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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Jumlah lanjut usia diseluruh dunia saat ini diperkirakan lebih dari  629 juta 

jiwa, dan pada tahun 2025 lanjut usia akan mencapai 1,2 milyar. Dampak 

perubahan epidemiologis, penyakit pada lanjut usia cenderung ke arah 

penyakit degeneratif (Bell, 2014).  

Seiring penuaan, serat otot  akan  mengecil. Kekuatan otot berkurang seiring 

berkurangnya masa otot mengakibatkan berkurangnya aktivitas atau gerakan 

sehingga menurunkan kualitas hidupnya. Masa tulang juga berkurang. Lansia 

yang berolahraga teratur tidak mengalami kehilangan yang sama dengan lansia 

yang tidak aktif. Osteoathritis merupakan penyakit sendi yang paling banyak 

di jumpai dan prevalensinya semakin meningkat dengan bertambahnya usia 

(Sudoyo,2010).  

Peningkatan jumlah lansia pula terjadi di Indonesia. Berdasarkan data 

Kemenkes RI (2014) jumlah lansia tertinggi tahun 2012  adalah Yogyakarta 

(13,04%), Jawa Timur (10,40%), Jawa Tengah (10,34%). 

Di Indonesia, prevalansi osteoathritis mencapai 5% pada usia 40 tahun 

30% pada usia 40-60 tahun dan 65% pada usia 61 tahun. Menurut riskesdes 

tahun 2013, prevalansi penyakit sendi berdasarkan diagnose tenaga kesehatan 

di Indonesia 11,9% dan berdasarkan gejala 24,7%. Prevalansi berdasarkan 

diagnosis tenaga kesehatan tertinggi di Bali 19,3%, sedangkan berdasarkan 

gejala tertinggi di Nusa Tenggara Timur 33,1%, Jawa Barat 32,1%,Bali 

30%,DKI Jakarta 21,8%. Jika dilihat dari karakteristik umur, prevalansi 

tertinggi 75 tahun ( 54,8%). Penderita wanita juga lebih banyak (27,5%) 

dibandingkan dengan pria (21,8%) 

Pengobatan pada pasien osteoartritis dapat dilakukan dengan terapi non 

farmakologis,terapi farmakologis, dan pada tahap lanjut perlu adanya 

pembedahan. Terapi non farmakologi dapat dilakukan dengan adanya
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 edukasi, terapi fisik, dan penurunan berat badan pada pasien obesitas 

(Koentjoro, 2010). 

Menurut penelitian yang dilakukan Parandhita (2016), hasil evaluasi 

penggunaan obat analgesik pada pasien osteoartritis di instalasi rawat jalan 

RSUD dr. Moewardi Surakarta tahun 2015 terdapat 100 pasien yang 

menunjukan 100% tepat indikasi, 71% tepat pasien, 71% tepat obat, dan 55% 

tepat dosis. Pemilihan ketidaktepatan pengobatan pada pasien osteoarthritis 

dapat memicu timbulnya toksisitas, efek yang tidak diinginkan dan 

berkurangnya efektifitas dari obat tersebut yang dapat menurunkan kualitas 

hidup pasien osteoarthritis dan mengingat masih banyak kasus pengobatan 

pasien osteoartritis 3 dalam penggunaan obat belum sepenuhnya 

menggunakan terapi secara rasional sehingga perlu adanya monitoring dan 

evaluasi mengenai rasionalitas penggunaan obat Osteoathritis pada pasien  

Adapun sekarang teknik yang dilakukan oleh pasien dirumah masih biasa 

seperti harus meminum obat pereda nyeri atau antibiotik dan mengompres 

bagian yang sakit saja. 

Jenis latihan yang dianjurkan bagi lansia adalah latihan isotonik ( 

Mudrikhah, 2012). Latihan isotonik menyebabkan kontraksi otot, perubahan 

panjang otot dan merangsang aktivitas osteoblastik (aktivitas sel pembentuk 

otot). Latihan ini juga meningkatkan tonus otot, massa dan kekuatan otot 

serta mempertahankan fleksibilitas sendi, rentang pergerakan dan sirkulasi 

(Potter & Perry, 2010). 

