala nyeri : 4 

Wajah grimace (+) 

Rentang gerak atas tak terbatas, rentang 

gerak bawah terbatas 

Rheumatoid Arthritis 
 

Penebalan pada 

membran synovial 

 

Pembengkakan 

 

Erosi kartilago, 

Tulang, tendon dan 

ligamen jadi lemah, 

menimbulkan 

dislokasi dari 

persendian. 

 

Nyeri kronis 

Nyeri kronis 

DS : 

- Klien mengatakan tidak mengerti tentang 

penyakitnya dan makanan apa saja yang 
harus dihindari. 

DO : 

- Keadaan klien terlihat lemah dan sering 
terliat meringis 

- Klien bertanya tentang makanan apa saja 
yang harus dia hindari. 

Rheumatoid Arthritis 

 

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 : Tn. M 

Umur : 67 Tahun 

No. Register : - 

Tabel 3.10 Diagnosa Keperawatan Tn. M Dengan Diagnos Medis 

Rheumatoid Arthritis di Dusun Ketabang 
NO 

. 
TGL. 

MUNCUL 

DIAGNOSA 

KEPERAWATAN 

TGL. 

TERATASI 
TT 

1. 05-02-2021 Gangguan mobilitas fisik 07-02-2021  
  berhubungan dengan penurunan  

  kekuatan otot, kekakuan sendi,  

  nyeri.  

2. 05-02-2021 Nyeri kronis berhubungan 07-02-2021 

  dengan kondisi kronis  

  (Rheumatoid Arthritis)  

 
3. 

 
05-02-2021 

Defisit  pengetahuan 

berhubungan dengan kurang 

 
07-02-2021 

  terpapar informasi  



 

 

3.4 Intervensi 

 

Tabel 3.11 Intervensi Pada Tn. M Dengan Diagnosa Medis Rheumatoid Arthritis di Dusun Ketabang 
DATA Diagnosa 

Keperawan 

SLKI SIKI 

 Diagnosa Laporan Intervensi 

DS : 
- Klien mengatakan lutut nyeri 

untuk ditekuk atau 
digerakkan. 

- Klien mengatakan lutut 
terasa kaku dan nyeri saat 
digunakan berjalan. 

DO : 

- Wajah grimace 

- TTV: 

TD : 110/ 80 mmHg 

N : 90 x/menit 

R : 21 x/menit 

S : 36,6ºC 

- Kekuatan Otot : 5 5 

  3 4 
- Klien dalam berpindah 

tempat berpegangan dengan 
benda sekitar (mis. Tembok, 
pinggiran tepat tidur).. 

Gangguan 

mobilitas fisik 

berhubungan 

dengan 

penurunan 

kekuatan otot, 

kekakuan sendi, 

nyeri. 

Luaran Utama 

Mobilitas Fisik 

 

Kriteria Hasil : 

Setelah dilakukan perawatan 3x24 

jam di dapatkan hasil gangguan 

mobilitas fisik berkurang sebagai 

berikut : 

1. Meningkatnya pergerakan 

ekstremitas 

2. Meningkatnya kemampuan 
otot 

3. meningkatnya gerakan ROM 

Luaran Tambahan 

Keseimbangan 

c. Mampu bangkit dari posisi 
duduk 

d. Dapat menjaga keseimbangan 
saat berjalan dan berdiri 

Intervensi Utama 

Dukungan Ambulasi 

Observasi 

1. Identifikasi adanya nyeri atau 
keluhan fisik lainnya 

2. Monitor kondisi umum selama 
melakukan ambulasi 

Terapeutik 

3. Libatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam 

meningkatkan ambulasi 

Edukasi 

4. Jelaskan tujuan dan prosedur 

ambulasi 

5. Anjurkan melakukan ambulasi 

dini 

6. Anjurkan ambulasi sederhana 

yang harus dilakukan ( berjalan 

dari tempat tidur ke kamar 

mandi) 

Intervensi Pendukung 

Edukasi teknik ambulasi 



 

 
 

DS : 

- Klien mengatakan sering 

merasakan nyeri dibagian 

persendian lutut, yang 

memberat saat di pagi 
hari(cuaca dingin) lutut terasa 

kaku. 

