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ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan negara yang mengalami peningkatan jumlah penduduk lansia yang 

cukup pesat. Dampak dari hal-hal tersebut adalah meningkatnya penyakit degeneratif, salah 

satunya adalah Osteoarthritis (OA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara pencegahan kekambuhan Osteoarthritis oleh lansia dengan tingkat 

kekambuhan lansia di Desa Palur Mojolaban Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan desain deskriptif korelatif dan rancangan Cross Sectional dengan 

menggunakan 55 sampel. Teknik pemilihan sampel dengan menggunakan teknik Sampling 

Sistematis. Variabel yang diteliti adalah pencegahan dan tingkat kekambuhan osteoarthritis. 

Instrument yang digunakan adalah kuesioner. Analisa data menggunakan uji Kendall’s Tau. 

Hasil analisis penelitian ini meliputi (1) upaya pencegahan kekambuhan responden berkategori 

baik (27,3%), sedang (38,2%), kemudian kurang (34,5%). (2) Tingkat kekambuhan 

osteoarthritis berkategori sering (72,7%) kemudian jarang (27,3). (3) Hubungan antara 

pencegahan kekambuhan dengan kekambuhan osteoarthritis pada lansia dengan nilai χ
2
hitung= 

0,239 dan nilai p-value = 0,023 (<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

pencegahan kekambuhan lansia dengan kekambuhan osteoarthritis pada lansia di Desa Palur 

Mojolaban Sukoharjo. 

 

 

 

Kata kunci :Lansia, Upaya pencegahan, Kekambuhan osteoarthritis. 
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RELATIONSHIP BETWEEN OSTEOARTHRITIS PREVENTION OF RELAPSEBY 

ELDERLY WITH ELDERLY RECURRENCE 

IN THE VILLAGE PALUR MOJOLABAN SUKOHARJO 

 

By :Septian Najib Imtichan 

 

ABSTRACT 

 

Indonesia as countries are experiencing an increase in elderly population is quite rapid. 

The impact of these things is the appearance of degenerative diseases, one of which is 

Osteoarthritis (OA). This study aims to determine whether there is a relationship between the 

prevention of recurrence by the elderly with Osteoarthritis recurrence rate of the elderly in the 

village of Palur Mojolaban Sukoharjo. This study is a quantitative study with descriptive 

correlative design and the design of Cross Sectional by using 55 samples. Sampling technique using 

Systematic Sampling technique. The variables studied were the prevention and recurrence rate of 

osteoarthritis. Instrument used was questionnaire. Analysis of test data using Kendall's Tau. Result 

of this study are (1) the prevention of recurrence is currently of respondents (38.2%) and less 

(34.5%), and both (27.3%). (2) The recurrence of osteoarthritis more frequent category (72.7%) 

than less (27.3). (3) The relationship between the prevention of recurrence by older adults with 

osteoarthritis of recurrence Sukoharjo calculated χ2 value = 0.239 and p-value = 0.023 (<0.05). 

Conclutions there is a relationship between the prevention of recurrence by older adults with 

osteoarthritis of recurrence in the elderly in the village of Palur Mojolaban Sukoharjo. 
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PENDAHULUAN 

WHO melansirkan data bahwa 40% 

penduduk dunia yang berusia diatas 70 tahun 

akan menderita osteoarthritis sendi lutut. 

Berdasarkan survey pendahuluan yang 

dilakukan peneliti pada bulan Juli 2011, 

diketahui terdapat 200 lansia yang terdaftar 

dan masih aktif di 8 posyandu desa Palur 

wilayah Puskesmas Mojolaban. Sedangkan 

terdapat 120 lansia yang terdiagnosa oleh 

Puskesmas Mojolaban menderita 

osteoarthritis, data ini berdasarkan catatan 

dari posyandu setempat.  

Setelah melakukan pengkajian, peneliti 

menemukan beberapa faktor yang 

menyebabkan para lansia diposyandu tersebut 

sering mengeluhkan kekambuhan tersebut. 

