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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

 

Usia lanjut adalah individu yang telah mencapai usia pada tahap 

usia lanjut  akan mengalami berbagai keluhan  kesehatan 

diantaranya osteoartritis, osteoartritis yang dirasakan oleh usia 

lanjut  dapat mempengaruhi kemampuan melakukan aktivitas fisik 

sehari-hari. Kini osteoartritis menjadi masalah utama bagi 

masyarakat tidak hanya di indonesia tetapi di seluruh dunia. (Lisna, 

2020) 

 

Osteoartritis diderita oleh 151 juta jiwa diseluruh dunia dan 

mencapai 24 juta dikawasan asia tenggara. Prevalensi osteoartritis 

terus meningkat mengikuti pertambahan usia penderita. 

Berdasarkan temuan radiologis, didapatkan 70% dari penderita 

yang berumur lebih dari 65 tahun penderita osteoartritis. World 

Health Organization (WHO)  2010.  

 

Osteoartritis (OA) adalah suatu kelainan sendi kronis (jangka 

lama) dimana terjadi proses pelemahan dan degenerative pada 

sendi yang dapat mengenai satu atau lebih sendi. Osteoartritis juga 

merupakan penyakit reumatik yang paling banyak dijumpai 

diseluruh dunia. Hampir seluruh sendi dapat terkena namun lebih 

sering mengenai sendi-sendi lutut, panggul, tulang belakang, dan 

jari-jari tangan. Penyakit ini merupakan janis artritis yang paling 

sering terjadi yang mengenai mereka diusia lanjut usia dewasa. 

(Lisna, 2020) 
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Osteoartritis memang terkait dengan proses penuaan, namun 

banyak factor lain yang mempengaruhinya seperti obesitas dan 

cedera ringan berulang pada sendi tertentu. Osteoartritis 

merupakan tipe arthritis yang sering dijumpai. Prevaliensinya 

cukup tinggi, terutama pada usia lanjut dan merupakan penyebab 

disabilitas utama yang berhubungan dengan penyakit pada individu 

usia lanjut. 

 

Pada proses menua akan terjadi penurunan produksi cairan 

synovial pada persendian. Keluhan nyeri yang timbul dapat 

mengganggu lansia sehingga, penderita tidak dapat bekerja atau 

beraktivitas dengan nyaman bahkan juga dapat merasakan 

kenyamanan dalam hidupnya. Nyeri sendi merupakan suatu 

peradangan sendi yang ditandai dengan pembengkakan sendi, 

warna kemerahan, panas, nyeri dan terjadinya gangguan gerak. 

Pada keadaan ini lansia sangat terganggu, apabila lebih dari satu 

sendi yang terserang (Lisna, 2020).  

 

Penanganan penderita osteoartritis difokuskan pada cara 

mengontrol rasa sakit dan mengurangi kerusakan sendi. 

Penanganan untuk osteoartritis dapat meliputi terapi farmakologis 

dan terapi nonfarmakologi. Terapi farmakologi (obat-obatan) 

contohnya analgetik, kortikosteroid, antipiretik, antiradang.  

 

Tindakan non-farmakologi salah satunya adalah dengan stretching 

exercis. Stretching exercise merupakan salah satu terapi latihan 

untuk mempercepat penyembuhan dari suatu injuri/penyakit 

tertentu yang dalam pelaksanaannya menggunakan latihan-latihan 

gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif (Sari & Pamungkas, 

2011). 
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Streching exercise merupakan salah satu terapi latihan untuk 

mempercepat penyembuhan dari suatu injuri/penyakit tertentu yang 

dalam pelaksanaannya mengggunakan latihan-latihan gerakan 

tubuh baik secara aktif maupun pasif. Streching merupakan suatu 

aktivitas meregangkan otot untuk meningkatkan fleksibilitas otot 

dan jangkauan gerakan persendian (Sari & Pamungkas, 2011). 