- P: nyeri karena Rheumatoid 
Arthritis. 

- Q : nyeri terasa seperti 
ditusuk-tusuk 

- R : persendian lutut 

- T : hilang timbul 
DO : 

- Skala nyeri : 4 

- Wajah grimace (+) 

- Rentang gerak atas tak 
terbatas, rentang gerak 
bawah terbatas 

Nyeri kronis 

berhubungan 

dengan kondisi 

kronis 

(Rheumatoid 

Arthritis) 

Luaran Utama 

Tingkat Nyeri 

 

Kriteria Hasil : 

Setelah dilakukan perawatan 3x24 

jam di dapatkan hasil Tingkat 

Nyeri Menurun dengan kriteria 

hasil sebagai berikut : 

1. Keluhan nyeri berkurang dari 

4 menjadi 2 

2. Tampak meringis berkurang 

3. Sikap protektif menurun 

 

Luaran Tambahan 

Kontrol Gejala 
Kontrol Nyeri 

Intervensi Utama 

Manajemen Nyeri 

Observasi 

e. Identifikasi lokasi, 
karakteristik, durasi, frekuensi, 
kualitas, intensitas nyeri 

f. Identifikasi skala nyeri 

g. Identifikasi faktor yang 
memperberat dan memperingan 
nyeri 

h. Monitor keberhasilan terapi 
komplementer yang sudah 
diberikan 

Terapeutik 

e. Berikan teknik nonfarmakologis 
untuk mengurangi rasa nyeri 

(mis. TENS, hipnosis, 
akupresur, terapi musik, 

biofeedback, terapi pijat, 

aromaterapi, teknik imajinasi 
terbimbing, kompres 

hangat/dingin, terapi bermain) 

f. Fasilitasi istirahat dan tidur 

g. Pertimbangkan jenis dan 
sumber nyeri dalam strategi 
meredakan nyeri 

Edukasi 

e. Jelaskan penyebab, periode dan 
pemicu nyeri 

f. Jelaskan strategi meredakan 
nyeri 

g. Anjurkan memonitor nyeri 
secara mandiri 



 

 

 

 
 

 

h. Anjarkan teknik 

nonfarmakologis  untuk 
mengurangi rasa nyeri 

Kolaborasi 

b. Kolaborasi pemberian 

analgesik, (jika perlu) 

Intervensi Pendukung 

Edukasi manajemen nyeri 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian analgetik, 
jika perlu. 



68 
 

 

 

 
DS : 

- Klien mengatakan tidak 

mengerti tentang penyakitnya 
dan makanan apa saja yang 
harus dihindari. 

DO : 

- Keadaan klien terlihat lemah 
dan sering terliat meringis 

- Klien bertanya tentang 
makanan apa saja yang harus 
dia hindari. 

Defisit 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan kurang 

terpapar 

informasi. 

Luaran Utama 

Tingkat Pengetahuan 

 

Kriteria Hasil : 

Setelah dilakukan perawatan 2x24 

jam di dapatkan hasil Tingkat 

Pengetahuan Meningkat dengan 

kriteria hasil sebagai berikut : 

 

c. Mampu menjelaskan 
pengetahuan tentang suatu 
topik 

d. Mampu berperilaku sesuai 
dengan pengetahuan 

 

Luaran Tambahan 

Proses Informasi 

c. mampu memahami kalimat, 
paragraf, cerita. 

d. mampu menyampaikan pesan 
yang koheren 

Intervensi Utama 

Promosi Kesiapan Penerimaan 

Informasi 

Observasi 

a. Identifikasi informasi yang akan 
disampaikan 

b. Identifikasi pemahaman tentang 
kondisi kesehatan saat ini 

c. Identifikasi kesiapan menerima 
informasi 

Terapeutik 

a. Lakukan penguatan potensi 
pasien dan keluarga untuk 
menerima informasi 

b. Libatkan pengambilan 
keputusan dalam keluarga untuk 
menerima informasi 

c. Dahulukan menyampaikan 

informasi baik (positif) sebelum 
menyampaikan informasi 

kurang baik (negatif) terkait 

kondisi pasien 

Edukasi 

Berikan informasi berupa alur, 

leaflet atau gambar untuk 

memudakan pasien mendapatkan 
informasi kesehatan. 
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3.5 Implementasi 

 

Tabel 3.12 Implementasi Pada Tn. M Dengan Diagnosa Medis Rheumatoid Arthritis di Dusun Ketabang 

 

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

1 
. 

