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ABSTRAK 

 

Salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi pada lanjut usia adalah 

Rematoid Artritis. Reumatoid Artritis merupakan suatu penyakit yang disebabkan 

oleh reaksi autoimun yang terjadi di jaringan persendian. Salah satu gejalanya 

adalah nyeri pada persendian sehingga akan mengganggu kemandirian lansia 

dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara nyeri Reumatoid 

Artritis dengan tingkat kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pada 

lansia di Posbindu Karang Mekar Tangerang Selatan. Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan pada 39 lanjut usia 

dengan rentang usia 60-80 tahun pada bulan November-Desember 2013.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 20 responden (51,3%) mengalami 

nyeri rendah disertai tingkat kemandirian yang tinggi, dan 19 responden (48,7%) 

mengalami nyeri tinggi disertai tingkat kemandirian rendah. Hasil uji statistik 

menggunakan uji Chi Square dengan α=0,05 diperoleh hasil bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara nyeri Reumatoid Artritis dengan tingkat 

kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari pada lansia di Posbindu 

Karang Mekar (p value=0,000).  

 Hasil penelitian ini menyimpulkan semakin tinggi nyeri maka tingkat 

kemandirian lansia akan berkurang. Oleh karena itu diharapkan kepada tenaga 

kesehatan yang mengelola program posbindu memberikan dukungan kepada 

keluarga lanjut usia terutama yang mengalami nyeri Reumatoid Artritis yang 

tinggi agar senantiasa mengikuti program posbindu sehingga lanjut usia dapat 

mengetahui kondisi kesehatannya setiap bulan dan nyeri yang dialami lanjut usia 

dapat teratasi.  

 

Kata kunci: Nyeri Reumatoid Artritis, Tingkat kemandirian, Lansia 
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ABSTRACT 

 

One of healths problem often come to elderly is Rheumatoid Arthritis. 

Rheumatoid Arthritis is a disease caused by an autoimmune reaction that occurs in 

the tissues of the joints. One of its symptoms is pain in the joints so that it would 

interfere the elderly in doing their activities of daily living independently. 

This research aim is to know the relationship between the Rheumatoid 

Arthritis pain and the independence level in activities of daily living among the 

elderly in Posbindu Karang Mekar South Tangerang. This type of research is 

quantitative with “cross sectional“ approach. The member of respondents was 39 

elderly with their age range between 60-80 years old. It was conducted in 

November-December 2013.  

The result of this research shown that 20 of respondents (51,3%) had low 

pain with high level of independence, and 19 of respondents (48,7%) had high 

pain and low level of independence. The statistical test using Chi Square with 

α=0.05 has obtained which is mean that there is a significant relationship between 

the Rheumatoid Arthritis pain and the independence level in doing daily activities 

of the eldery in Posbindu Karang Mekar with p value = 0.000. 

The results of this study concluded that the higher of pain, the level of 

independence of elderly will be reduced. Therefore, it is expected that health 

workers who administer posbindu programs provide with support to families, 

especially the elderly who experience Rheumatoid Arthritis high pain to always 

follow the posbindu programs so that the elderly can determine the condition of 

his health every month and the pain experienced by the elderly can be resolved. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 Seiring dengan keberhasilan yang telah terwujudkan oleh  pemerintah 

dalam pembangunan nasional diberbagai bidang yaitu kemajuan ekonomi, 

perbaikan lingkungan hidup, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

terutama dibidang medis dan ilmu kedokteran telah meningkatkan kualitas 

kesehatan penduduk serta meningkatkan umur harapan hidup manusia 

(Nugroho, 2001). Menurut KEMENKES RI (2012) Usia harapan hidup 

(UHH) di Indonesia pada tahun 2011 untuk penduduk laki-laki 69 tahun dan 

wanita 74 tahun. Meningkatnya umur harapan hidup berhubungan dengan 

terjadinya peningkatan jumlah penduduk, terutama jumlah lanjut usia (lansia) 

yang cenderung bertambah cepat (Depsos RI, 2004). Lansia menurut UU No 

13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia adalah penduduk yang telah 

mencapai usia 60 tahun ke atas (Depsos, 1999). Dewasa ini, di negara-negara 

ASEAN tahun 2011 persentase penduduk usia 65 tahun ke atas terbesar adalah 

Singapura 9%, Thailand 9%, dan Vietnam 7% (KEMENKES RI, 2012).  

Menurut Depkes RI (2007) di Indonesia pada tahun 2005 persentase 

kelompok usia tua (diatas 65 tahun) sebesar 5,4% dan menurut KEMENKES 

RI (2012) bahwa pada tahun 2011 kelompok usia diatas 65 tahun meningkat 

menjadi 6%. Menurut hasil rekapitulasi data Dinas Kesehatan Kota Tangerang 

Selatan (2013) persentase lansia yang berumur > 60 tahun sebesar 4,54%. 
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Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut maka muncul 

berbagai penyakit kronis pada lansia. Salah satu diantaranya adalah 

Reumatoid Atritis. Penderita Reumatoid Artritis di seluruh dunia mencapai 

angka 355 juta jiwa di tahun 2009, artinya 1 dari 6 orang di dunia ini 

menderita Reumatoid Artritis. Reumatoid Artritis telah berkembang dan 

menyerang 2,5 juta warga Eropa (Breedveld, 2003). WHO melaporkan bahwa 

20% penduduk dunia terserang Reumatoid Artitis dimana 5-10% adalah yang 

berusia diatas 60 tahun.  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Departemen Ilmu Penyakit 

Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Depkes, dan Dinas Kesehatan 

DKI Jakarta selama tahun 2006 menunjukkan angka kejadian gangguan nyeri 

muskuloskeletal yang mengganggu aktifitas, merupakan gangguan yang sering 

dialami dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar responden. Dari 1.645 

responden laki-laki dan perempuan yang diteliti, peneliti menjelaskan 

sebanyak 66,9% diantaranya pernah mengalami nyeri sendi. Penyakit ini 

cenderung diderita oleh wanita (tiga kali lebih sering dibanding pria). Dapat 

diakibatkan oleh stress, merokok dan dapat pula terjadi pada anak karena 

faktor keturunan (Wiedya, 2013). 

Rematik atau Reumatoid Artritis mengakibatkan peradangan pada 

lapisan dalam pembungkus sendi. Penyakit ini berlangsung tahunan, 

menyerang berbagai sendi biasanya simetris, jika radang ini menahun, terjadi 

kerusakan pada tulang rawan sendi dan tulang otot ligamen dalam sendi. 

Seseorang yang mengalami rematik mengalami beberapa gejala berikut yakni 
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nyeri sendi, inflamasi, kekakuan sendi di pagi hari, hambatan gerak 

persendian, terbentuknya nodul-nodul, pada kulit diatas sendi yang terkena 

teraba lebih hangat dan bengkak (Santoso, 2003). Reumatoid Artritis 

menyerang persendian seperti jari-jari tangan/kaki, pergelangan tangan, 

tangan, pergelangan kaki, dan kaki. 90% keluhan utama penderita Reumatoid 

artritis adalah nyeri sendi dan kaku sendi (Turana, 2005).  

Nyeri yang dialami oleh klien Reumatoid Artritis didapatkan skala 

nyeri rata-rata enam atau nyeri sedang (National Institute of Nursing 

Research, 2005 dalam Dewi, 2009). Adanya nyeri sendi pada Reumatoid 

Artritis membuat penderitanya seringkali takut untuk bergerak sehingga 

mengganggu aktivitas sehari-harinya dan dapat menurunkan produktivitasnya. 

Penurunan kemampuan muskuloskeletal karena nyeri sendi dapat juga 

menurunkan aktivitas fisik dan latihan, sehingga akan mempengaruhi lansia 

dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (activity of daily living atau 

ADL). Aktivitas sehari-hari yang dimaksud seperti makan, minum, berjalan, 

tidur, mandi, berpakaian, dan buang air besar atau kecil. Dari kemampuan 

melakukan aktivitas tersebut dapat dinilai apakah lanjut usia mandiri atau 

tergantung pada orang lain. Mandiri dalam melakukan aktivitas kehidupan 

sehari-hari adalah kebebasan untuk bertindak, tidak tegantung pada pihak lain 

dalam merawat diri maupun dalam beraktivitas sehari-hari. Semakin mandiri 

status fungsional lansia maka kemampuan untuk bertahan terhadap serangan 

penyakit akan semakin baik. Sebaliknya lansia yang menunjukkan 

ketergantungan akan rentan terhadap serangan penyakit (Hardywinoto, 2005).  
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Peran perawat sangat diperlukan untuk mempertahankan derajat 

kesehatan para lansia pada taraf setinggi-tingginya sehingga terhindar dari 

penyakit atau gangguan, sehingga lansia tersebut masih dapat memenuhi 

kebutuhan dengan mandiri (Mubarak, 2006) 

Untuk mengetahui ketergantungan pada keluarga maka perlu 

dilakukan pengkajian terhadap status fungsionalnya yaitu pemerikasaan 

terhadap kemampuan melakukan ADL (Activity of Daily Living=ADL). 

Kemampuan dalam melakukan ADL diukur dari tingkat kemandirian dan 

ketergantungan lansia, baik pada lansia laki-laki maupun perempuan, dengan 

menggunakan Indeks Barthel untuk aktivitas kehidupan sehari-hari yang 

berdasarkan pada evaluasi fungsi mandiri atau bergantung dari klien dalam hal 

mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, berdiri dan jongkok di toilet, 

mengontrol BAK (buang air kecil), mengontrol BAB (buang air besar), 

berjalan di lantai datar, naik dan turun tangga, beribadah, melakukan 

pekerjaan rumah, berbelanja, menggunakan transportasi, beraktivitas di waktu 

luang (Maryam, 2008). 

Menurut Dinkes Tangsel (2013) bahwa rekapitulasi yang dilakukan 

oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan terhadap 20 besar penyakit di 

Tangerang Selatan dari bulan Januari sampai bulan April tahun 2013 terdapat 

16 penyakit akut dan 4 penyakit kronis. Rematik merupakan penyakit kronis 

ke 2 sebesar (18%) setelah Hipertensi Essensial (55,4%), kemudian yang ke 3 

adalah Diabetes Melitus (15,2%) dan yang ke 4 adalah Gout (11,4%). 

Sedangkan rekapitulasi 10 penyakit terbanyak pada lansia yaitu Rematik 
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merupakan penyakit terbanyak ke 3 sebesar (4,43%) setelah Hipertensi 

(7,05%) kemudian Dermatitis (5,26%) dari 3.871 kunjungan di Puskesmas 

Pisangan pada tahun 2012 (Puskesmas Pisangan, 2012). 

