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 ABSTRAK 

GAMBARAN HARGA DIRI PASIEN DENGAN TOTAL KNEE 

REPLACMENT DI RS ORTHOPEDI PROF.Dr.R SOEHARSO 

SURAKARTA 

 

Abstrak 

 

Kesehatan merupakan suatu hal yang terpenting dalam hidup manusia, baik itu 

sehat fisik, mental dan sosial. Masalah yang terjadi pada individu akan membuat 

individu beradaptasi dan melakukan penyesuaian diri dengan keadaan yang ada. 

Namun ketika individu tidak mampu beradaptasi dengan masalah, maka individu 

akan mengalami maladaptif karena mekanisme koping yang buruk sehingga 

menyebabkan gangguan pada konsep diri. Konsep diri merupakan bagian dari diri 

manusia yang berkaitan dengan ide, pikiran, keyakinan dan kepercayaan individu 

terhadap kemampuan dirinya sendiri. Konsep diri seseorang bisa terganggu 

dikarenakan keadaan psikologis seseorang yang terganggu, misalnya pada kasus 

TKR (Total Knee Replacment). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

konsep diri pasien dengan kasus TKR (Total Knee Replacment) di RSO 

Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan metode survei deskriptif yang dilakukan pada 30 

responden dengan teknik sampling quota sampling. Pengumpulan data penelitian 

menggunakan kuesioner konsep diri : harga diri yang berjumlah 25 pernyataan. 

Penelitian ini menggunakan analaisa univariat dengan analisis  central tendency 

dan uraian deskriptive narative yang bertujuan untuk menggambarkan 

karakteristik setiap variabel penelitian. Bentuk dari analisa univariat ini adalah 

numerik yang menyajikan nilai mean, ,median, standar deviasi. Hasil dari analisa 

ini berbentuk tabel distribusi frekuensi. Karakteristik responden di ruang rawat 

inap RSO Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta sebagian adalah berumur lebih dari 51 

tahun sampai 55 tahun , berjenis kelamin perempuan, dan bekerja sebagai petani. 

Gambaran konsep diri : harga diri pada pasien yang melakukan operasi TKR 

adalah harga diri sedang atau cukup. 

Kata kunci : harga diri, total knee replacement, TKR 

Abstrack 

Health is the most important thing in human life, both physically, mentally and 

socially healthy. Problems that occur in individuals will make individuals adapt 

and adjust themselves to existing circumstances. But when individuals are unable 

to adapt to problems, individuals will experience maladaptive because of poor 

coping mechanisms that cause disruption to self-concept. Self-concept is a part of 

human self that is related to ideas, thoughts, beliefs and beliefs of individuals 

towards their own abilities. A person's self-concept can be disrupted due to 

someone's psychological condition being disturbed, for example in the case of 
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TKR (Total Knee Replacment). This study aims to describe the self-concept of 

patients with TKR (Total Knee Replacment) cases at the RSO Prof. Dr.R. 

Soeharso Surakarta. This research is a type of quantitative research using 

descriptive survey methods conducted on 30 respondents with a quota sampling 

sampling technique. Research data collection uses a self-concept questionnaire: 

self-esteem totaling 25 statements. This study uses univariate analysis with central 

tendency analysis and a description of descriptive narative that aims to describe 

the characteristics of each research variable. The form of this univariate analysis is 

numerical which presents the mean value, median, standard deviation. The results 

of this analysis are in the form of a frequency distribution table. Characteristics of 

respondents in the inpatient room of the RSO Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta is 

partly more than 51 years to 55 years old, female, and works as a farmer. An 

overview of self-concept: self-esteem in patients who carry out TKR surgery is 

moderate or sufficient self-esteem.  

Keywords: self-esteem, total knee replacement, TKR 

1. PENDAHULUAN 

Kesehatan merupakan suatu hal yang terpenting dalam hidup manusia, 

baik itu sehat fisik, mental dan sosial. Kesehatan bukan hanya terbebas dari suatu 

gangguan tetapi lebih mengarah pada perasaan sehat bahagia dan sejahtera. 