Diantaranya faktor pengetahuan tentang 

penyakit dan usaha pencegahan terhadap 

kejadian kekambuhan. Namun kenyataan di 

lapangan para lansia sudah mengetahui bahwa 

keluhan tersebut karena pengaruh usia, 

sehingga mereka menyadari setiap lansia pasti 

akan mengalami hal tersebut. 

Selain hal itu, faktor dukungan keluarga juga 

dapat mempengaruhi tingkat kesehatan lansia. 

Apalagi sebagian besar lansia masih tinggal 

bersama keluarga, semisal anak ataupun 

menantunya. Dan mayoritas kebutuhan nutrisi 

lansia ditanggung oleh keluarga. Oleh karena 

itu penting untuk diadakan penelitian tentang 

adanya hubungan antara upaya pencegahan 

kekambuhan osteoarthritis oleh lansia dan 

keluarga dengan kejadian kekambuhan pada 

lansia di desa Palur wilayah Puskesmas 

Mojolaban Sukoharjo. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Osteoarthritis adalah gangguan pada sendi 

yang bergerak. Penyakit ini bersifat kronik, 

berjalan progresif lambat, tidak meradang, 

dan ditandai oleh adanya deteriorasi dan 

abrasi rawan sendi dan adanya pembentukan 

tulang baru pada permukaan persendian. 

Gangguan ini lebih banyak ditemukan pada 

wanita daripada pria dan terutama ditemukan 

pada orang-orang yang berusia lebih dari 45 

tahun (Price, 2006).  

Osteoarthritis ditandai dengan degenerasi 

kartilago sendi dan oleh pembentukan tulang 

baru pada bagian pinggir sendi. Kerusakan 

sendi-sendi akibat penuaan diperkirakan 

memainkan peranan penting dalam 

perkembangan osteoarthritis (Stanley, 2007). 

Menurut Darmojo (2006), usaha pencegahan 

merupakan langkah awal yang harus 

dilakukan sebelum terjadinya suatu kejadian 

yang tidak diinginkan. Sebenarnya ada cara 

yang mudah untuk mencegah kondisi ini. 

Berikut ini pencegahan yang bisa dilakukan 

untuk mencegah osteoartritis: (1) Melakukan 

latihan atau olahraga secara teratur. (2) Postur 

tubuh yang benar. (3) Menghindari stres atau 

tekanan berlebihan pada persendian. (4) 

Menjaga berat badan. (5) Meningkatkan 

massa tulang dengan suplemen kalsium. (6) 

Jangan mengabaikan rasa sakit.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

kuantitatif dengan desain deskriptif 

korelatif dimana peneliti berusaha 

menggambarkan kenyataan yang ada 

tentang suatu keadaan yang dijumpai 

secara objektif. Penelitian ini 

menggunakan rancangan cross sectional. 

Notoatmodjo (2002) menjelaskan cross 

sectional yaitu jenis penelitian yang 

mempelajari dinamika korelasi atau 

pengumpulan data sekaligus, pada suatu 

saat atau satu waktu (point time 

approach). Artinya setiap subjek 

penelitian hanya diobservasi sekali saja 

dan pengukuran dilakukan terhadap status 

karakter dan variabel subjek pada saat 

pemeriksaan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di 

posyandu desa Palur Wilayah Puskesmas 

Mojolaban Sukoharjo. Waktu penelitian 

pada bulan Februari 2012. Alasan 

dipilihnya tempat ini sebagai lahan 

penelitian yaitu karena dalam wilayah 
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kerja puskesmas Mojolaban, desa Palurlah 

yang memiliki jumlah posyandu lansia 

paling banyak (8 posyandu). 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 

lansia yang terdaftar dan masih aktif 

mengikuti kegiatan di posyandu lansia 

desa Palur khususnya para lansia yang 

terdiagnosa Osteoarthritis oleh 

Puskesmas Mojolaban. Dari delapan 

posyandu didapatkan jumlah 200 orang 

lansia yang masih aktif, diantaranya 

terdapat 120 lansia yang terdiagnosa 

Osteoarthtritis oleh Puskesmas 

Mojolaban. Sehingga populasi dari 

penelitian ini berjumlah 120 orang. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2006). 