Menurut profil Puskesmas  Pisangan (2012) bahwa Puskesmas 

Pisangan terletak di Kecamatan Ciputat Timur dengan luas wilayah kerja ±797 

km
2
. Jumlah penduduk di wilayah Puskesmas Pisangan sampai akhir tahun 

2012 berjumlah 52.328 jiwa. Jumlah  lansia keseluruhan adalah 18.956 jiwa, 

namun yang dibina adalah 12.040 jiwa. Wilayah kerja Puskesmas Pisangan 

adalah Kelurahan Cirendeu dan Kelurahan Pisangan. Puskesmas Pisangan 

mempunyai 7 posbindu lansia, yaitu Posbindu Melati, Posbindu Karang 

Mekar, Posbindu Nusa Indah II, Posbindu Wijayakusuma, Posbindu Pusaka 

III, Posbindu Peruri dan Posbindu Rosela. Menurut rekapitulasi pelayanan 

kesehatan lanjut usia tahun 2012, Posbindu Rosela merupakan posbindu yang 

memiliki binaan lansia terbanyak yaitu 1960 jiwa dibandingkan dengan 6 

posbindu lainnya yaitu posbindu Wijayakusuma 1471 jiwa, Posbindu Karang  

Mekar 1468 jiwa, Posbindu Nusa Indah II 1377 jiwa, Posbindu Pusaka II 1299 

jiwa, Posbindu Peruri 1231 jiwa dan Posbindu Melati sebanyak 1203 jiwa. 

Berdasarkan rekapitulasi 10 penyakit terbanyak di Posbindu Lansia tahun 

2012, rematik (12,1%) merupakan penyakit terbanyak ketiga setelah 

Hipertensi (19,2%) dan ISPA (14,4%) (Puskesmas Pisangan, 2012). 

Survey awal yang dilakukan di Puskesmas Pisangan  pada hari Kamis, 

9 Mei 2013 terhadap 10 orang yang berkunjung ke Puskesmas Pisangan 

didapatkan 7 orang mengeluhkan nyeri sendi Reumatoid Artritis. Penderita 
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yang mengeluhkan nyeri sendi Reumatoid Artritis diantaranya 4 orang 

mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan rentang 

skala nyeri adalah 7-9 (nyeri berat) sehingga tergantung kepada anggota 

keluarga yang lain, sedangkan 3 diantaranya mengatakan tidak terganggu 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan rentang skala nyeri 1-3 (nyeri 

ringan) sehingga tidak tergantung kepada anggota keluarga yang lain. 

Bertitik tolak pada pemikiran di atas, maka penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang hubungan antara nyeri Reumatoid Artritis 

dengan tingkat kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pada lansia 

di Posbindu Karang Mekar wilayah kerja Puskesmas Pisangan Tangerang 

Selatan. 

B.  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan fenomena yang ada bahwa seiring dengan meningkatnya 

Usia Harapan Hidup lansia di Indonesia, maka masalah bagi penderita 

Reumatoid Artritis salah satunya nyeri akan meningkat pula. Serta di dukung 

dengan sedikitnya penelitian mengenai nyeri Reumatoid Artritis yang 

mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari lansia. 

Survey awal yang dilakukan peneliti di Puskesmas Pisangan  pada hari 

Kamis, 9 Mei 2013 terhadap 10 orang yang berkunjung ke Puskesmas 

Pisangan didapatkan 7 orang mengeluhkan nyeri sendi Reumatoid Artritis. 

Penderita yang mengeluhkan nyeri sendi Reumatoid Artritis diantaranya 4 

orang mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan 

rentang skala nyeri adalah 7-9 (nyeri berat) sehingga tergantung kepada 
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anggota keluarga yang lain, sedangkan 3 diantaranya mengatakan tidak 

terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan rentang skala nyeri 

1-3 (nyeri ringan) sehingga tidak tergantung kepada anggota keluarga yang 

lain.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

“Hubungan antara Nyeri Reumatoid Artritis dengan Tingkat Kemandirian 

dalam Aktivitas Kehidupan Sehari-hari pada Lansia di Posbindu Karang 

Mekar wilayah kerja Puskesmas Pisangan Tangerang Selatan”. 

C. Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana gambaran karakteristik responden (usia dan jenis kelamin) 

lansia di Posbindu Karang Mekar? 

b. Bagaimana gambaran nyeri Reumatoid Artritis pada lansia di Posbindu 

Karang Mekar? 

c. Bagaimana gambaran tingkat kemandirian dalam aktivitas kehidupan 

sehari-hari pada lansia di Posbindu Karang Mekar? 

d. Apakah ada hubungan antara nyeri Reumatoid Artritis dengan tingkat 

kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pada lansia di Posbindu 

Karang Mekar wilayah kerja Puskesmas Pisangan Tangerang Selatan? 

D.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Diketahuinya hubungan antara hubungan antara nyeri Reumatoid Artritis 

dengan tingkat kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pada 

lansia di Posbindu Karang Mekar wilayah kerja Puskesmas Pisangan 

Tangerang Selatan. 
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2. Tujuan khusus 

a. Diketahuinya gambaran karakteristik responden (usia dan jenis 

kelamin) lansia di Posbindu Karang Mekar. 

b. Diketahuinya gambaran nyeri Reumatoid Artritis pada lansia di 

Posbindu Karang Mekar. 

c. Diketahuinya gambaran tingkat kemandirian dalam aktivitas 

kehidupan sehari-hari pada lansia di Posbindu Karang Mekar. 

d. Diketahuinya hubungan antara nyeri Reumatoid Artritis dengan 

tingkat kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pada lansia 

di Posbindu Karang Mekar. 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini di antaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Institusi Pendidikan 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa 

terhadap nyeri Reumatoid Artritis yang berhubungan dengan tingkat 

kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pada lansia di 

Kelurahan Pisangan Tangerang Selatan.   

2. Manfaat bagi Puskesmas Pisangan 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dasar bagi 

Puskesmas Pisangan dalam memberikan penyuluhan kesehatan terutama 

yang berkaitan dengan nyeri Reumatoid Artritis dan tingkat kemandirian 

dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pada lansia. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau sumber 

untuk penelitian selanjutnya, dan mendorong bagi yang berkepentingan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut.  

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan nyeri Reumatoid 

Artritis dengan tingkat kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari 

pada lansia di Posbindu Karang Mekar wilayah kerja Puskesmas Pisangan 

Tangerang Selatan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross 

sectional. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling.  
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lanjut Usia  

1. Definisi Lanjut Usia 

 Lanjut usia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. 

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan usia 

lanjut menyatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah 

mencapai usia  60 tahun ke atas (Departemen Sosial, 2007).  

  Masa tua adalah suatu  masa dimana orang merasa puas dengan 

keberhasilannya, tetapi bagi orang lain periode ini merupakan permulaan 

kemunduran. Usia tua dipandang sebagai masa kemunduran, masa 

kelemahan dan sosial tersebar luas dewasa ini. Pandangan ini tidak 

memperhitungkan bahwa kelompok lanjut usia bukanlah kelompok orang 

yang homogen. Usia tua dialami dengan cara yang berbeda-beda 

(Suhartini, 2006).  

2. Klafisikasi Lanjut Usia  

 Menurut WHO batasan usia lanjut yaitu middle/young elderly usia 

antara 45 – 59 tahun, elderly usia antara 60 – 74 tahun, old usia antara 75 – 

90 tahun dan dikatakan very old berusia di atas 90 tahun. Pada saat ini 

ilmuwan sosial yang mengkhususkan diri mempelajari penuaan merujuk 

kepada kelompok lanjut usia muda (young old), lanjut usia tua (old old) 

dan lanjut usia tertua (oldest old) (Departemen Kesehatan RI, 2008)       
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B.  Proses Menua  

1.  Definisi Menua 

Menua adalah sautu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan 

manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup yang hanya di 

mulai dari satu waktu tertentu, tapi dimulai sejak permulaan kehidupan. 

Menua merupakan proses ilmiah, yang berarti seseorang telah melalui tiga 

tahap kehidupannya, yaitu anak, dewasa, dan tua. Tiga tahap ini berbeda, 

baik secara biologis, maupun psikologis. Memasuki usia tua berarti 

mengalami kemunduran, misalnya kemunduran fisik yang ditandai dengan 

kulit mengendur, rambut memutih, gigi mulai ompong, pendengaran 

kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan-gerakan lambat, 

dan postur tubuh yang tidak proforsional (Nugroho, 2008). 

Menurut  Nugroho (2008) menua dapat disimpulkan bahwa manusia 

secara perlahan mengalami kemunduran struktur dan fungsi organ. 

Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa proses menua itu merupakan 

kombinasi dan bermacam-macam faktor yang saling berkaitan yang dapat 

mempengaruhi kemandirian dan kesehatan lanjut usia, termasuk 

kehidupan seksualnya. 

Menurut Pudjiastuti & Utomo (2003), bahwa penuaan dapat terjadi 

secara fisiologis dan patologis. Bila seseorang mengalami penuaan 

fisiologis (physiological aging), diharapkan mereka tua dalam keadaan 

sehat (healthy aging). 

Bertambah tua atau lansia selalu berhubungan dengan penurunan 

tingkat aktivitas fisik. Hal ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu: (1) perubahan 
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pada struktur dan jaringan penghubung (kolagen dan elastin) pada sendi, 

(2) tipe dan kemampuan aktivitas pada lansia berpengaruh sangat 

signifikan terhadap struktur dan fungsi jaringan pada sendi, (3) patologi 

dapat mempengaruhi jaringan penghubung sendi, sehingga menyebabkan 

Functional Limitation atau keterbatasan fungsi dan disability. Faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi penurunan tingkat aktivitas fisik 

lansia adalah genetik, kebiasaan hidup sebelumnya, trauma atau 

kecelakaan, dan lain-lain (Gruccione, 2000). 

2. Perubahan - Perubahan yang Terjadi pada Lansia 

Menurut Nugroho (2000) lansia pada umumnya mengalami beberapa 

perubahan yaitu perubahan fisik/fisiologis, perubahan mental/psikologis 

dan perubahan psikososial. Pada proses menua, perubahan fisiologis akan 

terjadi pada sistem muskuloskeletal, saraf, kardiovaskuler, respirasi, indra, 

dan integumen. Terkait dengan tingkat kemandirian lansia dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan sistem 

muskuloskeletal, maka pada penulisan ini akan di bahas perubahan 

fisiologis pada sistem muskuloskeletal (Pudjiastuti & Utomo, 2003). 

 Perubahan pada sistem muskuloskeletal pada lansia seperti tulang 

kehilangan kepadatannya sehingga mudah rapuh, kyphosis (tubuh 

membungkuk), persendian besar dan kaku (Nugroho, 2000) 

3. Perubahan Fisiologis Penuaan 

Menurut Pudjiastuti (2003), perubahan pada sistem muskuloskeletal 

antara lain sebagai berikut: 
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a. Jaringan penghubung (kolagen dan elastin).  

Kolagen sebagai protein pendukung utama pada kulit, tendon, tulang, 

kartilago dan jaringan pengikat mengalami perubahan menjadi 

bentangan cross linking yang tidak teratur. Bentangan yang tidak teratur 

dan penurunan hubungan tarikan linier pada jaringan kolagen 

merupakan salah satu alasan penurunan mobilitas pada jaringan tubuh. 

Setelah kolagen mencapai puncak fungsi atau daya mekaniknya karena 

penuaan, daya elastisitas dan kekakuan dari kolagen menurun karena 

mengalami perubahan kualitatif dan kuantitatif sesuai penuaan. 