Menurut Word Health Organization yang mengungkapkan teori sehat pada tahun 

1974 sehat adalah  adanya keselarasan antara pikiran, perilaku dan perasaan. 

Kemenkes RI (2016), mengungkapkan kesehatan jiwa merupakan salah satu dari 

empat masalah kesehatan di dunia. Meskipun sakit jiwa tidak merupakan 

penyebab utama kematian, namun efek samping dari sakit jiwa dapat 

menyebabkan individu terhambat dalam berkarya karena masalah psikis. 

Pengenalan konsep sehat dan sakit merupakan bagian dari pengenalan 

terhadap kondisi diri individu dan penyesuaian dengan lingkungan sekitar. Sehat 

dan sakit merupakan biopsikososioal yang menyatu dalam hidup manusia. 

Menurut Dewi (2012) menyatakan bahwa seseorang yang menderita gangguan 

kesehatan mental merupakan suatu bentuk kegagalan individu untuk beradaptasi 

baik dengan lingkungan maupun dengan dirinya sendiri. kesehatan mental 

menurut Word Health Organization (2001) merupakan kesejahteraan individu 

dimana individu mampu mengelola stres dan dapat bekerja produktif serta 

beperan di komunitasnya. Sedangkan menurut undang undang kesehatan jiwa 
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tahun 2014, kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi dimana seseorang dapat 

berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial.  

Masalah psikososial menurut Yeni (2011) merupakan masalah yang terjadi 

pada individu yang tidak dapat berinteraksi dengan orang disekitarnya dan 

dimasyarakat. Sedangkan menurut Chapin (2011) psikososial merupakan suatu 

aspek pada individu yang mencakup psikis dan sosial individu yang dapat 

mempengaruhi individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Masalah 

psikososial menurut Hawari (2013) meliputi cemas, depresi dan stress. Menurut 

Keliat (2011) masalah psikososial yaitu perubahan dalam kehidupan individu 

yang bersifat psikologis maupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik 

dan dianggap berpotensi cukup besar sebagai faktor penyebab terjadinya 

gangguan jiwa (gangguan kesehatan), atau bisa diartikan sebagai masalah 

kesehatan jiwa yang berdampak pada lingkungan sosial. 

Masalah yang terjadi pada individu akan membuat individu beradaptasi 

dan melakukan penyesuaian diri dengan keadaan yang ada. Menurut teori adaptasi 

yang diutarakan oleh Roy, adaptasi adalah suatu proses dan hasil dimana dengan 

berfikir dan merasakan seperti individu dan kelompok, menggunakan kesadaran 

dengan memilih untuk membuat kesatuan individu dan lingkungan. Namun ketika    

individu tidak mampu beradaptasi dengan masalah yang ada, maka individu akan 

mengalami maladaptif karena mekanisme koping yang buruk sehingga 

menyebabkan gangguan pada konsep diri.   

Konsep diri merupakan bagian dari diri manusia yang berkaitan dengan 

ide, pikiran, keyakinan dan kepercayaan individu terhadap kemampuan dirinya 

sendiri. Ketika konsep diri individu terganggu maka rasa percaya diri akan 

terganggu atau  individu tidak mampu beradaptasi dengan masalah yang ada, 

maka individu akan mengalami maladaptif karena mekanisme koping yang buruk 

sehingga menyebabkan gangguan pada konsep diri.  Konsep diri merupakan 

bagian dari diri manusia yang berkaitan dengan ide, pikiran, keyakinan dan 

kepercayaan individu terhadap kemampuan dirinya sendiri. Ketika konsep diri 

individu terganggu maka rasa percaya diri akan terganggu atau bahkan hilang. 
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Menurut Townsend (2014) individu akan kehilangan kemampuan beradaptasi 

dengan dirinya sendiri maupun orang lain akibat dari terganggunya konsep diri. 

Upaya memandang dirinya tersebut berbentuk penilaian subyektif individu 

terhadap dirinya (perasaaan sadar atau tidak sadar dan persepsi terhadap fungsi, 

peran dan tubuh). Penelitian Pratiwi, Mc Eldowney, & Richardson (2014) 

menemukan bahwa keyakinan keluarga pasien yang mempunyai anggota keluarga 

dengan gangguan jiwa mempengarahui konsep diri. 

