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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Osteoarthritis merupakan kelainan pada sendi yang bersifat kronik dan 

progresif biasanya terjadi pada usia pertengahan hingga usia lanjut ditandai 

dengan adanya kerusakan kartilago yang terletak dipersendian tulang 

(American College of Rheumatology, 2015). Masalah utama yang sering 

dialami lansia dengan osteoarthritis adalah nyeri sendi. Nyeri bertambah 

ketika melakukan aktivitas sehingga aktivitas menjadi terbatas (Kwok, 2013). 

Osteoartitis diderita oleh 151 juta jiwa diseluruh dunia dan mencapai 24 

juta dikawasan Asia Tenggara. Prevalensi osteoarthritis terus meningkat 

mengikuti pertambahan usia penderita. Berdasarkan temuan radiologis, 

didapatkan 70% dari penderita yang berumur lebih dari 65 tahun penderita 

osteoartitis (Suhendriyo, 2014). Osteoarthritis biasanya terjadi pada usia 

diatas 50 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan dibawah usia 40 tahun 

menderita osteoarthritis karena telah mengalami kerusakan tulang rawan 

sendi sejak muda. Penderita osteoarthritis sebagian besar perempuan dengan 

presentase mencapai 53% sedangkan laki-laki hanya sekitar 37% (Prieharti, 

2017). 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2010 sebesar 63% 

dari seluruh jumlah kematian disebabkan karena penyakit kronis. Penyakit 



2 
 

 
 

kronis meliputi penyakit jantung koroner, stroke, kanker, diabetes mellitus, 

penyakit sendi/ osteoarthritis (Kementerian Kesehatan RI, 2013).  

Menurut The National Arthritis Data Workgroup (NADW) diperkirakan 

penderita osteoarthritis di Amerika pada tahun 2014 sebanyak 27 juta yang 

terjadi pada usia 18 tahun keatas (Murphy & Helmick, 2013). Di Asia, China 

dan India menduduki peringkat 2 teratas sebagai negara dengan epidemiologi 

osteoartritis tertinggi yaitu berturut-turut 5.650 dan 8.145 jiwa yang 

menderita osteoarthritis lutut (Fransen et al., 2011).  

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Rikesdas) tahun 2013 hasil 

dari wawancara pada usia ≥ 15 tahun rata-rata prevalensi penyakit sendi 

sebesar 24,7%. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi 

dengan prevalensi osteoarthritis tertinggi yaitu sebanyak 33,1% dan provinsi 

dengan prevalensi terendah adalah Riau sebanyak 9%, sedangkan di Jawa 

Tengah angka prevalensi osteoarthritis cukup tinggi yaitu sekitar 25,5% 

(Riskesdas, 2013). 

Pengetahuan tentang osteoarthritis menjadi sangat penting bagi 

keluarga penderita, karena dengan mengetahui penyakit osteoarthritis akan 

sangat membantu penderita dalam menangani kekambuhannya serta 

pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kesehatan. Oleh karena itu 

pengetahuan merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang, sehingga pada prinsip pencegahan osteoarthritis pada penderita 

sangat penting dan utama dari pada mengobati (Wawan dan Dewi, 2010).  
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Pengetahuan adalah hasil tahu dan terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan terjadi melalui 

panca indra manusia yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa 

dan raba. Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan biasanya diperoleh dari berbagai sumber misalnya media massa, 

media elektronik, buku petunjuk, dan petugas kesehatan. Pengetahuan ini 

dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga seseorang berprilaku sesuai 

keyakinan tersebut (Notoatmodjo, 2011). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hayani (2016) yang 

berjudul pengetahuan dan dukungan keluarga penderita osteoarthritis 

terhadap perawatan nyeri sendi di Desa Paya Kulbi Kecamatan Karang Baru 

Kabupaten Aceh Tamiang dari 48 responden factor pengetahuan 

menunjukkan bahwa mayoritas responden berpengaruh cukup yaitu sebanyak 

22 responden (45,8%). 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chasanah (2017) tentang 

analisa karakteristik individu dan tingkat pengetahuan tentang osteoarthritis 

dengan status gizi pada lanjut usia di Dusun Tambakbayan Depok Kabupaten 

Sleman pengetahuan baik sebanyak 49 orang (76,6%) dengan responden 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 38 ((59,4%) , sebagian besar memiliki 

pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 19 orang (29,7%). 

