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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Osteoarthritis adalah suatu kelainan pada sendi yang bersifat kronik dan 

progresif biasanya didapati pada usia pertengahan hingga usia lanjut ditandai 

dengan adanya kerusakan kartilago yang terletak di persendian tulang. 

Kerusakan kartilago ini bisa disebabkan karena stress mekanik atau perubahan 

biokimia pada tubuh. Bagian sendi yang sering terkena adalah bagian lutut 

yang paling besar, selain itu bagian lain seperti pinggul. Secara anatomis 

maupun fungsional berhubungan dengan adanya beban yang harus disangga 

oleh sendi lutut, seperti pada  saat posisi berjalan menumpu berat badan, naik 

turun tangga, aktivitas sehari-hari yang secara terus menerus (Singh et al. 

2015). 

Penderita osteoartritis di Amerika Serikat sebesar 15% dari total populasi, 

50% dari jumlah tersebut terdiri dari penderita berumur diatas 65 tahun dan 

85% dari jumlah tersebut adalah penderita berumur diatas 75 tahun, jadi usia 

dibawah 65 tahun hanya berkisar 15% saja (Hunter, 2009). 

Menurut World Health Organizatin (2010), prevalensi penduduk yang 

mengalami gangguan osteoartritis di Indonesia tercatat 8,1% dari jumlah total 

penduduk.  

 Di wilayah Provinsi Jawa Tengah penyakit osteoartritis juga banyak 

ditemukan. Kejadian penyakit osteoartritis di Jawa Tengah sekitar  5,1% dari 

semua jumlah penduduk. (Maharani,2007). 
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 Jumlah penderita osteoartritis di wilayah Kabupaten Sukoharjo dalam 

satu tahun terakhir di wilayah kerja Puskesmas Baki tercatat 567 penderita 

osteoarthtritis, salah satunya Desa Menuran sebanyak 57 penderita. Dari total 

jumlah penderita osteoartritis di Desa Menuran tercatat 5 orang penderita 

berjenis kelamin laki-laki dan 52 orang penderita berjenis kelamin perempuan. 

Peneliti telah melakukan wawancara kepada 5 orang penderita 

osteoartritis, mereka mengatakan bahwa penderita osteoartritis sering 

mengeluhkan nyeri pada bagian persendian kaki serta sering mengalami kaku-

kaku pada lutut  yang dapat menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. 

Mereka juga mengatakan bahwa penyakit nyeri sendi tersebut adalah penyakit 

yang wajar di alami oleh orang-orang yang aktivitasnya berat, bekerja keras 

dan pada usia lanjut, namun keluarga mengatakan bahwa tidak paham tentang 

penyakit osteoartritis. Akibat dari kurangnya informasi dan pengetahuan 

tentang penyakit osteoartritis, maka dari itu penderita sering mengalami 

kekambuhan. Sebagian keluarga dan penderita mengatakan bahwa pernah 

mendapatkan sedikit informasi tentang penyakit osteoartritis, namun sebagian 

dari keluarga dan penderita osteoartritis mengatakan bahwa belum pernah 

mendapatkan informasi tentang penyakit osteoartritis. Pengetahuan kesehatan 

tentang penyakit osteoartritis sangat penting diketahui oleh masyarakat, karena 

penyakit osteoartritis merupakan penyakit yang umum dan sering terjadi di 

usia produktif maupun usia lanjut terutama pada sesorang yang bekerja berat. 

Maka dari itu sangat penting untuk memberikan informasi dan pendidikan 

kesehatan tentang osteoartritis kepada masyarakat. Pendidikan kesehatan 
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merupakan salah satu tindakan keperawatan yang mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam memberikan informasi maupun  pengetahuan kepada 

klien tentang suatu penyakit, sehingga nantinya keluarga maupun penderita 

osteoarthritis dapat mencegah munculnya kembali tanda gejala osteoarthritis.   