05 -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. 
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 : 110/ 80 

mmHg Nadi : 90 x/menit 

Respirasi : 21 

x/menit Suhu : 36,6
0
C 

2 
. 

09.15 WIB 

 
 

09.25 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. 



70 
 

 

 
 09.28 WIB 

 

09.35 WIB 

 

09.40 WIB 

 

09.55 WIB 

 

10.00 WIB 

 
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 rheumatoid arthritis 

Q : Nyeri terasa seperti ditusuk-tusuk 

R : Persendian lutut 

S : 4 
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. 06-02-2021 
18.30 WIB 

 

 

18.35WIB 

 
 

18.40 WIB 

1 1. Mengobservasi tanda-tanda vital. 

Tekanan darah : 120/ 90 mmHg 

Nadi : 84 x/menit 

Respirasi : 20 x/menit 

Suhu : 36
0
C 

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. 
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19.00 WIB 

 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. 19.05 WIB 2 1. Mengobservasi nyeri yang dirasakan klien. 

P : Nyeri karena rheumatoid arthritis 

Q : nyeri terasa seperti ditusuk-tusuk 

R : persendian lutut 

S : 3 

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. 

  

 
19.10 WIB 

 

 
19.12 WIB 

 

 
19.25 WIB 

 

 
19.30 WIB 

 

6. 07-02-2021 1 1. Mengobservasi tanda-tanda vital. 

Tekanan darah : 120/ 90 mmHg 

Nadi : 80 x/menit 

Respirasi : 22 x/menit 

Suhu : 36,7
0
C 

2. Mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan dan memberikan informasi mengenai 

pemulihan. 

Respon : klien mengikuti arahan. 

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

Respon : klien dapat mendemonstrasikan penggunaan alat bantu dengan baik. 

 19.00 WIB  

  

19.05 WIB 

 

  

19.10 WIB 
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3.6 Evaluasi 

 

Nama Pasien : Tn. M 

Umur : 67 Tahun 

No. Register : - 

 

Tabel 3.13 Evaluasi Pada Tn. M Dengan Diagnosa Medisa Rheumatoid Arthritis di Dusun Ketabang 

 

NO. Hari,Tanggal, Jam 
No. Diagnosa 

Keperawatan 
Evaluasi 

1 
. 

Sabtu, 06 Februari 
2021 

15.00 WIB 

1 S : 

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

- Klien mengatakan lutut terasa nyeri saat digunakan berjalan. 
O : 

- Wajah grimace 

- TTV: 

TD : 110/ 80 mmHg  

N : 90 x/menit 

R : 21 x/menit S 

: 36,6
0
C 

- Kekuatan Otot :5 5 
 3 4 

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

tepat tidur dan juga tongkat). 

A : 

- Masalah teratasi sebagian 

P : 
                                                                                                          - Intervensi dilanjutkan  
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2  2 S : 

.  - Klien mengatakan sering merasakan nyeri dibagian persendian lutut, yang memberat saat di 
  pagi hari(cuaca dingin) lutut terasa kaku. 
  - P: nyeri karena Rheumatoid Arthritis. 
  - Q : nyeri terasa seperti ditusuk-tusuk 
  - R : persendian lutut 

  - T : hilang timbul 

  O : 

  
- Skala nyeri : 3 

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

  O : 

  - Tingkat pengetahuan klien tentang Rheumatoid arthritis dan kebutuhan perawatan belum 
  baik. 
  A : 
  - Masalah teratasi sebagian 
  P : 
  - Intervensi dilanjutkan 

4 
. 

Ahad, 07 Februari 
2021 

18.30 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. 
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  O : 

- Wajah grimace 

- TTV: 
TD : 120/ 90 mmHg 

N : 84 x/menit 

R : 20 x/menit 

S : 36
0
C 

- Kekuatan Otot :5 5 

  4 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 nyeri dibagian persendian lutut, yang memberat saat di 
pagi hari(cuaca dingin) lutut terasa kaku. 