Menurut data laporan Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo pada 

tahun 2017 menunjukkan bahwa penderita radang sendi (osteoarthritis) yang 
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berkunjung ke puskesmas baki sebanyak 399 orang yang terdiri dari laki-laki 

133 orang dan perempuan 266 orang dengan keluhan nyeri pada bagian 

tangan dan kaki serta sering terjadi kekakuan sendi sehingga membuat 

aktivitas terganggu. Pada Desa Jetis prevalensi osteoarthritis yaitu sebanyak 

44 penderita osteoarthritis yang terdiri dari 35 perempuan dan 9 laki-laki. 

Sedangkan desa dengan prevalensi terendah yaitu desa Bentakan dengan 

jumlah sebanyak 6 penderita osteoarthritis (Puskesmas Baki, 2018).  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan  peneliti dari 5 keluarga 

penderita osteoarthritis di puskesmas baki pada bulan Oktober 2018, 

didapatkan  4 keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit 

osteoarthritis seperti nyeri dan kekakuan pada sendi tidak mengetahui tentang 

osteoarthritis meliputi tanda dan gejala, cara mengatasi atau merawat 

osteoarthritis. Terdapat 1 keluarga yang mengatakan bahwa osteoarthritis 

adalah penyakit sendi yang terjadi pada usia lanjut dengan gejala rasa sakit 

dan kaku pada sendi dan bisa dicegah dengan rutin berolahraga. Keadaan 

ketidaktahuan didapatkan sebagian besar yang berlulusan SD. Mayoritas 

keluarga dan penderita osteoarthritis belum pernah mendapatkan informasi 

tentang osteoartitis. Pemberian informasi yang jelas merupakan salah satu 

untuk merubah tingkat pengetahuan seseorang.     
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian Gambaran Pengetahuan Keluarga tentang Penyakit 

Osteoarthritis di Desa Jetis Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut, “Bagaimana gambaran pengetahuan keluarga tentang 

penyakit osteoarthritis di Desa Jetis Kecamatan Baki Kabupaten 

Sukoharjo ?” 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan keluarga tentang penyakit 

osteoartritis di Desa Jetis Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengetahuan keluarga berdasarkan umur di Desa Jetis 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 

b. Mengetahui pengetahuan keluarga berdasarkan pendidikan di Desa Jetis 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 

c. Mengetahui pengetahuan keluarga berdasarkan pekerjaan di Desa Jetis 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 

d. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan keluarga tentang penyakit 

osteoarthritis di Desa Jetis Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penilitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pada 

penelitian berikutnya khususnya pada penelitian mengenai pengetahuan 

keluarga tentang penyakit osteoarthritis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Puskesmas Baki 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi berkaitan dengan  

pengetahuan keluarga tentang penyakit osteoarthritis sehingga 

diharapkan dapat mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah 

tersebut. 

b. Bagi Keluarga  

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kemampuan keluarga 

dalam menggali tentang permasalahan kesehatan pada anggota 

keluarganya di Desa Jetis Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai media pembelajaran dan pengalaman berharga bagi peneliti 

dalam rangka menambah wawasan pengetahuan serta pengembangan diri 

khususnya dalam bidang penelitian. 

d. Bagi Institusi 

Diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan menambah wawasan diri 

bagi mahasiswa kesehatan khususnya mahasiswa keperawatan.  
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E. Keaslian Penelitian 

Sejauh ini penulis belum menjumpai adanya studi yang dilakukan, yang terkait 

dengan pengetahuan keluarga tentang penyakit osteoarthritis, dari hasil 

penelusuran melalui search engine / internet, didapatkan hasil penelitian yang 

ada kaitannya dengan penelitian ini dan sebagai bahan acuan adalah : 