Perubahan pada kolagen itu merupakan penyebab turunnya fleksibilitas 

pada lansia sehingga menimbulkan dampak berupa nyeri, penurunan 

kemampuan untuk  meningkatkan kekuatan otot, kesulitan bergerak dari 

duduk ke berdiri, jongkok, dan berjalan, dan hambatan dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari. 

b. Kartilago.  

Jaringan kartilago pada persendian menjadi lunak dan mengalami 

granulasi dan akhirnya permukaan sendi menjadi rata, kemudian 

kemampuan kartilago untuk regenerasi berkurang dan degenerasi yang 

terjadi cenderung ke arah progresif. Proteoglikan yang merupakan 

komponen dasar matriks kartilago berkurang atau hilang secara 

bertahap. Setelah matriks mengalami deteriorasi, jaringan fibril pada 

kolagen kehilangan kekuatannya, dan akhirnya kartilago cenderung 

mengalami fibrilasi. Perubahan tersebut sering terjadi pada sendi besar 

penumpu berat. Akibat perubahan itu sendi mudah mengalami 
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peradangan, kekakuan, nyeri, keterbatasan gerak, dan terganggunya 

aktivitas sehari-hari. 

c.  Tulang 

Berkurangnya kepadatan tulang adalah bagian dari penuaan fisiologis. 

Trabekula longitudinal menjadi tipis dan trabekula transversal 

terabsorbsi kembali. Sebagai akibat perubahan itu, jumlah tulang 

spongiosa berkurang dan tulang kompakta menjadi tipis. Perubahan lain 

yang terjadi adalah penurunan estrogen sehinggga produksi osteoklas 

tidak terkendali, penurunan penyerapan kalsium di usus, peningkatan 

kanal Haversi sehingga tulang keropos. Berkurangnya jaringan dan 

ukuran tulang secara keseluruhan menyebabkan kekakuan dan kekuatan 

tulang menurun. 

d. Otot 

Perubahan struktur otot pada penuaan sangat bervariasi. Penurunan 

jumlah dan ukuran serabut otot, peningkatan jaringan penghubung, dan 

jaringan lemak pada otot mengakibatkan efek negatif. Dampak dari efek 

negatif tersebut adalah penurunan kekuatan, penurunan fleksibilltas, 

peningkatan waktu reaksi, dan penurunan kemampuan fungsional otot.  

e. Sendi 

Pada lansia, jaringan ikat sekitar sendi seperti tendon, ligamen, dan 

fasia mengalami penurunan elastisitas. Ligamen, kartilago, dan jaringan 

periartikular mengalami penurunan daya lentur dan elastisitas. Terjadi 

degenerasi, erosi, dan kalsifikasi pada kartilago dan kapsul sendi. Sendi 

kehilangan fleksibilitasnya sehingga terjadi penurunan luas gerak sendi. 
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Beberapa kelainan akibat perubahan pada sendi yang banyak terjadi 

pada lansia antara lain osteoartritis, artritis reumatoid, gout, dan 

pseudogout. Kelainan tersebut dapat menimbulkan gangguan berupa 

bengkak, nyeri, kekakuan sendi, keterbatasan luas gerak sendi, 

gangguan jalan, dan aktivitas keseharian lainnya.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

usia lanjut adalah tahap akhir dari siklus kehidupan manusia di dunia ini 

dimana pada tahap ini akan terjadi perubahan anatomi dan penurunan 

berbagai sistem fisiologis dalam tubuh manusia yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menjalankan aktivitas 

kehidupannya.  

Selain secara fisiologis menua juga dapat terjadi secara patologis 

yaitu dengan adanya berbagai macam penyakit, diantaranya yang terkait 

dengan perubahan muskuloskeletal yaitu penyakit Reumatoid Artritis. 

C. Reumatoid  Artritis 

1.  Pengertian Reumatoid Artritis 

Daud (2004) menyatakan bahwa Reumatoid Artritis (RA) 

merupakan penyakit autoimun menyebabkan inflamasi kronik yang 

ditandai dengan terdapatnya sinovitis erosif simetrik yang mengenai 

jaringan persendian ataupun organ tubuh lainnya. Penyakit autoimun 

terjadi jika sistem imun menyerang jaringan tubuh sendiri. Reumatoid 

Artritis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh reaksi autoimun 

yang terjadi di jaringan sinovial. Proses fagositosis menghasilkan enzim-

enzim dalam sendi sehingga kolagen terpecah dan terjadi edema, 
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proliferasi membran sinovial dan akhirnya pembentukan pannus. Pannus 

akan menghancurkan tulang rawan dan menimbulkan erosi tulang 

(Brunner & Suddarth, 2001). 

2. Klasifikasi Reumatoid Arthritis 

Sebagai pedoman umum, sampai sekarang masih dipakai kriteria 

dari ARA (American Rheumatism Association) untuk menegakkan 

diagnosis RA yang seluruhnya ada 11 kriteria yakni adanya rasa kaku pagi 

hari (Morning Stiffness), penderita merasa kaku dari mulai bangun tidur 

sampai sekurang-kurangnya 2 jam, pembengkakan jaringan lunak sendi 

(Soft Tissue Swelling) yang berlangsung sampai 6 minggu, nyeri pada 

sendi yang terkena bila digerakkan (Joint Tenderness on Moving) yang 

lain, poliartritis yang simetris dan serentak (jarak antara rasa sakit pada 

satu sendi disusul oleh sendi yang lain harus kurang dari 6 minggu) 

(Symmetrical Polyarthritis Simultaneously), didapati adanya nodulus 

reumaticus subkutan, didapati adanya kelainan radiologik pada sendi yang 

terkena sekurang-kurangnya dekalsifikasi, faktor uji rematoid positif, 

pengendapan mucin yang kurang pekat, didapati perubahan histologik 

yang khas pada sinovia, didapati gambaran histologik yang khas dari 

sayatan benjolan rheumatic (Rheumatoid nodule) (Gordon, 1997). 

3. Etiologi 

 Penyebab Reumatoid Artritis sampai sekarang belum di ketahui 

secara pasti, namun faktor predisposisinya adalah mekanisme imunitas 

(antigen-antibodi), faktor metabolik, dan infeksi virus (Suratun, 2008). 

  



17 

 

 

 

4. Manifestasi Klinis 

Gejala umum Reumatoid Artritis tergantung pada tingkat peradangan 

jaringan. Ketika jaringan tubuh meradang, penyakit ini aktif. Ketika 

jaringan berhenti meradang, penyakit ini tidak aktif. Remisi dapat terjadi 

secara spontan atau dengan pengobatan dan pada minggu-minggu terkahir 

bisa bulan atau tahun, orang-orang pada umumnya merasa sakit ketika 

penyakit ini aktif lagi (kambuh) atau pun gejala kembali (Reeves, 2001). 

Ketika penyakit ini aktif gejala dapat termasuk kelelahan, kehilangan 

energi, kekurangan nafsu makan, demam, nyeri otot dan sendi dan 

kekakuan. Otot dan kekakuan sendi biasanya paling sering di pagi hari. 

Disamping itu juga manifestasi klinis RA sangat bervariasi dan biasanya 

mencerminkan stadium serta beratnya penyakit. Rasa nyeri, 

pembengkakan, panas, eritema dan gangguan fungsi merupakan gambaran 

klinis yang klasik untuk Reumatoid Artritis (Smeltzer & Bare, 2002). 

Gejala sistemik dari Reumatoid Arthritis adalah mudah capek, lemah, lesu, 

takikardi, berat badan menurun, anemia (Long, 1996). 

Pola karakteristik dari persendian yang terkena adalah: mulai pada 

persendian di tangan, pergelangan, dan kaki. Secara progresif mengenai 

persendian, lutut, bahu, pinggul, siku, pergelangan kaki, tulang belakang 

serviks, dan temporomandibular. Awitan biasanya akut, bilateral dan 

simetris. Persendian dapat teraba hangat, bengkak, kaku pada pagi hari 

berlangsung selama lebih dari 30 menit. Deformitas tangan dan kaki 

adalah hal yang umum (Smeltze & Bare, 2002). 
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Keterbatasan fungsi sendi dapat terjadi sekalipun pada stadium 

penyakit yang dini sebelum terjadi perubahan tulang dan ketika terdapat 

reaksi inflamasi yang akut pada sendi-sendi tersebut. Persendian yang 

teraba panas, membengkak, tidak mudah digerakkan dan pasien cenderung 

menjaga atau melindungi sendi tersebut dengan imobilisasi. Imobilisasi 

dalam waktu yang lama dapat menimbulkan kontraktur sehingga terjadi 

deformitas jaringan lunak. Deformitas dapat disebabkan oleh 

ketidaksejajaran sendi yang terjadi ketika sebuah tulang tergeser terhadap 

lainnya dan menghilangkan rongga sendi (Smeltze & Bare, 2002). 

Adapun tanda dan gejala yang umum ditemukan atau sangat serius 

terjadi pada lanjut usia menurut Buffer (2010), yaitu: sendi terasa nyeri 

dan kaku pada pagi  hari, bermula sakit dan kekakuan pada daerah lutut, 

bahu, siku, pergelangan tangan dan kaki, juga pada jari-jari, mulai terlihat 

bengkak setelah beberapa bulan, bila diraba akan terasa hangat, terjadi 

kemerahan dan terasa sakit/nyeri, bila sudah tidak tertahan dapat 

menyebabkan demam, dapat terjadi berulang. Sedangkan menurut Junaidi 

(2006) gejala klinis Reumatoid Artritis pada saat yang bersamaan bisa 

banyak sendi yang mengalami peradangan. Biasanya peradangan bersifat 

simetris. Jika suatu sendi pada sisi kiri tubuh terkena, sendi yang sama di 

kanan tubuh juga meradang.  

Sendi yang terserang akan membengkak, membesar dan segera tejadi 

kelainan bentuk. Jari-jari pada kedua tangan cenderung membengkok ke 

arah kelingking sehingga tendon pada jari-jari tangan bergeser dari 

tempatnya. Pembengkakan pergelangan tangan dapat mengakibatkan 



19 

 

 

 

terjadinya sindrom terowongan karpal. Sifat sistemik pada kategori 

penyakit rematik yang dikenal  sebagai penyakit jaringan ikat dicerminkan 

dalam bentuk proses inflamasi yang tersebar luas. Meskipun berfokus pada 

persendian inflamasi juga melibatkan bagian-bagian tubuh lainnya seperti 

vaskulitis, jantung, paru, ginjal (Brunner & Suddarth, 2001). Sekitar 10% 

Reumatoid Artritis muncul secara akut sebagai poliartritis, yang 

berkembang cepat dalam beberapa hari. Pada sepertiga pasien, gejala 

mula-mula monoartritis lalu poliartritis. Terjadi kekakuan paling parah 

pada pagi hari, yang berlangsung sekitar 1 jam dan mengenai sendi secara 

bilateral. Episode-episode peradangan diselingi oleh remisi. Rentang gerak 

berkurang, terbentuk benjolan rematoid ekstra sinovium (Junaidi, 2006).  