)(1 2dN

N
n  

Keterangan: 

N :Besar populasi = 120 orang 

n :Besar sampel 

d : Tingkat kepercayaan/ketepatan yang 

diinginkan (10% atau 0,1) 

Perhitungan : 

 

2)(1 dN

N
n

 

2)1,0(1201

120

 

= 2,2

120

= 54,5 

55 

Jadi besar sampel adalah 55 responden 

Cara pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan teknik Sampling 

Sistematis yaitu cara pengambilan sampel 

berdasarkan urutan anggota populasi yang 

telah diberi nomor urut, dengan sifat dari 

populasinya heterogen (Hidayat, 2008). 

Teknik ini merupakan modifikasi dari 

Sampel Random Sampling, caranya 

dengan membagi jumlah anggota populasi 

dengan perkiraan jumlah sampel yang 

diinginkan (Notoatmodjo, 2002). 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel Independen (bebas) 

Menurut Nursalam (2008), variabel bebas 

adalah variabel yang nilainya menentukan 

variabel lain (variabel terikat). Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas 

adalah upaya pencegahan. 

Variabel dependent (terikat) 

Menurut Nursalam (2008), adalah 

variabel yang kondisinya dipengaruhi atau 

ditentukan oleh variabel lain (variabel 

bebas). Pada penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah kekambuhan 

osteoarthritis 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti 

dalam kegiatan pengumpulan data, agar 

kegiatan tersebut menjadi mudah dan 

sistematis (Nursalam, 2008). 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah dengan kuesioner. Kuesioner 

adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis pada responden untuk dijawab 

(Sugiono, 2006). 

Kuesioner dalam penelitian menggunakan 

metode Guttman. Bentuk kuesioner yang 

digunakan adalah pertanyaan atau 

pernyataan dengan jawaban Ya dan Tidak. 

Kuesioner ini terdiri dari dua macam, 

yaitu : 

1. Kuesioner A yang berisi tentang 

upaya pencegahan, yang terdiri atas 13 

pernyataan. Dan kategori untuk 

mengukur upaya kekambuhan adalah: 

a. Baik  : skor,x < mean 

+ 1SD 

b. Sedang   : skor, mean – 

1SD ≤ x ≤ mean + 1SD 

c. Kurang  : skor,x < mean 

- 1SD 
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2. Kuesioner B berupa 9 pernyataan dan 

pertanyaan yang menggambarkan 

tentang tingkat kekambuhan. Dan 

kategori untuk tingkat kekambuhan 

adalah : 

a. Sering  : skor, x > mean 

b. Jarang  :skor, x ≤ mean 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Karakteristik Responden 

Tabel 4.1 

Karakteristik responden 

No 

Karakteris

tik 

Responden 

Frekuen

si 

Persen

tase 

(%) 

Jumlah 

1. 
Jenis 

Kelamin 
  

55 

(100%)  Laki-laki 18 32, 7 

 Perempuan 37 67, 3 

2. Umur   

55 

(100%) 
 45-59 tahun 5 9, 1 

 60-74 tahun 21 38, 2 

 75-90 tahun 29 52, 7 

3. 
Tempat 

Tinggal 

  

55 

(100%) 
 

Tidak 

bersama 

anak 

9 19, 4 

 
Bersama 

anak 

46 83, 6 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden 

perempuan berjumlah 37 responden (67, 

3%), sedangkan jumlah penderita 

Osteoarthritis laki-laki sebanyak 18 orang 

(32, 7%). Sehingga dapat diketahui bahwa 

sebagian besar lanjut usia penderita 

osteoarthritis yang terdiagnosa oleh 

Puskesmas Mojolaban berjenis kelamin 

perempuan.  