- P: nyeri karena Rheumatoid Arthritis. 

- Q : nyeri terasa seperti ditusuk-tusuk 

- R : persendian lutut 

- T : hilang timbul 
O : 

- Skala nyeri : 2 

- Wajah terlihat relaks saat melangkah. 

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

- Masalah teratasi 

P : 
                                                                                                             Intervensi diberhentikan.  
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6 
. 

3 S : 

- Klien dan keluarga mengatakan mengerti tentang  Rheumatoid arthritis. 

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

- Tingkat pengetahuan klien tentang Rheumatoid arthritis dan kebutuhan perawatan sudah 
baik. 

A : 

- Masalah teratasi. 

P : 

- Intervensi diberhentikan. 



 

 

 

BAB 4 

PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan in penulis akan menguraikan tentang kesenjangan yang 

terjadi antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dalam asuhan keperawatan pada 

lansia Rheumatoid arthritis dengan masalah gangguan mobilitas fisik di dusun 

ketabang 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). 

Tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus 

yaitu pada tinjauan pustaka pada pasien rheumatoid artritis 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, 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 
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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 penurunan kekuatan otot, 

kekakuan sendi, nyeri. 

2 Nyeri kronis berhubungan dengan Kondisi kronis (Rheumatoid Artritis) 

3 Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi 

Pada tinjauan kasus, penulis mendapatkan tiga diagnosa keperawatan yang 

muncul pada Tn. M yaitu : 

Diagnosa pertama yang didapatkan adalah gangguan mobilitas fisik 

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

Tn. M mengatakan lutut nyeri untuk ditekuk atau digerakkan, klien mengatakan 

lutut terasa kaku dan nyeri saat digunakan berjalan. Sedangkan data objektif yang 

mendukung yaitu : TD : 120/80 mmHg, N : 90 x/menit, RR : 21 x/menit, S : 

36,6
0
C, dan kekuatan otot 55/34. Diagnosa pertama ini sesuai dengan proses 

penuaan maka terjadi perubahan normal muskuloskeletal terkait usia pada lansia 

termasuk penurunan atau peningkatan berat badan, pengurangan kekuatan dan 

kekakuan sendi-sendi (Fadhila, 2018). 
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Diagnosa kedua yang muncul adalah nyeri kronis berhubungan dengan 

kondisi kronis Rheumatoid arthritis. Data ini didukung dengan data subjektif : Tn. 

M mengatakan persendian lutut sering terasa seperti ditusuk-tusuk, P : nyeri 

karena rheumatoid arthritis, Q : nyeri terasa seperti ditusuk-tusuk, R : persendian 

lutut, T : hilang timbul. Sedangkan data objektif yang mendukung yaitu : Skala 

nyeri empat, 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 : Tn. 

M 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 tidak didapatkan kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus. 

 

 
4.3 Intervensi 

 

Intervensi keperawatan lansia adalah suatu penyusunan berbagai intervensi 

keperawatan yang berguna untuk mencegah, menurunkan atau mengurangi 

masalah-masalah lansia. 

Intervensi yang dirumuskan sesuai Tim Pokja SLKI dan SIKI DPP PPNI 

(2017) pada diagnosa pertama Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan 

penurunan kekuatan otot, kekakuan sendi, nyeri yaitu setelah dilakukan perawatan 

3x24 jam diharapkan gangguan mobilitas fisik berkurang, dengan kriteria hasil : 
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Pergerakan ekstremitas bawah klien meningkat, kekuatan otot klien meningkat 

dari 3 ke 4, 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, 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 harus dilakukan (mis. Berjalan dari tempat 

tidur ke kursi roda, berjalandari tempat tidur ke kamar mandi dan berjalan sesuai 

toleransi). 