Setiap individu berpotensi mengalami masalah kesehatan jiwa, baik itu 

gangguan jiwa yang berat maupun gangguan jiwa yang ringan. Gangguan jiwa 

ringan bisa dikarenakan keadaan psikologis seseorang yang terganggu, misalnya 

adanya stress atau disability pada bagian tubuh (ketidakmampuan bagian tubuh 

menjalankan fungsinya), misalnya pada kasus individu yang melakukan TKR 

(Total Knee Replacment) atau pergantian sendi lutut total. Individu yang 

melakukan operasi TKR ini dikarenakan osteoarthitis dan individu akan 

mengalami nyeri dan kecacatan pada sendi lutut, sehingaa individu akan 

mengalami tekanan psikologi yang dapat menyebabkan kehilangan rasa percaya 

diri untuk kembali berinteraksi dengan kelompok. Selain itu, individu yang 

melakukan penggantian sendi lutut atau Total Knee Replacment berusia 40 tahun 

keatas, dimana usia tersebut merupakan usia produktif. Ketika individu memiliki 

tanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya, maka individu akan  

mengalami hambatan dalam bekerja karena penggantian sendi lutut.  

American Association of HIP and Knee Surgeons (2013) mengatakan 

bahwa pada tahun 1991-2010 pergantian sendi pada lutut (TKR) di Amerika 

mencapai 93.230 pada tahun 1991, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 

243.802. Mayoritas pergantian sendi lutut (TKR) adalah wanita (65%), American 

Association of HIP and Knee Surgeons juga mengatakan bahwa pada tahun 2030 

angka pergantian sendi lutut (TKR) bisa mencapai 3 juta. Menurut data yang 

diperoleh dari 8 mahasiswa profesi ners selama 1 bulan di Ruang Bougenville 

RSO Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta tahun 2017 bahwa terdapat sekitar 51,6% 

pasien yang melakukan prosedur Total Knee Replacment. Menurut studi 
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pendahulu yang dilakukan oleh peneliti data yang diperoleh dari Rekam Medis 

RSO Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta sebanyak 295 pasien melakukan prosedur 

Total Knee Replacement dari bulan Januari hingga November 2018. Penelitian 

daniel (2016) menemukan bahwa sebanyak 56,67% harga diri pasien positif, 

53,4% identitas diri kuat, 56,67% peran diri puas, 63,4% ideal diri yang realistis 

dan 60% harga diri tinggi. 

Berdasarkan data dan urian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Gambaran Konsep Diri Pasien dengan Total Knee 

Replacement  di Rumah Sakit Orthopedi Prof.Dr.R Soeharso Surakarta”. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode survei deskriptif. Penlitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Ortopedi 

Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta pada bulan Januari 2019. Populasi dalam penelitian 

ini adalah semua pasien yang melakukan penggantian sendi lutut atau Total Knee 

Replacment di ruang rawat inap Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso 

Surakarta. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 295 pasien (dilihat dari data 

rekam medis bulan Januari 2018- November 2018). Teknik sampling yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah quota sampling, dalam pengambilan sampel pada 

penelitian ini berjumlah 30 sampel. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atu 

kuesioner yang terdiri 25 butir pertanyaan yang mengandung aspek konsep diri 

harga diri. Penelitian ini menggunakan analaisa univariat dengan analisis  central 

tendency dan uraian deskriptive narative yang bertujuan untuk menggambarkan 

karakteristik setiap variabel penelitian dalam bentuk tabel frekuensi. 