Berdasarkan kategori usia menurut WHO, 

umur responden dibagi menjadi 3 

kelompok, yaitu middle age, umur 45 

sampai 59 tahun, elderly atau umur 60 

sampai 74 tahun, dan old atau umur antara 

75 sampai 90 tahun.  

Data yang didapat bahwa 29 orang (52, 

7%) berusia antara 75-90 tahun. 21 orang 

(38, 2%) berusia 60-74 tahun, sedangkan 

5 orang sisanya (9, 1%) berusia antara 45-

59 tahun. Sehingga dapat diketahui bahwa 

sebagian besar lanjut usia penderita 

osteoarthritis yang terdiagnosa oleh 

Puskesmas Mojolaban berusia antara 75-

78 tahun. 

Tabel 4.1 yang mendistribusikan tentang 

karakteristik tempat tinggal responden  

diatas menunjukkan 46 responden (83, 

6%) bertempat tinggal bersama anggota 

keluarganya, sedangkan 9 responden(19, 

4%) bertempat tinggal sendiri atau hanya 

dengan pasangan. 
 

B. Analisis Univariat 

Tabel 4. 2 

Analisis Univariat 

No 
Analisis 

Univariat 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

1. 
Upaya 

Pencegahan 
  

 Baik  
15 27, 3 

 Sedang  21 38, 2 

 Kurang  19 34, 5 

2. 
Tingkat 

Kekambuhan 

  

 Sering  40 72, 7 

 Jarang  15 27, 3 

 

Data tentang upaya pencegahan diperoleh 

melalui jawaban responden terhadap 

kuesioner tingkat upaya pencegahan yang 

berjumlah 13 pernyataan dengan skor 

jawaban 1 dan 0. Upaya pencegahan 

dikategorikan dalam tiga kategori, yakni 

baik, sedang dan kurang. Selengkapnya 

distribusi responden berdasarkan upaya 

pencegahan disajikan pada tabel 4. 2. 

Distribusi frekuensi responden 

berdasarkan upaya pencegahan 

menunjukkan sebagian besar responden 

berkategori sedang yaitu sebanyak 21 
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responden (38, 2%), berkategori kurang 

sebanyak 19 responden (34, 5%) dan yang 

berkategori baik berjumlah paling sedikit 

yaitu sebanyak 15 responden (27, 3%). 

Dari sini dapat diketahui bahwa sebagian 

besar penderita osteoarthritis yang 

terdiagnosa oleh Puskesmas Mojolaban 

berkategori sedang. 

Data tentang tingkat kekambuhan 

diperoleh melalui jawaban responden 

terhadap kuesioner tingkat kekambuhan 

yang berjumlah 9 pernyataan dengan skor 

jawaban 1 dan 0. Tingkat kekambuhan 

dikategorikan dalam dua kategori, yakni 

sering dan jarang. 

Distribusi frekuensi responden 

berdasarkan tingkat kekambuhan 

menunjukkan sebagian besar responden 

memiliki tingkat kekambuhan dalam 

kategori sering yaitu sebanyak 40 

responden (72, 7%), sedangkan tingkat 

kekambuhan jarang sebanyak 15 

responden (27, 3%). Sehingga dapat 

diketahui bahwa tingkat kekambuhan 

sebagian besar penderita osteoarthritis 

yang terdiagnosa oleh Puskesmas 

Mojolaban berkategori sering. 