 Ambardini (2013) mengatakan bahwa manfaat latihan fisik ROM adalah 

mobilitas sendi yang yang memperkuat otot dan yang menyokong dan 

melindungi sendi,mengurangi nyeri dan kaku sendi,serta dapat mengurangi 

nyeri dan kaku pada sendi,serta mengurangi terjadi nya pembengkakan.  

Ambardani (2013) memaparkan proses penuan diperkirakan menjadi 

penyebab kelemahan sendi,berkurangnya propriosepsi sendi,klasifikasi 

sendi,kalsifikasi kartilago ,dan berkurang nya fungsi kondrosit. Range of 

motion (ROM) merupakan latihan rentang gerak pada sendi. 
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Latihan ROM dapat digunakan pada lansia yang mengalami 

oateoathritis,pergerakan pada persendian menyebabkan peningkatan pada 

aliran darah dan suplai nutrisi kedalam jaringan tulang rawan pada persendian 

agar tetap terjaga dengan baik dann tidak menekan syaraf 

disekitarnya,sehingga nyeri berkurang(Bell,2015). 

Aktifitas fisik berupa ROM akan mengurangi sensasi nyeri pada 

persendian.Bennell dkk(2012) menyatakan bahwa aktifitas fisik memiliki 

skala nyeri sendi 3(nyeri ringan) dan sebesar 30 responden memiliki skala  

nyeri 2(nyeri ringan) setelah dilakukan intervensi berupa ROM selama 4 

minggu (Bell,2014). Berdasarkan mann whitney terdapat penurunan skala 

nyeri sendi pada lansia dengan osteoathritis,maka disimpulkan bahwa ada 

pengaruh terhadap penurunan skala nyeri sendi setelah pemberian intervensi 

ROM selama 4 minggu. 

 Di Wilayah Surade setelah dilakukan penelitian dan bertanya kepada RT 

setempat dan beberapa warga terdapat beberapa keluarga dan lansia dengan 

osteoathritis dan cendurung terjadi pada lansia perempuan,dan untuk 

pengobatan yang dilakukan saat ini di wilayah surade termasuk keluarga 

binaan yang diambil masih menggunakan obat antibiotik saja untuk 

mengurangi rasa nyeri nya dan hanya melakukan kompres hangat dibagian 

yang sakit  oleh karena itu penulis tertarik umtuk mengambil judul ”Aplikasi 

Teknik Range Of Motion Terhadap Nyeri Sendi Pada Lansia Dengan 

Osteoathritis”    untuk melakukan riset keperawatan terhadap kasus tersebut. 

  

B. Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

1. Tujuan umum 

Mengaplikasikan teknik rom untuk mengetahui pengaruh teknik rom pada 

lansia dengan osteoathritis di wilayah surade 

2. Tujuan khusus  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

teknik aplikasi. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pasien dan keluarga 

untuk mengatasi nyeri pada gangguan osteo arthritis. 

c. Menganalisis pengaruh teknik rom terhadap osteoathritis  

 

C. Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Cara yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah 

dengan cara observasi partisipasif yaitu penulis melakukan pengamatan 

dan turut serta dalam melakukan tindakan pelayanan keperawatan 

2. Interview 

Interview yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara tanya jawab. 

3. Studi literature  

Studi literature atau dokumentasi yaitu penulis melakukan pengumpulan 

data dengan mencari sumber atau jurnal tentang aplikasi range of motion 

untuk mengatasi nyeri pada gangguan Osteoathritis. 

 

D. Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1.  Bagi penulis  

Hasil penulisan ini diharapakan dapat meningkatkan pengetahuan serta 

wawasan lebih pada penyakit Osteoathritis.  

2.  Bagi pasien dan keluarga  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pasien dan keluarga untuk 

mengatasi nyeri pada gangguan Osteoathritis dengan teknik ROM. 

3. Bagi profesi  

Menambah keluasan ilmu terapan bidang keperawatan dengan 

osteoathritis