Pengumpulan data dilakukan di ruang rawat inap dengan membagikan kuesioner 

oleh peneliti, kemudian pasien diminta menandatangani informed concent dan 

mengisi kuesioner, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif.   
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik  frekuensi   presentasi % 

  Responden  

Usia  

 46-50       1       3.3 % 

 51-55      11      36.7 % 

 56-60       9      30.0 % 

 >61       9      30.0 % 

 Total      30       100 % 

Jenis kelamin 

Laki-laki     8      26.7 % 

Perempuan    22      73.3 % 

Total     30       100 % 

Pekerjaan 

Petani      12      40.0 % 

Pedagang     4      13.3 % 

Swasta      2          6.7 % 

PNS/TNI     3      10.0 % 

Lainnya    9      30.0 % 

Total     30     100.0 % 

 

Dari tabel diatas diperoleh distribusi responden yang melakukan 

operasi total knee replacement menurut usia menunjukkan distribusi 

tertinggi adalah usia  51 tahun sampe 55 tahun sebanyak 11 responden 

(36.7 %). Distribusi responden menurut jenis kelamin menunjukkan 

distribusi tertinggi adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 22 

responden (73.3 %). Distribusi responden menurut pekerjaan 
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menunjukkan distribusi tertinggi adalah petani sebanyak 12 responden 

(40.0 %). 

3.1.2 Distribusi Frekuensi Harga Diri 

Max  Min    Median  modus       mean Std Deviasi 

69  35      54.50    48       54.53    8.191 

 

Central Tendency atau tendensi statistik harga diri diperoleh data, 

nilai tertinggi yaitu 69, dan nilai terendah 35. Kemudian dari tabel diatas 

dapat diketahui bahwa nilai tengah 54.50, skor yang sering muncul adalah 

48, rata-rata 54.53, dan standar deviasi 8.191. 

Berdasarkan nilai rata-rata (54.53) menunjukkan bahwa rata-rata 

responden mengalami gangguan harga diri sedang.

Quartill        skor   F  %   Kategori 

    Q 1       <49.00  6 20.0 harga diri tinggi 

    Q 2    49.00 - <62.00 19 63.3 harga diri sedang 

  Q 3       >62.00  5 16.7 harga diri rendah  

 

Distribusi frekuensi harga diri dapat diketahui bahwa dari 30 

responden terdapat 6 responden (20.0%) responden memiliki harga diri 

tinggi, 19 (63.3%) responden yang mengalami gangguan harga diri 

sedang, dan 5 responden (16.7%) responden yang mengalami harga diri 

rendah.  

3.2 PEMBAHASAN 

3.2.1 Karakteristik Responden 

Dari data penelitian yang dilakukan selama 2 bulan di ruang rawat 

inap RSO Prof.Dr.R Soeharso diperoleh data distribusi klien menurut usia 
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menunjukkan distribusi tertinggi adalah usia 51 tahun sampai 55 tahun 

responden yang mengalami osteoartritis dan melakukan operasi total knee 

replacement sejumlah 11 responden, menurut penelitian yang telah 

dilakukan usia responden tersebut masih aktif bekerja atau usia produktif, 

Berdasarkan hasil penelitian ini usia paling muda responden yang 

mengalami osteoartritis dan melakukan operasi total knee replacement 

adalah usia 50 tahun. Kejadian OA pada lutut paling banyak terjadi pada 

kelompok usia 51 tahun sampai 55 tahun, yaitu sebanyak 11 responden 

(36.7%). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Paerunan (2019) yang 

dilakukan di RSUP Prof.Dr.R.D Kandau Manado mendapatkan hasil yang 

berbeda, yaitu responden yang mengalami OA dan melakukan Operasi 

TKR terbanyak pada usia 60 tahun sampai 75 tahun. Namun pada 

penelitian yang dilakukan oleh Deshpande BR (2016) mendapatkan hasil 

yang sama, yaitu pravelensi OA lutut dan responden yang melakukan 

operasi TKR adalah usia 55 tahun. Pravelensi OA lutut dan tindakan 

operasi TKR terjadi seiring bertambahnya usia. Pada penelitian yang 

dilakukkan Arissa (2012) presentase pasien dengan osteoarthritis 

berdasarkan usia di RSU dr. Soedarso menunjukan bahwa pada usia 43-48 

tahun (13,30%), usia 49- 54 tahun (16,06%), dan usia 55- 60 tahun 

meningkat (27,98%). Penelitian yang dilakukan oleh Nur (2009) 

menunjukkan kejadian osteoarthritis banyak pada orang yang berusia di 

atas 45 tahun. Laki-laki di bawah umur 55 tahun lebih sering menderita 

penyakit ini dibandingkan dengan wanita pada umur yang sama. Namun, 

setelah umur 55 tahun prevalensi osteoarthritis lebih banyak wanita 

dibandingkan pria. 