D. Karakteristik Nyeri 

1. Pengkajian Karakteristik Nyeri 

Menurut Muttaqin (2008), pengkajian karakteristik nyeri terdiri dari: 

a. Provoking Incident 

 Apakah ada peristiwa yang menjadi faktor penyebab nyeri, apakah 

nyeri berkurang apabila beristirahat, apakah nyeri bertambah berat bila 

beraktivitas (agravation). Faktor- faktor yang dapat meredakan nyeri 

(misalnya gerakan, kurang bergerak, pengerahan tenaga, istirahat, obat-

obat bebas, dan sebagainya) dan apa yang dipercaya klien dapat 

membantu mengatasi nyerinya. 

b. Quality or Quantity of Pain 

Seperti apa rasa nyeri yang dirasakan atau digambarkan klien. Apakah 

seperti terbakar, berdenyut, tajam, atau menusuk. Perawat perlu 
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mencatat kata-kata yang digunakan pasien untuk menggambarkan 

nyerinya sebab informasi yang akurat dapat berpengaruh besar pada 

diagnosis dan etiologi nyeri serta pilihan tindakan yang diambil. 

c. Region 

Radiation, relief: dimana lokasi nyeri harus ditunjukkan dengan tepat 

oleh klien, apakah rasa sakit bisa reda, apakah rasa sakit menjalar atau 

menyebar, dan dimana rasa sakit terjadi. Tekanan pada saraf atau akar 

saraf akan memberikan gejala nyeri yang disebut radiating pain 

misalnya pada skiatika dimana nyeri menjalar mulai dari bokong 

sampai anggota gerak bawah sesuai dengan distribusi saraf. Nyeri lain 

yang disebut nyeri kiriman atau referred pain adalah nyeri pada suatu 

tempat yang sebenarnya akibat kelainan dari tempat lain misalnya nyeri 

lutut akibat kelainan pada sendi panggul. 

d. Severity (scale) of Pain 

Ada beberapa instrumen yang digunakan untuk mengukur  skala nyeri, 

diantaranya yang dikemukakan oleh AHCPR (Agency for Health Care 

Policy & Research): 

1. Deskripsi sederhana terdiri dari: tidak nyeri, nyeri sedang, nyeri 

berat, nyeri sangat berat. 

2. Visual Analog Scale (VAS): digunakan garis 10 cm batas antara 

daerah yang tidak sakit ke sebelah kiri dan sebelah batas yang paling 

sakit. 

 

   Tidak sakit     Nyeri hebat  
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e. Time 

Berapa lama nyeri berlangsung (bersifat akut atau kronis), kapan, 

apakah ada waktu-waktu tertentu yang menambah rasa nyeri.  

2. RAPS (Rheumatoid Arthritis Pain Scale) 

Menurut Anderson (2001) mengatakan bahwa untuk merancang 

instrumen RAPS, dilakukan dengan penilaian klinis dan wawancara 

individu yang mengalami Reumatoid Artritis, dan kesamaan dari jawaban 

responden diidentifikasi antara dimensi rasa sakit. Selanjutnya, sub-skala 

dan definisi dari sub-skala disusun berdasarkan landasan RAPS ' dalam 

teori yaitu: 

a. Teori kontrol gerbang yaitu menjelaskan tentang mekanisme transmisi 

nyeri. Kegiatannya bergantung pada aktivitas serat saraf aferen 

berdiameter besar atau kecil yang dapat mempengaruhi sel saraf di 

substansia gelatinosa. Aktivitas serat yang berdiameter besar 

menghambat transmisi yang artinya “pintu ditutup” , sedangkan serat 

saraf yang berdiameter kecil mempermudah transmisi yang artinya 

“pintu dibuka” (Asmasdi, 2008). 

b. Model motivasi afektif menjelaskan bahwa pertanyaan afektif 

meningkatkan minat dan motivasi untuk mempelajari perasaan, nilai-

nilai, keyakinan, dan sikap terhadap suatu topik yang sedang dipelajari. 

Pertanyaan afektif tingkat rendah diarahkan untuk merangsang 

kesadaran dan ketanggapan peserta didik pada suatu topik, pertanyaan 

afektif tingkat menengah dapat menentukan seberapa kuat suatu 

keyakinan atau dalamnya internalisasi suatu nilai, sedangkan 
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pertanyaan afektif tingkat tinggi menggali informasi tentang seberapa 

dalamnya integrasi suatu nilai (Bastable, 2002). 

Hal ini menyebabkan instrumen yang terdiri dari 4 sub-skala, yang 

mewakili aspek utama nyeri pada Rheumatoid Arthritis yaitu fisiologis, 

afektif, sensorik- diskriminatif, dan kognitif. 

a. Komponen fisiologis mengacu pada manifestasi klinis dari Reumatoid 

Artritis seperti yang didefinisikan oleh American College of 

Rheumatology mendeskripsikan aspek fisiologis dari penyakit yaitu 

kekakuan di pagi hari, nyeri saat digerakkan, nyeri pada satu sendi atau 

lebih, pembengkakan pada satu sendi, pembengkakan setidaknya pada 

satu sendi lainnya, simetris pada sendi yang bengkak dan adanya 

kelelahan. 

b. Komponen afektif menggambarkan pada tahap ketidaknyamanan, 

kesedihan, dan gangguan nyeri bervariasi dengan intensitas sensasi 

yang menyakitkan. Tahap ini meliputi ketakutan jangka pendek atau 

ketakutan pada saat ini dan kecemasan terkait dengan implikasi dari 

rasa nyeri. 

c. Komponen sensorik-diskriminatif mewakili intensitas, durasi, lokasi, 

dan kualitas sensasi nyeri. 

d. Komponen kognitif mengacu pada tahap sekunder rasa nyeri yang 

terkait yaitu berdasarkan proses kognitif yang terkait dengan yang 

diingat atau dibayangkan. Tahap ini meliputi ketakutan jangka panjang, 

implikasi yang lebih rumit memiliki rasa sakit seperti depresi, 

kebebasan, bagaimana pengaruh nyeri dalam aktivitas kehidupan 



23 

 

 

 

sehari-hari, dan harga diri, serta juga mencakup kenangan dan 

pengalaman masa lalu. Tahap ini adalah tahap yang banyak dianggap 

sebagai penderitaan (Anderson, 2001). 

E. Tingkat Kemandirian Lansia dalam Aktivitas Kehidupan Sehari-hari 

1.  Pengertian Kemandirian 

Kemandirian berarti tanpa pengawasan, pengarahan atau bantuan 

pribadi yang masih aktif. Seseorang lansia yang menolak untuk melakukan 

fungsi dianggap sebagai tidak melakukan fungsi, meskipun dianggap 

mampu (Maryam, 2008). 

   Kemandirian adalah kemampuan atau keadaan dimana individu 

mampu mengurus atau mengatasi kepentingannya sendiri tanpa 

bergantung dengan orang lain (Zulfajri, 1999). 

2.  Gambaran Tingkat Kemandirian Lansia 

Lansia yang mandiri adalah lansia yang kondisinya sehat dalam arti 

luas msih mampu untuk menjalankan kehidupan pribadinya (Partini, 2005) 

Kemandirian lansia meliputi kemampuan lansia dalam melakukan 

aktifitas sehari-hari, seperti: mandi, berpakaian rapi, pergi ke toilet, 

berpindah tempat, dapat mengontrol BAK, atau BAB, serta dapat makan 

sendiri (Ranah, 2006). 

3.  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Lanjut Usia 

Meliputi faktor kondisi kesehatan, faktor kondisi ekonomi, dan 

faktor kondisi sosial: 
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a. Kondisi Kesehatan 

Lanjut usia yang memiliki tingkat kemandirian tertinggi adalah 

mereka yang secara fisik dan psikis memiliki kesehatan yang cukup 

prima. Porsentase yang paling tinggi adalah mereka yang 

mempunyai kesehatan baik (Hurlock, 2002). Orang lanjut usia 

dengan kondisi kesehatan baik dapat melakukan aktivitas apa saja 

sedangkan yang memiliki kondisi kesehatan sedang cenderung 

memilih aktivitas yang memerlukan sedikit kegiatan fisik. Untuk 

mengerjakan beberapa aktivitas fisik dan psikis yang berat mereka 

memerlukan pertolongan dari orang lain. Dampak dari menurunnya 

kondisi kesehatan seseorang secara bertahap dalam ketidakmampuan 

secara fisik mereka hanya tertarik pada kegiatan yang memerlukan 

sedikit tenaga dan kegiatan fisik (Hurlock, 1994).     

b. Kondisi Ekonomi 

Lanjut usia yang mandiri berada pada kondisi ekonomi sedang 

karena mereka dapat menyesuaikan kembali dengan kondisi yang 

mereka alami sekarang. Misalnya perubahan gaya hidup. Setelah 

pensiun pendapatan mereka akan berkurang karena tidak produktif 

seperti dulu lagi maka mereka dengan terpaksa harus menghentikan 

atau mengurangi kegiatan yang dianggap menghamburkan uang. 

Dan sebagian mereka mencari pekerjaan lain seperti pekerjaan jasa. 

Pekerjaan jasa yang mereka lakukan misalnya mengurus surat-surat, 

menyampaikan undangan orang yang punya hajatan. Walaupun upah 

yang mereka terima sedikit, tetapi mereka merasa puas yang luar 
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biasa. Karena ternyata dirinya masih berguna bagi orang lain. Lanjut 

usia yang tidak mandiri juga berada pada ekonomi sedang. Untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya mereka tidak bekerja, tetapi 

mendapat bantuan dari anak-anak atau keluarga. Bantuan tersebut 

berupa uang atau kebutuhan-kebutuhan lain seperti makan, pakaian, 

kesehatan atau kebutuhan untuk acara sosial (Hurlock, 2002). 

c. Kondisi Sosial 

Kondisi penting yang menunjang kebahagiaan bagi orang lanjut usia 

adalah menikmati kegiatan sosial yang dilakukan dengan kerabat 

keluarga dan teman-teman. Hubungan sosial  antara orang lanjut usia 

dengan anak yang telah dewasa adalah menyangkut keeratan 

hubungan mereka dan tanggung jawab anak terhadap orang tua yang 

menyebabkan lanjut usia menjadi mandiri. Tanggung jawab anak 

yang telah dewasa baik yang telah berumah tangga maupun yang 

belum, atau yang tinggal satu rumah, tidak tinggal satu rumah tetapi 

berdekatan tempat tinggal atau yang tinggal berjauhan (tinggal di 

luar kota) masih memiliki kewajiban bertanggung jawab terhadap 

kebutuhan hidup orang lanjut usia seperti kebutuhan sandang, 

pangan, kesehatan dan sosial. Hal ini merupakan kewajiban anak 

untuk menyantuni orang tua mereka sebagai tanda terimakasih atas 

jerih payah orang tua yang telah membesarkannya. Anak-anak lanjut 

usia juga bersikap adil dan berperikemanusiaan dan merawat dan 

mendampingi orang tuanya yang sudah lanjut usia (Hurlock, 2002). 
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F.  Pengkajian Status Fungsional 

Pengkajian status fungsional adalah suatu kemampuan seseorang untuk 

menggunakan kapasitas fisik yang dimiliki guna memenuhi kewajiban 

hidupnya, yang berintegrasi/berinteraksi dengan lingkungan dimana ia berada 

(Maryam, 2008). Pengkajian status fungsional umumnya termasuk skala 

pengukuran untuk tingkat ketergantungan dengan menggunakan instrument 

spesifik yaitu ADL (activity daily living) dan IADL (instrument activity daily 

living) (Miller, 2004). 