 

 

C. Analisis Bivariat 

Tabel 4. 3 

Hasil tabulasi silang antara upaya 

pencegahan dengan tingkat kekambuhan 

osteoarthritis 

Upaya 

Pencegahan 

Kekambuhan 

Sering  Jarang  

Frekuensi % Frekuensi % 

Baik  5 9, 1 0 0 

Sedang  13 23, 6 9 16, 4 

Kurang  22 40 6 10, 9 

χ
2 

hitung = 0,239 

p-value = 0,023 

Kesimpulan = H0 ditolak 

   

 

Berdasarkan tabel 4. 5 diatas dapat 

diketahui bahwa jumlah responden pada 

upaya pencegahan baik yang berada 

dalam kekambuhan sering yaitu berjumlah 

5 responden atau 9, 1 %. Responden yang 

upaya pencegahannya sedang mayoritas 

juga berada dikategori sering dengan 

jumlah 13 responden (23, 6%). Dan 

responden dengan upaya pencegahan 

kurang juga mayoritas berada ditingkat 

kekambuhan paling banyak yaitu dengan 

jumlah 22 responden (40%). 

Sedangkan untuk pengujian hipotesis, 

penelitian ini menggunakan uji Kendall’s 

Tau. Uji Chi Square tidak bisa digunakan 

dalami penelitian ini disebabkan karena 

salah satu selnya ada yang bernilai nol (0). 

Pada tabel 4.3 diatas menunjukkan nilai χ
2 

hitung = 0,239 dan signifikansi p-value 

0,023 (<0,05) pada uji Kendall’s Tau. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan untuk 

menolak H0 dan menerima Ha. Dari sini 

berarti terdapat hubungan antara upaya 

pencegahan dan tingkat kekambuhan 

osteoarthritis. 

 

D. Pembahasan 

1. Karakteristik Jenis Kelamin 

Dari tabel distribusi 4.1 diatas dapat 

diketahui bahwa sebagian besar lanjut 

usia penderita osteoarthritis yang 

terdiagnosa oleh Puskesmas 

Mojolaban berjenis kelamin 

perempuan. Hal ini disebabkan 

beberapa hal, salah satunya karena 

faktor hormonal, terlebih pada wanita 

yang telah memasuki masa 

menopause, hal ini dapat 

mempengaruhi kekuatan tulang pada 

persendian. Sehinggga wanita pada 

usia ini lebih beresiko terkena 

osteoarthritis. Selain itu aktifitas fisik 

juga menentukan kenapa responden 

laki-laki lebih sedikit jumlahnya. Hal 

ini disebabkan karena aktifitas yang 

dilakukan responden laki-laki tersebut 

lebih memerlukan aktifitas fisik lebih 

banyak jika dibandingkan dengan 

aktifitas responden wanita. Sehingga 
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responden laki-laki lebih bisa 

mengolahragakan persendian mereka 

dari pada responden wanita. 

Hasil distribusi frekuensi penelitian 

lanjut usia penderita osteoarthritis di 

Puskesmas Mojolaban ini senada 

dengan penelitian Widyastuti  (2008) 

yang meneliti tentang pengaruh 

pendidikan kesehatan tentang penyakit 

osteoarthritis terhadap tingkat 

pengetahuan dan sikap pasien 

osteoarthritis di wilayah kerja 

puskesmas gondangrejo Karanganyar. 

Penelitian ini menunjukkan lanjut usia 

di Karanganyar sebagian besar 

berjenis kelamin perempuan 56 orang 

(63,3%) dan jumlah laki-laki sebanyak 

32 orang (36,4%). Peneliti juga 

menyatakan kasus osteoartritis banyak 

terjadi pada perempuan. 

 

2. Karakteristik Usia 

Dari tabel distribusi usia diatas dapat 

diketahui bahwa sebagian besar lanjut 

usia penderita osteoarthritis yang 

terdiagnosa oleh Puskesmas 

Mojolaban berusia antara 75-78 tahun. 

Menurut WHO usia ini termasuk 

dalam umur old. Berdasarkan 

wawancara singkat yang dilakukan 

peneliti, hal ini disebabkan karena 

lanjut usia pada usia itu lebih banyak 

menggunakan waktunya untuk 

bersantai atau tidak untuk beraktifitas 

fisik ringan lainnya. Sehingga 

mayoritas lansia tersebut kurang 

melakukan pergerakan ringan pada 

persendian, maka terjadilah prevalensi 

kekambuhan lebih tinggi.  