Diagnosa kedua keperawatan nyeri kronis berhubungan dengan kondisi 

kronis Rheumatoid arthritis yaitu setelah dilakukan perawatan 3x24 jam 

diharapkan nyeri berkurang, dengan kriteria hasil : Keluhan nyeri klien menurun, 

ekspresi meringis atau grimace klien berubah menjadi tidak grimace dan skala 

nyeri klien menurun dari 4 menjadi 2. Melalui rencana asuhan keperawatan 

meliputi : Identifiksi lokasi, karakteristik,durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri, identifiksi skala nyeri, identifiksi yang memperberat dan memperingan 

nyeri, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, berikan 

teknik nonfarmakologis unrtuk mengurangi rasa nyeri (mis. kompres hangat dan 

relaksasi napas dalam), 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. 
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Diagnosa ketiga defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi yaitu setelah dilakukan perawatan 3x24 jam diharapkan pengetahuan 

meningkat, dengan kriteria hasil :Perilaku klien yang dilakukan sudah sesuai 

anjuran, kemampuan klien dan keluarga menjelaskan pengetahuan tentang 

rheumatoid arthritis meningkat dan perilaku klien sudah sesuai dengan 

pengetahuan yang telah diajarkan. Melalui rencana asuhan keperawatan meliputi : 

Identifikasi informasi yang akan dismpaikan, identifikasi pemahaman tentang 

kondisi kesehatan saat ini, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima 

informasi, identifikasi pengetahuan klien dan keluarga tentang rheumatoid 

arthritis, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan 

kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya, jelaskan 

pengertian rheumatoid arthritis, jelaskan penyebab rheumatoid arthritis, jelaskan 

tanda-tanda rheumatoid arthritis dan jelaskan diit rheumatoid arthritis. 

Pada intervensi diagnosa keperawatan pertama tidak terdapat kesenjangan, 

pada diagnosa kedua terdapat sedikit kesenjangan antara tinjauan pustaka dan 

kasus kesenjangan terletak pada diagnosa ke 2 bagian SIKI b, namun masing- 

masing intervensi tetap mengacu pada sasaran. sedangkan terdapat kesenjangan 

pada diagnosa ketiga antara tinjauan pustaka dan 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 

rheumatoid arthritis. 
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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 penurunan kekuatan otot, 

kekakuan sendi, nyeri 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 kaku, 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 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 
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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 kronis rheumatoid arthritis 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 

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 
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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 

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

Dan untuk implementasi hari kedua yaitu menjelaskan tentang rheumatoid 

arthritis dengan respon klien mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan, menjelaskan penyebab rheumatoid arthritis dengan respon klien 
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mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan, menjelaskan tanda- 

tanda rheumatoid arthritis dengan respon klien mendengarkan dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan, menjelaskan diit rheumatoid arthritis 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 penurunan kekuatan otot, kekakuan sendi, nyeri 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 Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2017), bahwa tujuan dari 

diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, 
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kekakuan sendi, nyeri yaitu pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot 

meningkat dan rentang gerak (ROM) meningkat. 

Pada akhir evaluasi keperawatan diagnosa kedua nyeri kronis berhubungan 

dengan kondisi kronis rheumatoid arthritis disimpulkan bahwa masalah 

keperawatan pasien teratasi karena sudah sesuai dengan tujuan yang di tetapkan 

oleh perawat yaitu keluhan nyeri menurun, dan skala nyeri menurun dari 4 

menjadi 2. 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 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 pengetahuan tentang penyakit meningkat, dan perilaku sesuai dengan 

pengetahuan yang telah diajarkan.



 

 

BAB 5 

PENUTUP 

Setelah melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan keperawatan 

pada lansia rheumatoid arthritis dengan masalah gangguan mobilitas fisik di 

dusun Ketabang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sekaligus saran yang 

dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan pada Tn. M 

dengan gangguan mobilitas fisik dengan diagnosa medis rheumatoid arthritis  

5.1 Kesimpulan 

 

Dari hasil uraian tentang asuhan keperawatan pada Tn. M dengan gangguan 

mobilitas fisik pada diagnosa medis rheumatoid arthritis maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1. Fokus pengkajian pada Tn. M 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 rheumatoid arthritis meliputi : 

gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, 

kekakuan sendi, nyeri, nyeri kronis berhubungan dengan kondisi kronis 

rheumatoid arthritis 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 penurunan 

kekuatan otot, kekakuan sendi, nyeri dan nyeri kronis berhubungan dengan 

kondisi kronis rheumatoid arthritis 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 Tn. M didapatkan tiga 

masalah teratasi. Kondisi Tn. M 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 rheumatoid arthritis. 

