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DETERMINAN SELF CARE PADA PASIEN OSTEOARTHRITIS DENGAN 

TEORI HEALTH BELIEF MODEL DI RSUD DR. MOEWARDI 

 

Abstrak 

 

Latar Belakang: Berdasarkan survey WHO pada tahun 2011, penderita osteoarthritis di 

dunia mencapai angka 151 juta dan 24 juta jiwa pada kawasan Asia Tenggara. Laporan dari 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mengungkapkan bahwa prevalensi penyakit sendi 

di Indonesia mencapai 7.3%. Prevalensi penyakit osteoarthritis lutut di Surakarta, Jawa 

Tengah mencapai 68.5%, dan sebagian besar tidak memiliki riwayat cidera. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah determinan self care pada pasien 

osteoarthritis dengan teori health belief model di RSUD Moewardi. Teori Health Belief 

Model adalah teori yang menjelaskan pengetahuan seseorang tentang perilaku kesehatan 

yaitu self care. Penelitian ini menggunakan desain korelatif dan pendekatan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan cross-sectional. Instrument pengumpulan 

data menggunakan kuisioner. Dilaksanakan pada bulan januari di RSUD Moewardi dengan 

jumlah sampel sebabnyak 23 responden. Pada penelitian ini didapatkan hasil pada uji 

korelasi spearman rho dengan hasil korelasi 721. Kesimpulan pada penelitian ini ialah 

adanya hubungan antara teori health belief model dengan self care pada pasien 

osteoarthritis. 

 

Kata Kunci: Health belief model, Self care, Osteoarthritis 

 

Abstract 

 

Background: Based on a WHO survey in 2011, osteoarthritis sufferers in the world reached 

151 million and 24 million people in the Southeast Asian region. A report from the Basic 

Health Research (Riskesdas) 2018 revealed that the prevalence of joint disease in Indonesia 

reached 7.3%. The prevalence of knee osteoarthritis in Surakarta, Central Java reaches 

68.5%, and most have no history of injury. The purpose of this study was to determine 

whether the determinants of self care in osteoarthritis patients with the theory of health 

belief models in the Moewardi Hospital. The Health Belief Model Theory is a theory that 

explains a person's knowledge of health behavior, namely self care. This study uses a 

correlative design and the approach used in this study is a cross-sectional approach. Data 

collection instruments using questionnaires. Held in January at RSUD Dr. Moewardi with 

the number of samples caused 23 respondents. In this study the results obtained in the 

Spearman rho correlation test with the results of the 721 correlation. The conclusion in this 

study is the relationship between the theory of health belief models with self care in 

osteoarthritis patients. 

Keywords: Health belief model, Self care, Osteoarthritis 

 

1,PENDAHULUAN 

Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit sendi kronik degenerative gangguan yang tidak 

diketahui penyebabnya yang ditandai dengan menurunnya kekompakan tulang kartilago 
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secara bertahap pembentukan osteofit pada tulang rawan sendi dan jaringan subchondral 

sehingga menyebabkan penurunan elastisitas dari sendi (Anggraini & Hendrati, 2014) 

Dalam penelitian ini menggunakan teori health belief model dan self care. 

Health Belief Model (HBM) adalah teori di bidang kesehatan yang berhubungan 

dengan perilaku kesehatan dan dapat menjelaskan perilaku pencegahan dan respon individu 

terhadap suatu penyakit (Setiyaningsih et al., 2016). Konsep yang mendasari HBM adalah 

bahwa perilaku kesehatan ditentukan oleh keyakinan atau persepsi pribadi tentang suatu 

penyakit atau kondisi kesehatan dan strategi yang tersedia untuk mengurangi kejadiannya. 

Konsep ini berisi beberapa konstruksi yang dirasakan seperti kerentanan, keparahan, 

manfaat, hambatan, dan efikasi diri yang memprediksi mengapa orang akan mengambil 

tindakan untuk mencegah, atau mengendalikan kondisi penyakit (Diddana et al., 2018) . 

Self Care adalah upaya optimal dalam melakukan perawatan pasien secara mandiri 

guna memenuhi kebutuhan tubuhnya. Self care merupakan konsep yang penting dalam 

mengukur kemampuan dan tingkat kemandirian yang harus dicapai pasien (Hidayati & 

Wahyuni, 2012). 

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan desain deskriptif korelatif. 

Desain korelatif yaitu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa 

variabel. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan cross-

sectional. Cross-sectional yaitu penelitian yang mengambil variabel dependen dan variabel 

independen. Keduanya dilakukan dalam sekali waktu (simultan). Metode penelitian ini 

dapat dilakukan dengan cara kuesioner. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari uji normalitas didapatkan data terdistribusi tidak normal, maka untuk menguji 

hubungan antara variabel X dan Y menggunakan uji korelasi spearman rho.  didapatkan 

hasil korelasi 721, yang berarti data tersebut memiliki korelasi yang sangat kuat antara 

health belief model dengan self care sehingga menunjukkan adanya hubungan antara health 

belief model dengan self care. Dalam penelitian (Megawaty & Syahrul, 2017) dijelaskan 

bahwa health belief model adalah sebuah pendekatan khusus yang membawa pasien lebih 

mengenali penyakitnya sehingga menimbulkan kesadaran dalam hal perilaku kesehatan. 
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Sedangkan dalam penelitian (Rahmawati, Nursasi, & Widyatuti, 2018) menjelaskan bahwa 

self care merupakan keterampilan dalam berperilaku yang disadari oleh individu dan 

dilakukan dalam rangka memelihara kesehatan dan kesejahteraan serta mempertahankan 

kehidupan untuk kepentingan sendiri.  

 Teori Helath Belief Model menggambarkan seseorang cenderung melakukan 

perilaku kesehatan ketika mereka yakin bahwa perilaku baru tersebut dapat menurunkan 

risiko terserang penyakit. Rasa terancam pada individu kemungkinan dapat membuat 

individu mengubah perilakunya, akan tetapi perubahan perilaku juga dapat dipengaruhi 

oleh kepercayaan individu tersebut terhadap manfaat dari tindakan dalam menurunkan 

ancaman suatu penyakit (Mutdinia, Pradanie, & Kusumaningrum, 2019)     

 Dalam penelitian ini diketahui usia merupakan salah satu faktor penyebab 

ketidakpatuhan dalam melakukan perilaku kesehatan, dan faktor jenis kelamin dijelaskan 

dalam penelitian ini berpengaruh dalam melakukan perilaku kesehatan, jenis kelamin pria 

lebih maksimal dalam melakukan perilaku kesehatan dibandingkan dengan jenis kelamin 

wanita. Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor kesadaran dalam melakukan perilaku 

kesehatan terhadap penyakit yang diderita responden, beberapa responden diketahui 

memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dasar tentang 

penyakit yang dideritanya. 

Dalam mengetahui tingkat peduli responden terhadap pengetahuan dasar tentang 

penyakit yang dideritanya dan tingkat peduli responden terhadapat perawatan dirinya, pada 

penelitian ini menggunakan kusioner health belief model dan self care yang sudah diuji 

validitas dan reliabilitas. 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara teori health belief model dengan self care 

pada pasien osteoarthritis lutut di rumah sakit dr. Moewardi Surakarta dengan hasil nilai 

asym. sig (2 tailed) 721. 
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4.2. Saran 

Peneliti menyarankan agar fisioterapis lebih memberikan edukasi kepada pasien 

tentang perawatan dirinya terhadap osteoarthritis.Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan untuk menggunakan kuesioner yang 

memiliki validitas lebih tinggi dari sebelumnya agar pengolahan datanya lebih mudah. 
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