Distribusi responden menurut jenis kelamin menunjukkan 

distribusi tertingi adalah perempuan 22 responden (73.3%) dan laki-laki 8 

responden (26.7%). Pada penelitian yang dilakukan Miftakuljannah (2018) 

terdapat jenis kelamin perempuan lebih besar terjadi OA dan operasi TKR, 
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yaitu sebanyak 57 responden (90,67%) dibandingkan laki-laki sebanyak 6 

responden (9,5%), dan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2014) 

didapatkan data bahwa laki-laki lebih sedikit mengalami OA dan operasi 

TKR, yakni sebanyak 25 responden (33,78%) sedangkan pada perempuan 

sebanyak 49 responden (66,22%). Penelitian yang dilakukan oleh Arissa 

(2012) angka kejadian osteoartritis berdasarkan jenis kelamin didapatkan 

lebih tinggi pada perempuan dengan nilai persentase 68,67% yaitu 

sebanyak 149 pasien dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki nilai 

persentase sebesar 31,33% yaitu sebanyak 68 pasien. 

Perempuan lebih beresiko terkena Osteoarthritis pada lutut 

daripada laki-laki, karena perempuan memiliki panggul yang lebar yang 

mengakibatkan kaki lebih merapat kebagian lutut, sehingga tekanan pada 

lutut tidak merata. Selain itu massa otot disekitar lutut perempuan lebih 

sedikit daripada laki-laki (Misnadiarly, 2010). 

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sonjaya (2014) di Poliklinik Ortopedi Rumah Sakit Al Islam 

Bandung yang melaporkan angka kejadian OA lutut primer lebih tinggi 

secara drastis pada perempuan (82,54%).12 Tingginya angka kejadian OA 

pada perempuan pada penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa faktor hormonal memegang peranan penting dalam terjadinya OA. 

Distribusi responden menurut jenis pekerjaanya menunjukkan 

distribusi teringgi adalah petani yaitu sebanyak 12 responden (40.0%). Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ali (2014) yaitu 

terdapat 27 responden (34.6%) bekerja sebagai petani yang mengalami OA 

dan melakukan operasi TKR, sebagian besar responden membawa beban 

yang berat saat bekerja. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dwipayana 

(2012) yaitu angka kejadian OA dikalangan petani adalah sebesar 57%, 

sehingga dapat dilakukan edukasi kepada kelompok pekerja fisik salah 

satunya yaitu petani untuk mengurangi beban kerja dan aktivitas yang 
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dapat meningkatkan resiko terjadinya OA serta pencegahan yang apa saja 

yang dapat dilakukan.  

Bekerja dengan beban rata-rata 24,2 kg, lama kerja lebih dari 10 

tahun dan kondisi geografis berbukit-bukit merupakan faktor resiko dari 

osteoarthritis lutut (Maharani, 2007). orang yang mengangkat berat beban 

25 kg pada usia 43 tahun, mempunyai resiko lebih tinggi untuk terjadinya 

osteoarthritis dan akan meningkat tajam pada usia setelah 50 tahun 

(Martin, 2013). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soeryadi (2017) 

didapatkan hasil yang berbeda yakni, dari 27 orang penderita OA lutut 

yang memenuhi kriteria inklusi didapatkan sebanyak 14 orang (51,9%) 

merupakan pensiunan, sebanyak 5 orang (18,5%) ibu rumah tangga, 

sebanyak 3 orang (11,1%) swasta, sebanyak 1 orang (3,7%) wiraswasta, 

dan PNS 4 orang (14,8%).  Sedangkan berdasarkan penelitian Maharani 

(2007) jenis pekerjaan paling sedikit adalah responden yang bekerja 

sebagai pegawai swasta yaitu sebanyak 3 orang (5%) dan paling banyak 

adalah pensiunan / dulu bekerja yaitu sebanyak 23 orang (35%).  