Berdasarkan data studi pendahuluan yang di peroleh peneliti dari 

Puskesmas Baki dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap 5 penderita 

osteoarthritis menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang penyakit 

osteoarthritis. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk 

mengetahui “Perbedaan Tingkat Pengetahuan Keluarga Sebelum Dan Sesudah 

Diberi Pendidikan Kesehatan Tentang Penyakit Osteoartritis di  Wilayah 

Puskesmas Baki Sukoharjo”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan 

keluarga sebelum dan sesudah diberi pendidikan kesehatan tentang 

osteoarthritis?” 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat 

pengetahuan keluarga sebelum dan sesudah diberi pendidikan kesehatan 

tentang osteoarthritis. 
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2. Tujuan Khusus   

a. Mengetahui tingkat pengetahuan keluarga sebelum dilakukan pendidikan 

kesehatan tentang penyakit osteoarthritis. 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan keluarga setelah dilakukan pendidikan 

kesehatan tentang penyakit osteoarthritis. 

c. Mengetahui tingkat pengetahuan keluarga tentang penyakit osteoarthritis 

berdasarkan hubungan dengan penderita. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan 

keluarga maupun penderita osteoartritis sehingga dapat mengurangi 

terjadinya kekambuhan. 

2. Praktis 

a. Bagi Penderita Osteoarthritis 

 Dapat memberikan informasi kepada panderita maupun keluarga agar 

lebih mengenal dan memahami penyakit osteoartritis, sehingga dapat 

melakukan pencegahan agar tanda gejala osteoartritis tidak muncul 

kembali. 

b. Bagi Institusi Pendidikan  

 Sebagai tambahan ilmu dan menambah wawasan bagi mahasiswa 

tentang osteoarthritis, khususnya mahasiswa  keperawatan, dalam hal 

pemahaman, perkembangan dan upaya pencegahan yang berhubungan 

dengan terjadinya osteoarthritis. 
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c. Bagi Institusi Kesehatan 

 Sebagai acuan bagi profesi keperawatan untuk meningkatkan 

pelaksanaan pendidikan kesehatan tentang osteoarthritis, guna untuk 

meningkatkan pengetahuan penderita, keluarga penderita, maupun 

masyarakat tentang penyakit osteoartritis agar jumlah penderita 

osteoartritis dapat berkurang. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih 

baik lagi dari peneliti yang sebelumnya. Dan harapan peneliti, supaya 

penelitian ini dapat memberi gambaran kepada peneliti selanjutnya 

bagaimana jalannya penelitian yang peneliti saat ini lakukan. 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelurusan pustaka, peneliti menemukan beberapa penelitian 

tentang pendidikan kesehatan akan tetapi belum dijumpai penelitian dengan 

judul perbedaan tingkat pengetahuan keluarga sebelum dan sesudah diberi 

penyuluhan kesehatan tentang osteoarthritis, penelitian terdahulu mengenai 

pendidikan kesehatan  yang  diteliti oleh: 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Judul Persamaan Perbedaan 

1 Meirani, Danti (2016) 

“Perbedaan Tingkat  

Pengetahuan Dan 

Sikap Ibu Hamil 

Sebelum Dan Sesudah 

Penyuluhan Mengenai 

IUD Pascaplasenta”.  

 

a. Metode penelitian 

quasi experimental 

b. Rancangan 

penelitian one 

group pre-test post-

test design 

c. Tehnik 

pengambilan 

sampel consecutive 

sampling.   
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d. Variabel bebas 

penyuluhan 

kesehatan 

e. Sampel ibu hamil 

dengan usia 20-35 

tahun 

2 Yuliana, Fitri (2013): 

“Perbedaan  

Pengetahuan Remaja  

Putri Sebelum Dan 

Sesudah Penyuluhan 

Tentang  Aborsi Di 

SMA PGRI 4 

Banjarmasin”.  

 

a. Rancangan 

penelitian one 

group pre-test 

post-test design 

b. Variabel bebas 

penyuluhan 

kesehatan 

a. Metode 

penelitian Pre-

Eksperiment 

Design 

b. Tehnik 

pengambilan 

sampel asidental 

sampling 

c.  Sampel sebanyak 

94 siswa SMA 

3 Inas, Sausan (2016) 

“Perbedaan Tingkat  

Pengetahuan Dan 

Sikap Ibu Hamil 

Sebelum Dan Setelah 

Penyuluhan Mengenai 

Inisiasi Menyusu 

Dini” 

a. Metode penelitian 

quasi experimental 

b. Rancangan 

penelitian one 

group pre-test post-

test design 

c. Tehnik 

pengambilan 

sampel consecutive 

sampling.   

d. Variabel bebas 

penyuluhan 

kesehatan 

e. Sampel ibu hamil 

dengan usia 20-35 

tahun 

 

 

  

 

 

 

 

 