 

Latihan perengangan dapat dilakukan setiap hari sebelum memulai 

aktifitas pekerjaan melalui jalan di tempat selama 3-5 menit. Hal 

ini dapat memperlancar aliran darah pada area kaki dan membuat 

otot kaki lebih lentur. Latihan selanjutnya adalah dengan lengan 

melingkar selama 3-5 kali. Hal ini dapat memperlancar aliran darah 

pada area bahu dan punggung, serta melenturkan otot punggung 

dan lengan. Latihan peregangan yang lainya adalah dengan 

memfokuskan gerakan pada otot paha, perut, pergelangan kaki, 

pinggang, dan betis. Setelah dilakukan latihan peregangan selama 

5-10 menit sebelum beraktifitas, otot akan merasa lebih rileks dan  

nyaman sehingga dapat terhindar dari cedera otot yang dapat 

menyebabkan rasa nyeri. Manfaat selanjutnya adalah 

mengoptimalkan gerakan, dengan cara mengatur otot-otot 

ligament, tendon, dan persendian sehingga dapat bekerja secara 

optimal (Suharjana, 2013). Handono (2013), Menambahkan gejala 

khas dari penyakit osteoartritis berupa nyeri pada persendian, 

Hasil penelitian menunjukan bahwa didapatkan usia responden 

sebagian besar yaitu berusia 60 tahun sebanyak 14 responden 

(53.8%) mengeluh nyeri musculoskeletal dan setelah diberikan 

tindakan latihan peregangan, responden dengan rentang usia 

tersebut mengalami penurunan skala nyeri yang signifikan (Priono, 

2017). 
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Dari hasil penelitian di ketahui juga bahwa responden dengan 

rentang usia 25-35 tahun memiliki berat badan atau IMT dalam 

kategori normal, sehingga peneliti berasumsi hal ini yang dapat 

menyebabkan nyeri pada bagian persendian. Dengan demikian ada 

pengaruh pemberian terapi stretching exercise terhadap penurunan 

skla nyeri osteoartritis (Edwina R, dkk. 2019). 

 

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Aplikasi Streching 

Exercise untuk mengurangi nyeri  pada Ny. T dengan osteoartritis 

di desa neglasari kecamatan cikalongkulon kabupaten cianjur” 

 

1.2 Tujuan karya ilmiah  

1.2.1 Tujuan Umum  

Mengaplikasikan Streching Exercise untuk mengurangi 

nyeri pada Ny. T dengan osteoartritis di Desa Neglasari 

Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur  

1.2.2 Tujuan khusus  

a. Mampu mengidentifikasi tingkat nyeri pada Ny.T yang 

mengalami osteoartritis  

b. Mampu melakukan atau melatih pada Ny.T yang 

mengalami osteoartritis  

c. Mampu melihat atau mengidentifikasi pengaruh  

streching exrcise tingkat nyeri  pada Ny.T yang 

mengalami osteoartritis  

d. Mampu melakukan tindakan keperawatan pada Ny.T 

yang mengalami osteoartritis  

e. Mampu melakaukan evaluasi pada Ny.T yang 

mengalami osteoartritis  

 



5 
 

Universitas Muhamadiyah Sukabumi 

1.3 Pengumpulan data  

1.3.1 Observasi 

Penulis melakukan pengamatan langsung dengan pasien 

atau keluarga  

1.3.2 Wawancara 

Penulis melakukan tanya jawab kepada pasien dan 

keluarga mengenai penyakitnya dengan cara mengajukan 

kepada pasien dan keluarga  

1.3.3 Studi pustaka 

Penulis mencari sumber melalui jurnal, buku dan 

perpustakaan. 

 

1.4 Manfaat peneliti  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

mengembangkan ilmu keperawatan khususnya bagi ilmu 

keperawatan komunitas. Penulis karya tulis ilmiah ini juga 

berfungsi untuk mengetahui kesesuaian antara teori dengan 

kasus nyata yang terjadi di lapangan .  

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pelayanan keperawatan komunitas serta dapat 

meningkatkan pengetahuan perawat dalam hal 

dukungan yang diberikan keluarga terhadap lansia 

dengan osteoartritis khususnya dalam mencegah 

terjadinya gangguan sendi. Pengetahuan tersebut dapat 

menjadi dasar bagi peneliti dalam mengelola dan 

memberikan asuhan keperawatan kepada lansia dengan 

osteoartritis. 
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b. Bagi Puskesmas  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan klien terhadap puskesmas serta dijadikan 

bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan khususnya di bagian pelayanan tindakan 

keperawatan lansia dengan stretching exercise.  

c. Bagi Institusi Pendidikan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rerefensi bagi 

institusi pendidikan dalam ilmu keperawatan dan 

menambah keputusan serta dapat menjadi bahan 

perbandingan oleh Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya terkait aplikasi stretchhing exercise 

terhadap hambatan mobilitas fisik pada lansia dengan 

osteoartritis.  

d. Bagi Pasien/Keluarga  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi klien terutama manfaan dalam mempertahankan 

pergerakan sendi dan memiliki pengaruh besar dalam 

menurunkan nyeri. 

 