Penelitian ini serupa dengan penelitian 

Widyastuti (2008) yang meneliti 

tentang pengaruh pendidikan 

kesehatan tentang penyakit 

osteoarthritis terhadap tingkat 

pengetahuan dan sikap pasien 

osteoarthritis di wilayah kerja 

puskesmas gondangrejo Karanganyar. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

lanjut usia di Karanganyar yang paling 

banyak menderita osteoarthritis 

berusia antara 70-90 tahun (77,3%), 

sedangkan terbanyak kedua berusia 

antara 60-70 tahun (22,7%). 

Selain itu Stanley (2007) juga 

menjelaskan bahwa usia merupakan 

salah satu faktor resiko munculnya 

osteoarthritis. Semakin tua usia maka 

semakin beresiko terkena 

osteoarthritis. 

Sebagaimana menurut Price (2006) 

bahwa osteoarthritis akan lebih 

banyak ditemukan pada orang-orang 

yang berusia lebih dari 45 tahun. Dari 

sini peneliti berkesimpulan bahwa usia 

memang memiliki pengaruh terhadap 

munculnya osteoarthritis. 

 

3. Karakteristik Tempat Tinggal 

Dari tabel karakteristik tempat tinggal 

lanjut usia diatas menunjukkan 

mayoritas lanjut usia bertempat 

tinggal bersama keluarganya. 

Berdasarkan survey penelitian 

ditemukan bahwa mayoritas lansia 

bertempat tinggal bersama anak, 

menantu, bahkan cucu-cucunya. Hal 

ini dikarenakan faktor tempat tinggal 

yang terbatas, entah dari anak-anak 

yang belum memiliki tempat tinggal 

ataupun sebaliknya. Karena keluarga 

juga berpengaruh dalam upaya 

pencegahan penyakit pada anggota 

keluarga lainnya, khususnya lanjut 

usia.  

Menurut Friedman dalam Muhlisin 

(2004) mengidentifikasi fungsi 

keluarga yaitu untuk melaksanakan 

praktek asuhan kesehatan, yaitu untuk 

mencegah terjadinya gangguan 

kesehatan dan atau merawat anggota 

keluarga yang sakit. 

Hal serupa dinyatakan oleh Stuart dan 

Sundeen dalam Tamher (2009), bahwa 

dukungan dari keluarga merupakan 

unsur terpenting dalam membantu 

individu menyelesaikan masalah. 

Apabila ada dukungan, rasa percaya 

diri akan bertambah dan motivasi 

untuk mengadapi masalah yang terjadi 

akan semakin meningkat. 

5 



 
 

 

4. Tingkat Upaya Pencegahan 

Dari tabel distribusi tingkat upaya 

pencegahan diatas dapat diketahui 

bahwa sebagian besar penderita 

osteoarthritis yang terdiagnosa oleh 

Puskesmas Mojolaban berkategori 

sedang.  

Menurut hasil wawancara sekilas 

tentang hal ini, para lansia mengakui 

mereka cenderung malas untuk 

mengkonsumsi obat-obatan atau 

suplemen multivitamin yang dapat 

memperbaiki kalsium, seperti susu 

ataupun suplemen lainnya. Meski ada 

juga beberapa diantara para lanjut usia 

yang mengkonsumsi susu sebagai 

pelengkap kebutuhan nutrisi mereka. 

Sedangkan untuk upaya pencegahan 

lain seperti olahraga ringan banyak 

dari para lanjut usia tersebut tidak 

sempat melakukannya karena alasan 

pekerjaan atau aktifitas. 

Menurut Notoatmodjo (2005), bahwa 

sikap merupakan sebagai kesiapan 

sesorang untuk bertindak tertentu pada 

situasi tertentu, dalam sikap positif. 