ADL (activity daily living) meliputi aktivitas yang penting untuk 

perawatan pribadi meliputi makan, eliminasi, transferring, pergi ke kamar 

mandi, berpakaian dan mandi. Sedangkan IADL (instrument activity daily 

living) terdiri dari aktivitas yang lebih kompleks yang penting di situasi 

kehidupan bermasyarakat yang meliputi menjalankan ibadah, melakukan 

pekerjaan rumah, berbelanja, mengelola keuangan, menggunakan sarana 

transportasi, menyiapkan obat, mengambil keputusan dalam keluarga dan 

melakukan aktivitas di waktu luang. Pengkajian IADL penting digunakan 

untuk menentukan tingkat kebutuhan orang terhadap tingkat ketergantungan 

atau semi ketergantungan. 

Beberapa sistem penilaian yang dikembangkan dalam pemeriksaan 

kemampuan fungsional, tersebut antara lain Barthel Index, Katz Index, Scale 

IADL, Rapid Disability Rating Scale-2 (RDRS-2), dll (Kane, 1984 dalam 

Ann, 1988). 

Pengkajian fungsional yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah 

Barthel Index. Barthel Index adalah satu pengukuran tingkat ketergantungan 
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dalam pengkajian status fungsional. Pengkajian Barthel Index berdasarkan 

pada evaluasi kemampuan fungsi mandiri atau bergantung dari klien yang 

dinilai dan fungsi mobilitas dari ADL (activity daily living). Kelebihan dari 

Barthel Index ini mudah digunakan, direproduksi, dan familiar. Sedangkan 

kelemahannya adalah skala  Barthel Index ini telah dimodifikasi berulang kali 

dengan berbagai versi dan sistem penilaian sehingga dapat menyebabkan 

kebingungan tentang hasil. Barthel Index ini melakukan penilaian didasarkan 

pada tingkat bantuan orang lain dalam meningkatkan aktifitas fungsional 

yang terdiri dari 10 pertanyaan meliputi makan, pindah dari kursi roda ke 

tempat tidur dan kembali, masuk dan keluar toilet, kebersihan diri, mandi 

sendiri, berjalan di atas permukaan yang datar, naik dan turun tangga, 

berpakaian, mengontrol buang air besar, dan mengontrol buang air kecil 

(Larson, 1991). Kemudian dimodifikasi dengan pertanyaan IADL meliputi 

beribadah, melakukan pekerjaan rumah, berbelanja, menggunakan 

transportasi, beraktivitas di waktu luang. 

Tabel 2.1 Barthel Indeks  

No Aktivitas Mandiri 

(Ya) 

Tidak mandiri 

(Tidak) 

1 Makan (jika makanan perlu 

dipotong=dengan bantuan) 
  

2 Bergerak/berpindah dari kursi roda ke 

tempat tidur dan kembali (termasuk duduk 

ditempat tidur) 
 

  

3 Kebersihan diri (mencuci muka, menyisir 

rambut, mencukur, membersihkan gigi)  
  

4 Masuk dan keluar toilet (memegang 

pakaian, mengusap, membersihkan, 

menyiram) 

  

5 Mandi sendiri   

6 Berjalan (jika tidak mampu jalan, 

mampu menggunakan kursi roda) 
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7 Naik dan turun tangga   

8 Memakai baju (termasuk mengikat tali 

sepatu, mengencangkan baju/asesoris)  

  

9 Mengontrol buang air besar    

10 Mengontrol buang air kecil    

       (Mahoney FI, Barthel D. 1965 from Marry Ann Matteson, 1988). 

Tabel 2.2 IADL (instrument activity daily living) 

No Aktivitas Mandiri (Ya) Tidak mandiri 

(Tidak) 

1 Menjalankan ibadah sesuai agama dan 

kepercayaan yang dianut 

  

2 Melakukan pekerjaan rumah, seperti: 

merapikan tempat tidur, mencuci pakaian, 

memasak, dan membersihkan ruangan 

  

3 Berbelanja untuk kebutuhan sendiri atau 

kebutuhan keluarga 

  

4 Mengelola keuangan (menyimpan dan 

menggunakan uang sendiri) 

  

5 Menggunakan sarana transportasi umum 

dalam berpergian 

  

6 Menyiapkan obat dan meminum obat 

sesuai dengan aturan (takaran obat dan 

waktu minum obat tepat) 

 

 

 

  

7 Merencanakan dan mengambil keputusan 

untuk kepentingan keluarga dalam hal 

penggunaan uang, aktivitas sosial yang 

dilakukan dan kebutuhan akan pelayanan 

kesehatan 

  

8 Melakukan aktifitas diwaktu luang 

(kegiatan keagamaan, sosial, rekreasi, 

olahraga, dan menyalurkan hobi) 

  

   

Kuesioner Barthel Index belum sesuai dengan teori tingkat kemadirian 

lansia dalam ADL yang dibahas oleh peneliti karena pada kuesioner Barthel 

Index tidak semua item melengkapi isi kuesioner tingkat kemandirian yang 

akan diteliti. Oleh karena itu kuesioner Barthel Index ditambahkan dengan 

kuesioner IADL yang lebih kompleks yaitu dalam hal ibadah, melakukan 

pekerjaan rumah, berbelanja, mengelola keuangan, menggunakan 
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transportasi, menyiapkan obat, mengambil keputusan dan melakukan 

aktivitas di waktu luang. Gabungan dari dua kuesioner ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas kehidupan 

sehari-hari. 

G. Penelitian Terkait 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rinajumita tahun 2011 dengan judul 

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kemandirian Lansia di Wilayah 

Kerja Puskesmas Lampasi Kecamatan Payakumbuh Utara. Skripsi 

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 

Universitas Andalas Padang tahun 2011. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional study. 

Teknik pengambilan sampel sampel secara Multi stage random sampling. 

Sampel berjumlah 90 orang lanjut usia di wilayah kerja Puskesmas 

Lampasi. Dari hasil uji statistik didapatkan nilai (p value = 0.000, 0.003, 

0.019, 0.515, 0.000) sehingga dapat disimpulkan ada hubungan antara 

faktor kondisi kesehatan, faktor kehidupan beragama, faktor kondisi 

ekonomi, faktor olahraga, dan faktor dukungan keluarga dengan 

kemandirian lansia. Sedangkan tidak terdapat hubungan antara faktor usia, 

faktor jenis kelamin, faktor pendidikan, dan faktor aktivitas sosial dengan 

kemandirian lansia (p value = 0.076, 0.522,  , 0.166, 0.089). 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati pada tahun 2006 berjudul 

Nyeri musculoskeletal dan hubungannya dengan kemampuan fungsional 

fisik pada lanjut usia. Penelitian ini dilakukan terhadap 225 lansia di 

kecamatan Mampang Jakarta Selatan dengan desain potong lintang (cross 
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sectional). Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa Terdapat 

hubungan antara rasa nyeri dan beberapa aspek kemampuan fungsional 

fisik. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Ediawati pada tahun 2012 berjudul 

Gambaran Tingkat Kemandirian dalam Activity of Daily Living dan Resiko 

Jatuh pada Lansia di Panti Sosial Tresna Wredha Budi Mulia 01 dan 03 

Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan terhadap 143 responden lansia 

dengan menggunakan tehnik simple random sampling dan desain cross 

secsional. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa lansia di PSTW 

Budi Mulia 01 dan 03 Jakarta Memiliki tingkat kemandirian yang tinggi 

(97,9%) dalam ADL dan memiliki resiko jatuh yang tinggi (44,1%). 
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H. Kerangka Teori 

Bagan  2.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifikasi Teori  (Nugroho, 2000), (Maryam, 2008) dan (Hurlock, 2002) 

Perubahan pada Lansia: 

 Perubahan Fisik 

 Perubahan Mental 

 Perubahan Psikososial 

 

 

Kemandirian lansia dalam melakukan 

ADL (Activity Daily Living) 

 Mandi 

 Berpakaian 

 Makan 

 Kebersihan diri 

 Berdiri dan jongkok di toilet 

 Mengontrol BAK (buang air kecil) 

 Mengontrol BAB (buang air besar) 

 Berjalan di lantai datar 

 Naik dan turun tangga 

 Beribadah 

 Melakukan pekerjaan rumah 

 Berbelanja 

 Menggunakan transportasi 

 Beraktivitas di waktu luang 

 

Perubahan Muskuloskeletal 

(sendi) 

Perubahan Fisik: 

 Saraf 

 Kardiovaskuler 

 respirasi 

 Indra 

 Integumen 

 Muskuloskeletal 

Kondisi kesehatan 

 

Kondisi ekonomi 

Kondisi sosial 

Nyeri Reumatoid Artritis 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan 

bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara 

logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah (Hidayat, 

2008). Dalam kerangka konsep tersebut ada dua konsep utama yang akan 

diteliti yaitu nyeri Reumatoid Artritis dan tingkat kemandirian lanjut usia. 

Setiap konsep mempunyai variabel sebagai indikasi pengukuran untuk 

setiap konsep tersebut. Variabel independent dalam penelitian ini adalah 

nyeri Reumatoid Artritis. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah tingkat kemandirian lanjut usia.  

Bagan 3.1 Kerangka Konsep 

   Variabel Independent  Variabel dependent 

 

 

 

 

 

 

Nyeri Reumatoid 

Artritis 

Tingkat kemandirian  
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B. Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan kerangka teori yang dikemukakan, maka hipotesis yang 

diajukan adalah: 

Ha:  Ada hubungan antara Nyeri Reumatoid Artritis dengan tingkat 

kemandirian lanjut usia. 

C. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Tabel Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Cara ukur Alat ukur Hasil 

Ukur 

Skala 

Tingkat 

kemandiri

an dalam 

ADL 

Kemandirian 

seseorang dalam 

melakukan 

aktifitas dan 

fungsi-fungsi 

kehidupan 

sehari-hari yang 

dilakukan oleh 

manusia secara 

rutin tanpa 

bergantung 

dengan orang 

lain (Zulfajri, 

1999) 

Peneliti 

mengisi 

kuesioner yang 

berisi tingkat 

kemandirian 

dalam 

melakukan 

ADL. 

Kuesioner 

ADL 

Barthel 

Index dan 

kuesioner 

IADL 

(instrument 

activity 

daily living) 

1. Mandiri 

= skor ≥ 

median 

(median

=14) 

2. Tergantu

ng = 

skor < 

median 

(median

=14)  

Ordinal 
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Nyeri 

Reumatoid 

Artritis 

Nyeri 

Reumatoid 

Artritis 

mempunyai 

komponen yaitu 

komponen 

fisiologis, 

komponen 

afektif, 

komponen 

sensorik- 

diskriminatif, 

dan komponen 

kognitif 

(Anderson, 

2001). 

 

 

 

 

 

Peneliti 

mengisi 

kuesioner yang 

berisi tentang 

nyeri 

Reumatoid 

Artritis. 