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. 
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Lampiran 5 

SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) 

TENTANG RHEUMATOID ARTHRITIS 

 

Pokok Bahasan : Rheumatoid arthrtitis 

Sasaran : Tn. M dan Keluarga 

Tempat : kediaman Tn. M di dusun Ketabang 

Hari/Tanggal : Ahad/07 Februari 2021 

Waktu : 1 x 30 menit 

Penyuluh : Nurmala Iswatul Habibah 

I. Tujuan 

a. Tujuan Intruksional Umum (TIU) 

Setelah dilakukan tindakan penyuluhan kesehatan selama 1x 30 menit 

diharapkan Tn. M dan keluarga mampu mengerti tentang AR 

b. Tujuan Intruksional Khusus (TIK) 

Setelah mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan 1x pertemuan, 

diharapkan Tn. M dan keluarga mampu : 

1. Menjelaskan pengertian rheumatoid arthritis dengan benar. 

2. Menjelaskan penyebab rheumatoid arthritis dengan benar. 

3. Menjelaskan tanda dan gejala rheumatoid arthritis dengan benar. 

4. Menjelaskan hal-hal yang meningkatkan rheumatoid arthritis dengan 

benar. 

5. Menjelaskan diit pada rheumatoid arthritis dengan benar. 

6. Mempraktekkan rentang gerak aktif dan pasif dengan benar. 

II. Materi Pembelajaran 

Pokok bahasan : Rheumatoid arthritis. 

III. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab / Diskusi 

IV. Sasaran 

Tn. M 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 
rheumatoid arthritis 

-Menjawab salam 

-Mendengarkan 

dan - 

memperhatikan. 

2. 15 menit Pelaksanaan : 
-Menjelaskan materi penyuluhan secara 

beruntun dan teratur. 

Materi : 

-Menjelaskan pengertian rheumatoid 

arthritis. 

-Menjelaskan penyebab rheumatoid 

arthritis 

-Menjelaskan tanda dan gejala rheumatoid 

arthritis 

-Menjelaskan hal-hal yang meningkatkan 

rheumatoid arthritis 

-Menjelaskan diit pada rheumatoid 

arthritis 

-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 rheumatoid arthritis 
 

2. Jelaskan penyebab rheumatoid arthritis 
 

3. Sebutkan tanda-tanda rheumatoid arthritis 
 

4. Bagaimana cara mengatasi rheumatoid arthritis 
 

5. Apa Diit pada rheumatoid arthritis 
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MATERI PENYULUHAN 

 
 

1. Pengertian 

Rheumatoid arthritis atau juga disebut dengan penyakit rematik adalah 

peradangan sendi kronis yang disebabkan oleh gangguan autoimun. Gangguan 

autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh yang berfungsi sebagai 

pertahanan terhadap penyusup seperti virus bakteri dan jamur, keliru 

menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. 

 
2. Penyebab Rheumatoid arthritis 

a. Genetik 

b. Hormon sex 

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. 

 
 

1. Tanda-Tanda Rheumatoid arthritis 

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. 
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2. Hal-Hal Yang Dapat Meningkatkan Rheumatoid arthritis 

a. Udara dingin 

b. Kecapaian karena kegiatan yang berlebihan 

c. Stress 

d. Makanan yang meningkatkan rematik seperti : 

Makanan yang digoreng, makanan yg dipanaskan, gula dan karbohidrat 

olahan, produk susu, alkohol, garam dan pengawet, minyak jagung, daging 

merah. Selain itu kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, buncis, 

ikan asin dan lain-lain juga dapat meningkatkan rematik. 

 
3. Cara Mengatasi Rheumatoid arthritis 

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 

 
 

4. Diet Makanan 

a. Protein hewani 

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

tengiri, bandeng, 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 
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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, 

Minuman yang tidak boleh diberikan : minuman berarkohol, minuman 

bersoda 

h. Bumbu dan lain-lain 

Makanan yang boleh diberikan : Semua 

Makanan yang tidak boleh diberikan : minyak sayur 
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Lampiran 6 
 

 

LEAFLET RHEUMATOID ARTHRITIS 
 

 