Sikap lanjut usia dalam mencegah 

kekambuhan merupakan organisasi 

pendapat, keyakinan lanjut usia 

mengenai cara mencegah kekambuhan 

osteoarthritis yang dapat mereka 

alami. Pendapat tersebut disertai 

dengan adanya perasaan tertentu dan 

memberikan dasar kepada lanjut usia 

untuk berperilaku sesuai dengan 

sikapnya dalam mencegah 

kekambuhan (Walgito, 2003). 

 

5. Tingkat Kekambuhan 

Dari tabel distribusi tingkat 

kekambuhan diatas dapat disimpulkan 

bahwa tingkat kekambuhan sebagian 

besar penderita osteoarthritis yang 

terdiagnosa oleh Puskesmas 

Mojolaban berkategori sering. 

Banyaknya jumlah responden yang 

berkategorikan sering ini disebabkan 

karena banyak faktor. Dari hasil 

wawancara singkat pada sejumlah 

responden, mereka mengakui jarang 

melakukan olahraga ringan sebagai 

bentuk upaya pencegahan 

kekambuhan. Beraktivitas dapat 

membuat anggota tubuh bergerak dan 

bermanfaat dalam mempertahankan 

fungsi tubuh. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Price (2006), bahwa dengan 

beraktivitas dapat bermanfaat dalam 

mempertahankan fungsi sendi. 

Selain itu kurangnya dukungan 

keluarga untuk selalu memantau 

aktifitas dan menjaga asupan nutrisi 

pada lanjut usia juga menjadi alasan 

tingginya tingkat kekambuhan, karena 

berat badan para lanjut usia juga 

jarang terkontrol. 

Padahal menurut Helmi (2012) bahwa 

obesitas, membawa beban lebih berat  

akan membuat sendi sambungan 

tulang bekerja lebih berat, sehingga 

dapat memberikan andil terjadinya 

kekambuhan osteoarthritis. 

 

6. Hubungan antara upaya 

pencegahan dengan tingkat 

kekambuhan Osteoarthritis. 

 

Dari tabel tabulasi silang antara upaya 

pencegahan dengan tingkat 

kekambuhan diatas dapat disimpulkan 

terdapat hubungan antara upaya 

pencegahan kekambuhan oleh 

keluarga dan lansia dengan tingkat 

kekambuhan osteoarthritis lansia 

dposyandu desa Palur Kecamatan 

Mojolaban Sukoharjo. 

Pada tabel 4.3 diatas menunjukkan 

nilai signifikansi p-value 0,023 

(<0,05) pada uji Kendall’s Tau. 

Dengan demikian diputuskan untuk 

menolak Ho dan menerima Ha. Hasil 

penelitian yang dilakukan di posyandu 

desa Palur menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara upaya 

pencegahan kekambuhan dengan 

tingkat kekambuhan osteoarthritis 

pada lansia. Hal ini dapat diartikan 

bahwa upaya pencegahan yang baik 

dapat menurunkan tingkat 

kekambuhan osteoarthritis. 
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Secara umum penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin baik 

upaya pencegahan maka semakin 

menurunlah tingkat kekambuhan 

osteoarthritis. Meski pada penelitian 

ini terdapat lanjut usia yang memiliki 

upaya pencegahan baik namun 

memiliki tingkat kekambuhan sering. 

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa 

faktor lain yang cukup mempengaruhi 

tingkat kekambuhan osteoarthritis. 

Faktor yang mempengaruhi antara 

lain, pengalaman pribadi, pengaruh 

orang lain, jenis aktifitas, bahkan 

tingkat pendidikan yang diperoleh 

lanjut usia (Azwar, 2008). 

Dari hasil wawancara singkat terhadap 

lima responden yang memiliki upaya 

pencegahan baik namun justru 

memiliki kekambuhan dalam jumlah 

sering, yang kebetulan semuanya 

berjenis kelamin perempuan. Mereka 

mengakui sudah berusaha menerapkan 

pola hidup sehat dengan menjaga 

asupan nutrisi mereka. Dua dari lima 

responden tersebut juga mengakui 

mereka mengkonsumsi susu yang 

diberikan oleh keluarga mereka. 