Kuesioner 

RAPS 

(Rheumatoi

d Arthritis 

Pain Scale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nyeri 

Tinggi = 

skor ≥ 

median 

(median

=37) 

2. Nyeri 

Rendah 

= skor < 

median 

(median

=37) 

 

Ordinal 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Desain Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan 

pendekatan cross sectional yaitu pengambilan data variabel bebas (nyeri 

Reumatoid Artritis) dan variabel terikat (tingkat kemandirian) dilakukan pada 

satu waktu/bersamaan waktunya (Setiadi, 2007).  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yaitu seluruh karakteristik yang dimiliki oleh objek atau subyek 

tertentu yang akan di teliti. (Hidayat, 2008). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh lansia di Posbindu Karang Mekar  RW 06 Kelurahan 

Cirendeu Kota Tangerang Selatan yang berjumlah ±520 jiwa.  

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian 

jumlah dari karakteristik yang dimilki oleh populasi (Hidayat, 2008). 

Sampel dalam penelitian ini adalah lansia yang menderita Reumatoid 

Artritis di Posbindu Karang Mekar yang pada saat penelitian berlangsung 

diambil berdasarkan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan 

sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh 

peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya (Notoatmojo, 2005).  
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1. Kriteria Sampel 

Dalam pemilihan sampel, peneliti membuat kriteria bagi sampel 

yang di ambil. Sampel yang di ambil berdasarkan pada kriteria inklusi, 

yaitu karakteristik sampel yang dapat dimasukkan atau layak untuk 

diteliti. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 

a. Lansia yang bersedia menjadi responden 

b. Lansia yang berumur ≥ 60 tahun  

c. Lansia yang di diagnosa oleh pihak Puskesmas menderita Reumatoid 

Artritis 

d. Lansia yang tidak terganggu jiwanya 

e. Lansia yang dapat berkomunikasi dengan baik, mengerti bahasa 

Indonesia dan kooperatif 

f. Lansia yang berdomisili di Kelurahan Cirendeu  

2. Jumlah Sampel 

Pada penelitian ini, perhitungan jumlah sampel dihitung dengan 

rumus (Dahlan, 2010):        

      (
  √      √         

     
)

 

 

Keterangan: 

Zα  = deviat baku alfa  

Zβ  = deviat baku beta 

P2  = proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya 

Q2  = 1- P2  
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P1 = proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan judgement 

peneliti 

Q1  = 1 - P1  

P1-P2 = selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna  

P  = proporsi total = (P1+P2)/2 

Q = 1 – P 

Diketahui:  

Zα = (1,96 pada kesalahan tipe I= 5%) 

Zβ = (0,84 pada kesalahan tipe II= 20%) 

P2 =  Dari penelitian sebelumnya (Rinajumita, 2011) proporsi lansia 

tidak sehat dan yang tidak  mandiri (0,75). Peneliti memakai 

Rinajumita ini dikarenakan terkait dengan judul penelitian yang 

dilakukan yaitu tentang kondisi kesehatan (Nyeri Reumatoid 

Artritis) dan tingkat kemandirian lansia. 

Q2 = (1- 0,75= 0,25) 

P1 - P2 = Peneliti menetapkan nilai P1 - P2 = 0,2 

P1 = P2 + 0,2 = 0,75 + 0,2 = 0,95 

Q1 = 1 – P1 = 1 – 0,95 = 0,05 

P = 
     

 
 = 
         

 
 = 0,85 
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Q = 1 – P = 1- 0,85 = 0,15 

  (
  √      √         

     
)

 

 

  (
    √                √                   

         
)

 

 

  

  (
    √         √        

   
)

 

 

  (
                  

   
)
 

 

  (
        

   
)
 

 

       

                n = 34,81  

     n = 35      

Setelah dihitung, peneliti mengambil sampel sebanyak 35 lansia 

yang sesuai kriteria. Peneliti juga mengantisipasi apabila terjadi data 

yang mengurangi kelengkapan dengan menambah jumlah sampel 

sebanyak 10% dari jumlah responden sebenarnya (Hidayat, 2008), 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

10% × 35 = 3,5 

Jadi dari 35 sampel + 3,5 sampel cadangan = 38,5 = 39 sampel 
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Pada pelaksanaannya, pengumpulan data melibatkan 39 lansia (35 

lansia + 10%). Proses pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti, 

satu persatu lansia dihampiri di Posbindu Karang Mekar Kelurahn 

Cirendeu agar proses pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar 

sesuai yang peneliti harapkan. Lansia mengerti judul dan tujuan 

penelitian serta tidak ada data kuesioner yang kosong atau belum terisi. 

C.  Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian di Posbindu Karang Mekar dan penelitian ini dilakukan 

dari bulan November hingga Desember 2013.  

D.  Metode Pengumpulan Data 

Sebelum pengambilan data dilakukan, peneliti mengajukan permohonan 

izin terlebih dahulu kepada Kepala Posbindu Karang Mekar Cirendeu. 

Selanjutnya peneliti melakukan penyeleksian calon responden dengan teknik 

purposive sampling yaitu dengan cara mengumpulkan lansia sesuai dengan 

kriteria yaitu yang mengalami nyeri sendi yang telah didiagnosa oleh petugas 

kesehatan Puskemas Pisangan berjumlah ±65 lansia, kemudian peneliti 

menanyakan kepada setiap lansia tentang nyeri sendi yang dirasakannya, 

peneliti menganalisa tentang gejala nyeri sendi yang lansia alami, jika nyeri 

sendi yang lansia rasakan sesuai dengan gejala dari Reumatoid Artritis maka 

peneliti menjadikan lansia tersebut sebagai responden penelitian. Setelah 

mendapatkan calon responden sesuai dengan kriteria lalu peneliti melakukan 

pengarahan kepada para responden sebelum penelitian dilakukan, kemudian 

meminta izin kesediaan untuk menjadi responden.  
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Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 

melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner mengenai tingkat nyeri 

Reumatoid Artritis (RAPS) yang terdiri dari 24 pertanyaan dan tingkat 

kemandirian (Barthel Indeks + IADL) yang terdiri dari 14 pertanyaan, dari 

±110 lansia yang mengikuti kegiatan posbindu Karang Mekar Karang Mekar di 

Kelurahan Cirendeu wilayah kerja Puskesmas Pisangan pada November 2013 

sesuai dengan penghitungan sampel dan kriteria inklusi maka didapatkan 39 

responden untuk mengisi pertanyaan penelitian. Peneliti melakukan wawancara 

kepada responden di butuhkan waktu ±5 menit untuk masing-masing 

responden di mulai dari jam 09.00-12.00 WIB. Pengumpulan data dilakukan 

oleh peneliti dan dibantu para kader posbindu yang terdiri dari 5 orang. Peneliti 

melakukan wawancara dengan cepat karena diikuti dengan kegiatan posbindu 

yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dari 

Puskesmas Pisangan. Peneliti juga mengalami kesulitan dalam mewawancarai 

responden untuk kuesioner RAPS (Rheumatoid Arthritis Pain Scale) 

dikarenakan menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5 kategori jawaban 

yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah sehingga peneliti 

harus berhati-hati dalam melakukan wawancara kepada responden agar tidak 

menimbulkan bias informasi. 

E. Instrument Penelitian 

  Untuk memperoleh informasi dari responden, peneliti menggunakan 

lembaran kuesioner yang disusun secara terstruktur berdasarkan teori dan 

berisikan pertanyaan yang harus dijawab responden. Instrumen pengumpulan 

data terdiri dari 3 bagian, yaitu: 
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1. Data demografi : meliputi nama, usia, dan jenis kelamin. 

2. Kuesioner RAPS (Rheumatoid Arthritis Pain Scale) 

Kuesioner RAPS ini bertujuan untuk mengidentifikasi nyeri 

Reumatoid Artritis pada lanjut usia dan kuesioner ini dibuat oleh peneliti 

yang mengacu pada empat komponen dari Reumatoid Artritis yaitu 

komponen fisiologis, afektif, sensorik-diskriminatif, dan kognitif 

(Anderson, 2001). 

Kuesioner ini meliputi 24 pertanyaan yang terdiri dari 5 item dari 

komponen fisiologis yaitu item no 7,8,9,10 dan 20 dari kuesioner RAPS, 4 

item dari komponen afektif yaitu item no 3,4,14 dan 15 dari kuesioner 

RAPS, 9 item dari komponen sensorik-diskriminatif terdiri dari item no 

1,2,5,6,13,16,17,18 dan 22 dari kuesioner RAPS dan 6 item dari 

komponen kognitif yaitu item no 10,11,12,21,23, dan 24 dari kuesioner 

RAPS. 

Kuesioner RAPS (Rheumatoid Arthritis Pain Scale) menggunakan 

skala Likert yang terdiri dari 5 kategori jawaban yaitu selalu, sering, 

kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Skoring jawaban selalu bernilai 5, 

sering bernilai 4, kadang-kadang bernilai 3, jarang bernilai 2 dan tidak 

pernah bernilai 1. 

Skala ukur yang digunakan dalam variabel ini adalah skala ordinal. 

RAPS dikatakan tinggi jika jumlah skor/X ≥ median (median=37) dan 

RAPS rendah jika jumlah skor/X < median (median=37). 
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3. Kuesioner ADL Barthel Indeks + IADL (instrument activity daily living) 

Kuesioner ADL Barthel Indeks + IADL (instrument activity daily 

living) ini bertujuan untuk menilai aktivitas kehidupan sehari-hari lanjut 

usia yang berdasarkan pada evaluasi fungsi mandiri atau bergantung 

kepada orang lain (Mahoney (1965) dalam Maryam (2008). 

Kuesioner ini meliputi 17 pertanyaan yang terdiri dari mandi, 

berpakaian, makan, kebersihan diri, berdiri dan jongkok di toilet, 

mengontrol BAK (buang air kecil), mengontrol BAB (buang air besar), 

berjalan di lantai datar, naik dan turun tangga, beribadah, melakukan 

pekerjaan rumah, berbelanja, mengelola keuangan, menggunakan 

transportasi, menyiapkan obat, mengambil keputusan dan beraktivitas di 

waktu luang. 

Kuesioner ADL Barthel Indeks + IADL (instrument activity daily 

living) ini menggunakan skala Gutmann yang terdiri dari dua kategori 

jawaban yaitu Ya dan Tidak. Untuk jawaban Ya bernilai 1 dan Tidak 

bernilai 0.  

Skala ukur yang digunakan dalam variabel ini adalah skala ordinal. 

Tingkat kemandirian dikatakan tinggi jika jumlah skor/X ≥ median 

(median=14) dan rendah jika jumlah skor/X < median (median=14). 

Penggunaan median dalam penelitian ini karena kedua data baik 

RAPS (Rheumatoid Arthritis Pain Scale) maupun tingkat kemandirian 

berdistribusi tidak normal karena nilai p < 0,05 yaitu masing-masing 

sebesar 0,009 dan 0,000.  Hal ini sesuai dengan pendapat Dahlan (2008) 

bahwa apabila suatu data tidak berdistribusi normal jika nilai p < 0.05, 
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maka menggunakan median sebagai ukuran pemusatan data dan minimum-

maksimum sebagai ukuran penyebarannya. Sedangkan jika data 

berdistribusi normal jika nilai p > 0.05, maka menggunakan mean sebagai 

ukuran pemusatan data dan standar deviasi (SD) sebagai ukuran 

penyebarannya.     