3.2.2 Harga Diri 

Penlitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran harga diri 

pasien dengan total knee replacement di Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R. 

Soeharso Surakarta. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

mengandung aspek konsep diri untuk mengetahui gambaran harga diri 

yang berjumlah 25 pernyataan. Hasil distribusi frekuensi yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas responden mengalami gangguan 

harga diri sedang. Hal ini dapat dipengaruhi karena lamanya responden 

merasakan nyeri di bagian lutut dan merasa ada yang berubah dari 

tubuhnya. Sebagian besar responden telah terkena osteoarthritis selama 

lebih dari 1 tahun. Responden setelah terkena osteoarthritis mengalami 

gangguan dalam beraktivitas dan bekerja, sehingga aktivitas sehari-harinya 
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berkurang. Sebelum responden memutuskan untuk melakukan operasi 

penggantian sendi lutut, responden melakukan rawat jalan. 

Harga diri responden juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, 

seperti pernah melakukan prosedur operasi total knee replacement. 

Reponden yang pernah melakukan operasi TKR sebelumnya bisa 

menerima keadaan dirinya dan beradaptasi dengan baik dibandingkan 

dengan responden yang bau pertama kali melakukan operasi TKR. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, rentang 

usia responden berada di usia 49 tahun sampai 60 tahun, dimana usai 

tersebut sudah termasuk usia lansia, tetapi masih berproduktif atau 

bekerja. Pada penelitian yang dilakukan oleh Setiowati (2012) bahwa 

harga diri negatif responden ditunjukan oleh sikap responden yang merasa 

tidak diperhatikan keluarga. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, distribusi 

frekuensi harga diri tertinggi adalah harga diri sedang (cukup) yakni 

sebanyak 19 responden (63.3%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Daryanti (2003) bahwa terdapat 14 responden (47%) dari 

30 responden yang memiliki  harga diri cukup, yakni pasien sudah bisa 

menerima dirinys sendiri, merasa berharga dan dihargai oleh orang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pambudiarto (2012) diperoleh 

distribusi frekuensi data 2 responden (40%) memiliki gambaran konsep 

diri : harga diri positif, sedangkan 3 responden (60%) memiliki gambaran 

konsep diri : harga diri negatif. Hal tersebut dapat dimengerti karena 

kehilangan anggota tubuh atau perubahan pada anggota tubuh merupakan 

suatu pengalaman yang tidak menyenangkan bagi siapapun. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di ruang rawat inap Rumah 

Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, dapat disimpulkan bahwa 

pasien yang mengalami osteoarthritis dan menjalankan operasi penggantian 

sendi lutut atau total knee replacement adalah perempuan, hal ini dikarenakan 

perempuan memiliki tulang panggul yang lebih lebar daripada laki-laki, 

sehingga memungkinkan kaki lebih merapat kebagian lutut. Sebagian besar 

responden masih usi produktif atau bekerja, yakni usia 51 tahun sampai 55 

tahun. Responden yang menjalankan operasi penggantian sendi lutut sebagian 

besar pekerjaannya adalah petani. 

Gambaran konsep diri : harga diri pasien dengan total knee replacement 

di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, memiliki harga diri 

sedang atau cukup, hal ini berarti responden sudah cukup menerima dan 

mampu beradaptasi dengan baik terhadap keadaanya. 

4.2 Saran 

1. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan mampu untuk 

menyempurnakan penelitian ini, dengan meneliti aspek konsep diri yang 

laiinya. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan 

proses belajar mengajar, sehingga mampu mencetak generasi yang bisa 

membawa nama baik almamater melalui prestasi mahasiswa 

3. Bagi Rumah Sakit 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi 

untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit. 
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4. Bagi Masyarakat 

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini diharapkan 

masyarakat mampu mengenali tanda dan gelaja terkena osteoarthritis 

dan menjaga kesehatan. Selain itu untuk keluarga yang anggota 

keluarganya sedang menjalani operasi penggantian sendi lutut 

diharapkan mampu memberi dukungan dan motivasi pada klien. 
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