Namun disisi lain, aktifitas mereka 

sehari-hari kurang begitu diperhatikan. 

Terbukti dengan pengakuan mereka 

yang kesehariannya hanya mengasuh 

dengan menggendong cucu mereka. 

Hal ini terbukti dapat berpengaruh 

terhadap tulang persendian.  

Helmi (2012) menjelaskan bahwa 

membawa beban berat dalam jangka 

waktu lama akan membuat sendi 

sambungan tulang bekerja lebih berat, 

sehingga dapat memberikan andil 

terjadinya kekambuhan osteoarthritis. 

Selain itu aktifitas mereka juga 

tergolong ringan sehingga kurang 

adanya pergerakan pada persendian. 

Beraktivitas dapat membuat anggota 

tubuh bergerak dan bermanfaat dalam 

mempertahankan fungsi tubuh. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Price (2006), 

bahwa dengan beraktivitas dapat 

bermanfaat dalam mempertahankan 

fungsi sendi. 

Disisi lain ada pula penelitian yang 

kontra dengan penelitian ini. 

Wulaningsing (2008) yang meneliti 

tentang hubungan antara tingkat 

pengetahuan dan sikap keluarga 

dengan kekambuhan pada pasien 

Skizofrenia di RSJD Surakarta. Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa 

tingkat pengetahuan tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan 

kekambuhan pasien Skizofrenia. Hal 

ini ditunjukkan dengan perolehan nilai 

signifikansi dari hubungan tingkat 

pengetahuan dengan kekambuhan 

sebesar 0,256 dengan p>0,05. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan pada bab IV, peneliti 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya pencegahan kekambuhan oleh 

keluarga dan lansia di Posyandu desa 

Palur Kecamatan Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo mayoritas 

dalam kategori sedang. 

2. Tingkat kekambuhan lansia di 

Posyandu desa Palur Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 

mayoritas dalam kategori sering. 

3. Terdapat hubungan antara upaya 

pencegahan kekambuhan terhadap 

tingkat kekambuhan oleh lansia di 

Posyandu Desa Palur Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 

 

B. Saran  

1. Bagi Posyandu 

Hasil penelitian ini hendaknya dapat 

dijadikan perhatian bagi pengurus 

untuk lebih memperhatikan tingkat 

kekambuhan Osteoarthritis pada 

lansia. Hal tersebut bertujuan agar 

pengurus posyandu melakukan upaya-

upaya pencegahan kekambuhan 

dengan program-program yang 

membantu lansia dalam  

7 



 
 

 

mengendalikan frekuensi 

kekambuhan, sehingga penerimaan 

lansia terhadap kondisi mereka saat ini 

lebih baik, dan mampu beraktivitas 

secara optimal, seperti menambah 

pengadaan senam lansia secara rutin, 

dan lain sebagainya. 

2. Bagi perawat 

Hasil penelitian ini dapat menjadi 

tambahan pengetahuan perawat 

khususnya dalam hal perawatan 

gerontik dan komunitas untuk lebih 

memahami akan adanya kekambuhan 

Osteoarthritis pada lansia, meskipun 

hal tersebut wajar, namun 

kekambuhan osteoarthritis ini masih 

bisa diminimalisir dengan upaya 

pencegahan yang tepat. dan hal 

tersebut akan semakin parah jika 

tidak segera diberi tindakan, sehingga  

perawat dapat memberikan pelayanan 

yang lebih optimal. 

 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian lebih lanjut diharapkan 

dapat melakukan penelitian dengan 

jenis dan metode penelitian yang 

berbeda. Menggunakan variabel lain 

yang juga berkontribusi terhadap 

tingkat kekambuhan Osteoarthritis 

pada lansia. Dan cara pengumpulan 

data menggunakan kuesioner dengan 

pertanyaan terbuka, sehingga mampu 

meminimalkan responden tidak 

menjawab secara benar dan jujur.  
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