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Sebuah instrument dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrument 

dikatakan valid apabila dapat mengungkap variabel yang diteliti secara tepat 

(Suharsimi, 2010). Hasil uji kuesioner dianalisis dengan menggunakan 

rumus teknik korelasi Pearson Product Moment dengan software komputer. 

Dari hasil analisis tersebut didapatkan r tabel (n-2 = 0,31) dan menunjukkan 

bahwa nilai r hitung > r tabel pada semua kuesioner yang berarti semua 

kuesioner valid.  

Uji validitas dilakukan terhadap 30 responden dengan rentang usia 60-80 

tahun dengan jumlah 9 responden laki-laki dan 30 responden perempuan di 

Posbindu Lily. Hasil uji validitas pada kuesioner RAPS  yang berjumlah 24 

pertanyaan di dapatkan semua pertanyaan valid karena memiliki nilai 

korelasi (r Pearson correlation) di atas 0,31 yaitu memiliki nilai dengan 

rentang 0,426-0,864. Sedangkan hasil uji validitas pada kuesioner ADL 

Barthel Indeks + IADL (instrument activity daily living) yang berjumlah 17 

pertanyaan di dapatkan 14 dari 17 pertanyaan valid karena memiliki nilai 
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korelasi (r Pearson correlation) di atas 0,31 yaitu memiliki nilai dengan 

rentang 0,458-0,837. Pertanyaan yang tidak valid adalah pertanyaan no 13, 

15 dan no 16, sehingga pertanyaan no 13, 15 dan no 16 ditiadakan. 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan 

menggunakan alat ukur yang sama (Notoatmodjo, 2006). Teknik pengujian 

pada penelitian ini menggunakan teknik Alpha Crombach (α), dalam uji 

reliabilitas r hasil adalah alpha. Ketentuannya apabila r alpha > r tabel maka 

pertanyaan tersebut reliable. Sebaliknya apabila r alpha < r tabel maka 

pertanyaan tersebut tidak reliable (Notoatmodjo, 2006). Hasil uji dinyatakan 

reliabel jika nilai Alpha Cronbach (α) > 0,6 (Hidayat, 2008).  

Uji reliabilitas dilakukan terhadap 30 responden dengan rentang usia 60-

80 tahun dengan jumlah 9 responden laki-laki dan 30 responden perempuan 

di Posbindu Lily. Dari hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Alpha Cronbach 

(α) dari variabel nyeri Reumatoid Artritis lansia sebesar 0,760. Sedangkan  

variabel tingkat kemandirian lansia sebesar 0,889 sebelum item valid 

dieliminasi dan setelah item valid dieliminasi didapatkan nilai Alpha 

Cronbach (α) sebesar 0,906. Dari kedua hasil uji reliabilitas tersebut dapat 

dinyatakan bahwa kedua kuesioner tersebut reliabel dan dapat digunakan 

karena nilai Alpha Cronbach (α) > 0,60. 
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G. Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

software statistik. Menurut Hidayat (2008) bahwa teknik pengolahan data 

terdiri dari: 

1. Editing 

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap 

pengumpulan data atau setelah data terkumpul. 

2. Coding 

Coding merupakan kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap 

data yang terdiri atas beberapa kategori. Pemberian kode ini sangat penting 

bila pengolahan dan analisis data menggunakan komputer. Biasanya dalam 

pemberian kode dibuat juga daftar kode dan artinya dalam satu buku (code 

book) untuk memudahkan kembali melihat lokasi dan arti suatu kode dari 

suatu variabel. 

3. Entry Data 

Entry data adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke 

dalam master tabel atau database komputer, kemudian membuat distribusi 

frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel kontigensi. 

4. Cleaning Data 

Cleaning Data adalah kegiatan memeriksa kembali data yang sudah di 

entry, apakah ada kesalahan atau tidak. Kesalahan mungkin terjadi pada 

saat meng entry data ke komputer. 

5. Melakukan Teknik Analisis 
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Dalam melakukan analisis, khusunya terhdap data penelitian akan 

menggunakan ilmu statistik terapan yang disesuaikan dengan tujuan yang 

hendak dianalisis (Hidayat, 2008). 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik dalam menganalisa data yang dilakukan adalah perhitungan 

persentase dengan langkah-langkah: 

1. Analisis Univariat 

Analisis Univariat adalah analisis tiap variabel yang dinyatakan dengan 

menggambarkan dan meringkas data dengan cara ilmiah dalam bentuk 

tabel atau grafik (Setiadi, 2007). Analisis Univariat bertujuan untuk 

mengetahui distribusi frekuensi variabel independen (nyeri Reumatoid 

Artritis) dan variabel dependen (tingkat kemandirian) serta karakteristik 

lansia (usia dan jenis kelamin) dan distribusi frekuensi lansia yang mandiri 

atau tergantung. Dalam analisis ini akan di sajikan besarnya proporsi 

masing-masing variabel. 

Dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
 

 
 100% 

Keterangan : 

P= jumlah persentase yang diberi 

F= Jumlah frekuensi 

N= Jumlah objek yang di teliti. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat yaitu analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang 

diduga berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2006). Analisa bivariat 
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dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan 

dependen, yaitu nyeri Reumatoid Artritis sebagai variabel independen 

dengan tingkat kemandirian sebagai variabel dependen. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi square (X
2
) karena 

kedua data berskala kategorik dan mempunyai tabel berukuran 2x2. Peneliti 

menggunakan derajat kepercayaan 95% dengan α 5%.  

Untuk menetapkan apakah ada hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen maka menggunakan p value yang dibandingkan dengan 

tingkat kesalahan (alpha) yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Apabila p 

value < 0,05 Ho ditolak dan Ha diterima maka hipotesis terbukti, yang 

berarti ada hubungan antara variabel independen dan dependen. Sedangkan 

bila p value > 0,05 Ho diterima dan Ha (hipotesis penelitian) ditolak maka 

hipotesis ditolak yang berarti tidak ada hubungan antara variabel 

independen dan dependen. 

I.  Etika Penelitian 

 Masalah etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat 

penting dalam penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan 

langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan 

(Hidayat, 2008). Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Informed Concent 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed 

consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan 
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memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan 

informed consent adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan 

penelitian, mengetahui dampaknya. Jika subjek bersedia, maka mereka 

harus menandatangani lembar persetujuan. Jika respnden tidak bersedia, 

maka peneliti harus menghormati hak pasien. Beberapa informsi yang 

harus ada dalam informed consent tersebut antara lain: partisipasi pasien, 

tujuan dilakukannya tindakan, jenis data yang dibutuhkan, komitmen, 

prosedur pelaksanaan, potensial masalah yang akan terjadi, manfaat, 

kerahasiaan, informasi yang mudah dihubungi, dan lain-lain. 

2. Anonimity (tanpa nama) 

Masalah etika penelitian merupakan masalah yang memberikan jaminan 

dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau 

mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya 

menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang 

akan disajikan. 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah 

lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahsiaannya 

oleh peneliti, hanya sekelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada 

hasil riset. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Tempat Penelitian 

Puskesmas Pisangan adalah puskesmas yang ada di Kecamatan Ciputat 

Timur, yang terletak di sebelah Tenggara Tangerang, dengan luas wilayah : 

1.685 Ha. Puskesmas Pisangan membawahi 2 kelurahan yaitu kelurahan 

Pisangan dan Kelurahan Cirendeu. Jumlah kelompok lanjut usia di Puskesmas 

Pisangan dapat dilihat pada tabel 5.1 

Tabel 5.1  

Kelompok Lanjut Usia di Puskesmas Pisangan Tangerang Selatan 

No Usia (tahun) Jumlah (jiwa) 

1 

2 

3 

45-59  

60-69  

>70  

12927 

4081 

1948  

 

Program Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) yang dijalankan oleh 

Puskesmas Pisangan terdiri dari 7 posbindu lansia, yaitu 4 Posbindu berada di 

Kelurahan Pisangan dan 3 Posbindu berada di kelurahan Cirendeu. Posbindu 

Karang Mekar merupakan salah satu Posbindu yang terletak di Kelurahan 

Cirendeu. Posbindu Karang Mekar berdiri pada tanggal 30 Juni 2000. Memiliki 

gedung dengan luas ± 90 m
2
 terletak di RW 06, Kelurahan Cirendeu. Terdiri 

dari 5 kader yang di ketuai oleh Ibu Halimah. Memiliki beberapa kegiatan 

antara lain senam lansia sebelum pelayanan kesehatan, nyanyian Mars Lansia, 

pemeriksaan kesehatan (BB, TB, TD, Cek GDS, Asam Urat dan Kolesterol), 
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dan pemberian obat. Berikut adalah target kelompok usia lanjut yang 

mengikuti posbindu Karang Mekar dapat dilihat pada tabel 5.2 

Tabel 5.2  

Kelompok Usia Lanjut yang Mengikuti Posbindu Karang Mekar 

No Usia (tahun) Jumlah (jiwa) 

1 

2 

3 

45-59 

60-65 

>70 

351 

106 

65 

 

B. Data Demografi 

Karakteristik responden dibawah ini adalah karakteristik sampel penelitian 

berdasarkan umur dan jenis kelamin. Berikut adalah karakteristik responden 

penelitian, antara lain : 

1. Usia 

Tabel 5.3  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

Kategori Frekuensi Persentase % 

60-74 

75-90 

>90  

36 

3 

0 

92.3 

7.7 

0 

Total 39 100.0 

 

Tabel 5.3 menunjukkan distribusi frekuensi responeden berdasarkan usia. 

Kategori usia 60-74 tahun (elderly) memperoleh jumlah tertinggi yaitu 

sebesar 36 responden (92,3%). 
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2. Jenis Kelamin 

Tabel 5.4  

Dsitribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kategori Frekuensi Persentase % 

Laki-laki 

Perempuan 

9 

30 

23.1 

76.9 

Total 39 100.0 

 

Tabel 5.4 menunjukkan distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis 

kelamin. Jenis kelamin perempuan memperoleh jumlah tertinggi yaitu 

sebesar 30 responden (76,9%). 