1. Marwah (2017) tentang Gambaran Pengetahuan Keluarga tentang 

Perawatan Personal Hygiene pada Lansia Di Desa Waturapa Kecamatan 

Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui gambaran pengetahuan keluarga tentang perawatan 

personal hygine pada lansia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 48 kepala keluarga dengan teknik pengambil sampel secara total 

sampling. Hasil penelitian ini sebagian besar keluarga memiliki 

pengetahuan tingkat tahu kategori baik yaitu 36 orang (75%), dan sebagian 

kecil memilikipengetahuan kategori kurang 12 (25%). Keluarga yang 

memiliki pengetahuan tingkat memahami kategori baik sebanyak 35 orang 

(72,91%), dan memiliki pengetahuan kategori kurang yaitu 13 (27,09%). 

Pengetahuan tingkat aplikasi kategori baik sebanyak 22 (45,83%) dan 

kategori kurang yaitu 26 orang (54,17%). Perbedaan penelitian diatas 

dengan penelitian ini adalah variabelnya pengetahuan dan sikap serta 

materi yang digunakan berbeda yaitu personal hygiene. Sedangkan 

penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu pengetahuan saja 

dengan materi penyakit osteoarthritis.  
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2. Hayani (2016) tentang Pengetahuan dan Dukungan Keluarga Penderita 

Osteoarthritis terhadap Perawatan Nyeri Sendi di Desa Paya Kulbi 

Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil analisanya 

didapatkan menggunakan metode penelitian deskriptif. Rancangan dalam 

penelitian ini menggunakan desain cros sectional. Metode pengambilan 

sampel menggunakan kuesioner. Dari 48 responden factor pengetahuan 

menunjukkan bahwa mayoritas responden berpengaruh cukup yaitu 

sebanyak 22 responden (45,8%). Perbedaan penelitian diatas dengan 

penelitian ini pada variabelnya dimana pada penelitian diatas 

menggunakan variabel pengetahuan dan sikap, sedangkan pada penelitian 

ini variabelnya pengetahuan saja.  

3. Chasanah (2017) tentang Analisa Karakteristik Individu dan Tingkat 

Pengetahuan tentang Osteoarthritis dengan Status Gizi pada Lanjut Usia di 

Dusun Tambakbayan Depok kabupaten Sleman. Penelitian ini 

menggunakan metode observasional analtik dengan rancangan cross 

sectional dengan populasi 175 lansia dan didapatkan sampel 64. Penelitian 

ini mempelajari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan Osteoarthritis dan status gizi pada lansia. Pengetahuan baik 

sebanyak 49 orang (76,6%) dengan responden berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 38 ((59,4%) , sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai 

pedagang sebanyak 19 orang (29,7%). Persamaan dalam penelitian ini 

sama-sama meneliti mengenai penyakit osteoarthritis.  
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4. Muhlisin dan Pratiwi (2017). Community-Based Participatory Research 

To Improve Primary Mental Health Services. Penelitian ini bertujuan 

untuk memberdayakan masyarakat local untuk berpartisipasi dalam 

mendukung keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan penyakit 

mental melalui komunitas local pelatihan menjadi pekerja kesehatan 

mental. Teknik pengambil sampel secara purposive sampling dengan 

jumlah sampel 15 orang dengan skor terbaik. Hasil penelitian ini terdapat 

perbeda antara pengetahuan petugas kesehatan mental di setiap periode 

ditunjukkan dengan uji efek antar subjek untuk mendapatkan nilai F 

189.476 dengan nilai P 0,00 dan peningkatan pengetahuan yang paling 

luar biasa setelah diberikan pelatihan keterampilan di Wilk lambda sebesar 

248,71 dengan nilai P 0,00. Persamaan dalam penelitian ini yaitu 

mengetahui pengetahuan petugas kesehatan dikomunitas.  

 

 

 

 