C. Analisis Univariat 

1. Nyeri Reumatoid Artritis Lanjut Usia 

Pada penelitian ini Nyeri Reumatoid Artritis dibagi menjadi 2 kategori 

yaitu kategori Nyeri rendah dengan skor median <37 dan nyeri tinggi 

dengan skor median ≥37. Tabel 5.5 menunjukkan distribusi Nyeri 

Reumatoid Artritis. 

a. Distribusi Nyeri Reumatoid Arttritis Lanjut Usia  

Tabel 5.5  

Distribusi Nyeri Reumatoid Artritis Lanjut Usia di Posbindu 

Karang Mekar Kelurahan Cirendeu Wilayah Kerja Puskesmas 

Pisangan Tangerang Selatan 

Nyeri Rheumatoid 

Arthritis 

Frekuensi Persentase % 

Nyeri Rendah 

Nyeri Tinggi 

20 

19 

51,3 

48,7 

Total 39 100 

 

Pada analisis distribusi nyeri Reumatoid Artritis lanjut usia di 

Posbindu Karang Mekar Kelurahan Cirendeu Wilayah Kerja Puskesmas 
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Pisangan Tangerang Selatan ditemukan bahwa mayoritas responden 

memiliki nyeri rendah sebanyak 20 responden (51,3%).  

b. Distribusi Nyeri Reumatoid Arttritis Lanjut Usia Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Tabel 5.6  

Distribusi Nyeri Reumatoid Arthtritis Lanjut Usia 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Nyeri 

Reumatoid 

Artritis 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

 

Perempuan 

F % F % 

Nyeri Rendah 

Nyeri Tinggi 

6 

3 

66.7 

33.3 

14 

16 

46.7 

53.3 

Total 9 100 30 100 

  

Pada analisis distribusi nyeri Reumatoid Arthtritis lanjut usia 

berdasarkan jenis kelamin ditemukan bahwa mayoritas responden laki-

laki lebih memiliki nyeri rendah dibanding dengan perempuan, sebesar 6 

responden atau 66,7% laki-laki cenderung mempunyai tingkat nyeri 

rendah. 

2. Tingkat Kemandirian dalam ADL 

ADL Barthel Indeks + IADL (instrument activity daily living) terdiri dari 

14 pertanyaan yang meliputi mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, 

berdiri dan jongkok di toilet, mengontrol BAK (buang air kecil), mengontrol 

BAB (buang air besar), berjalan di lantai datar, naik dan turun tangga, 

beribadah, melakukan pekerjaan rumah, berbelanja, menggunakan 

transportasi, beraktivitas di waktu luang. Berikut adalah tabel yang 

menggambarkan seberapa jauh tingkat kemandirian responden berdasarkan 
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14 pertanyaan ADL Barthel Indeks + IADL (instrument activity daily 

living). 

Tabel 5.7  

Komponen Tingkat Ketergantungan Responden Berdasarkan 

ADL Barthel Index 

N=39 

No. Komponen n (%) 

Di Bantu Mandiri 

1 Mandi 0 (0) 39 (100) 

2 Berpakaian 0 (0) 39 (100) 

3 Makan 0 (0) 39 (100) 

4 Kebersihan diri 1 (2,6) 38 (97,4) 

5 Berdiri dan jongkok 

di toilet 

1 (2,6) 38 (97,4) 

6 Mengontrol BAK 

(buang air kecil) 

4 (10,3) 35 (89,7) 

7 Mengontrol BAB 

(buang air besar) 

0 (0) 39 (100) 

8 Berjalan di lantai 

datar 

1 (2,6) 38 (97,4) 

9 Naik dan turun 

tangga 

7 (17,9) 32 (82,1) 

10 Beribadah 5 (12,8) 34 (87,2) 

11 Melakukan 

pekerjaan rumah 

1 (2,6) 38 (97,4) 

12 Berbelanja 1 (2,6) 38 (97,4) 

13 Menggunakan 

transportasi 

10 (25,6) 29 (74,4) 

14 Beraktivitas di 

waktu luang 

16 (41) 23 (59) 

 

Tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa semua responden sebanyak 39 

orang (100%) pada pertanyaan mengenai mandi, berpakaian dan makan 

mempunyai tingkat kemandirian. Pertanyaan mengenai kebersihan diri dan 

berdiri dan jongkok di toilet sebagian besar responden 38 orang (97,4%) 

cenderung mempunyai tingkat kemandirian dan sebanyak 1 orang (2,6%) 

cenderung mempunyai tingkat ketergantungan di bantu.  
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Tabel 5.7 juga menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai mengontrol 

BAK (buang air kecil) sebanyak 35 orang (89,7%) mempunyai tingkat 

kemandirian dan sebanyak 4 orang (10,3%) mempunyai tingkat 

ketergantungan di bantu. Pada pertanyaan mengontrol BAB (buang air 

besar) semua responden sebanyak 39 orang (100%) mempunyai tingkat 

kemandirian. Responden yang mempunyai tingkat kemandirian pada 

pertanyaan berjalan di lantai datar sebanyak 38 orang (97,4%) dan sebanyak 

1 orang (2,6%) mempunyai tingkat ketergantungan di bantu. 

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai naik dan turun 

tangga sebanyak 32 orang (82,1%) mempunyai tingkat kemandirian dan 

sebanyak 7 orang (17,9%) mempunyai tingkat kemandirian di bantu. Pada 

pertanyaan mengenai beribadah sebagian besar responden 34 orang (87,2%) 

cenderung mempunyai tingkat kemandirian dan sebanyak 5 orang (12,8%) 

cenderung mempunyai tingkat ketergantungan di bantu. Responden yang 

mempunyai tingkat kemandirian pada pertanyaan mengenai melakukan 

pekerjaan rumah sebanyak 38 orang (97,4%) dan sebanyak 1 orang (2,6%) 

mempunyai tingkat ketergantungan dibantu. 

Tabel 5.7 juga menunjukkan bahwa responden yang mempunyai tingkat 

kemandirian pada pertanyaan berbelanja sebanyak 38 orang (97,4%) dan 

sebanyak 1 orang (2,6%) mempunyai tingkat ketergantungan di bantu. 

Pertanyaan mengenai menggunakan transportasi responden 29 orang 

(74,4%) mempunyai tingkat kemandirian dan sebanyak 10 orang (25,6%) 

mempunyai tingkat ketergantungan di bantu. Pertanyaan mengenai 

beraktivitas di waktu luang sebanyak 23 orang (59,0%) mempunyai tingkat 
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kemandirian dan sebanyak 16 orang (41,0%) mempunyai tingkat 

kemandirian di bantu. 

Kemandirian berarti tanpa pengawasan, pengarahan, atau bantuan pribadi 

aktif, kecuali secara spesifik akan digambarkan seperti dibawah. Pengkajian 

ini didasarkan pada kondisi actual klien dan bukan pada kemampuan. 

Artinya, jika klien menolak untuk melakukan suatu fungsi, dianggap sebagai 

tidak melakukan fungsi meskipun sebenarnya ia mampu. 

a. Mandi  

1. Mandiri: bantuan hanya pada satu bagian mandi (seperti punggung 

atau ekstremitas yang tidak mampu) atau mandi sendiri sepenuhnya. 

2. Bergantung: bantuan mandi lebih dari satu bagian tubuh, bantuan 

masuk dan keluar dari kamar mandi, serta tidak mandi sendiri. 

b. Berpakaian  

1. Mandiri: mengambil baju dari lemari, memakai pakaian, melepaskan 

pakaian, mengancing/ mengikat pakaian. 

2. Bergantung: tidak dapat memakai baju sendiri atau hanya sebagian 

c. Ke kamar mandi  

1. Mandiri: masuk dan keluar dari kamar kecil kemudian membersihkan 

genitalia sendiri. 

2. Tergantung: menerima bantuan untuk masuk kamar kecil dan 

menggunakan pispot 

d. Berpindah 

1. Mandiri: berpindah ke dan dari tempat tidur untuk duduk, bangkit dari 

kursi sendiri. 
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2. Tergantung: bantuan dalam naik atau turun dari tempat tidur atau 

kursi, tidak melakukan satu atau lebih berpindahan. 

e. Naik dan turun tangga 

1. Mandiri: naik dan turun tangga dilakukan sendiri 

2. Tergantung: bantuan dalam hal naik dan turun tangga, tidak 

melakukan satu atau lebih dalam hal naik dan turun tangga. 

f.   Kontinen 

1. Mandiri: BAB dan BAK seluruhnya dikontrol sendiri 

2. Tergantung: inkontinensia parsial atau total, penggunaan kateter, 

pispot, enema, dan pembalut (pampers). 

g.  Makan  

1. Mandiri: mengambil makanan dari piring dan menyuapinya sendiri 

2. Tergantung: bantuan dalam hal mengambil makanan dari piring dan 

meyuapinya, tidak makan sama sekali, dan makan parentheral (NGT). 

h. Beribadah 

1. Mandiri: berwudhu dan pergi ke mesjid atau gereja sendiri. 

2. Tergantung: bantuan dalam hal mengambil wudhu dan pergi ke mesjid 

atau gereja. 

i. Melakukan pekerjaan rumah 

1. Mandiri: mampu menyapu rumah, menyuci, memasak, dll dengan 

sendiri 

2. Tergantung: bantuan dalam hal menyapu rumah, menyuci, memasak, 

tidak melakukan pekerjaan rumah sama sekali. 
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j.  Berbelanja 

1. Mandiri: berbelanja ke warung atau ke pasar dengan sendiri 

2. Tergantung: bantuan dalam hal belanja atau tidak berbelanja sama 

sekali. 

k. Menggunakan sarana transportasi umum 

1. Mandiri: mampu menggunakan transportasi umum sendiri dalam 

bepergian. 

2. Tergantung: bantuan dalam hal menggunakan transportasi umum 

dalam bepergian. 

l. Melakukan aktivitas diwaktu luang 

1. Mandiri: mampu melakukan kegiatan keagamaan, sosial, rekreasi, 

olahraga, dan menyalurkan hobi. 

2. Tergantung: bantuan dalam hal kegiatan keagamaan, sosial, rekreasi, 

olahraga dan menyalurkan hobi. 

Pada penelitian ini status fungsional dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 

kategori tergantung dengan skor median <14 dan mandiri dengan skor 

median ≥14. Tabel 5.7 menunjukkan distribusi Tingkat Kemandirian Lansia 

dalam ADL. 

a. Distribusi Tingkat Kemandirian Lanjut Usia  

Tabel 5.8  

Distribusi Tingkat Kemandirian Lanjut Usia dalam ADL di 

Posbindu Karang Mekar Kelurahan Cirendeu Wilayah Kerja 

Puskesmas Pisangan Tangerang Selatan 

Tingkat Kemandirian Frekuensi Persentase % 

Tergantung 

Mandiri 

19 

20 

48.7 

51.3 

Total 39 100 
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Pada analisis distribusi tingkat kemandirian lanjut usia dalam ADL di 

posbindu Karang Mekar Kelurahan Cirendeu Wilayah Kerja Puskesmas 

Pisangan Tangerang Selatan ditemukan bahwa mayoritas responden 

mandiri sebanyak 20 responden (51,3%). 

b. Distribusi Tingkat Kemandirian Lanjut Usia Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 5.9  

Distribusi Tingkat Kemandirian Lanjut Usia Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

Tingkat 

Kemandirian 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

F % F % 

Tergantung 

Mandiri 

3 

6 

33.3 

66.7 

16 

14 

53.3 

46.7 

Total 9 100 30 100 

 

Pada analisis distribusi tingkat kemandirian lanjut usia berdasarkan 

jenis kelamin ditemukan bahwa mayoritas responden laki-laki lebih 

mandiri dibanding dengan perempuan, sebesar 6 responden atau 66,7% 

laki-laki cenderung mandiri. 
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D. Analisis Bivariat 

1. Hubungan antara nyeri reumatoid artritis dengan tingkat kemandirian lansia 

dapat dilihat pada tabel 5.10 dibawah ini : 

Tabel 5.10  

Hubungan Antara Nyeri Reumatoid Artritis dengan Tingkat 

Kemandirian pada Lansia di Posbindu Karang Mekar Wilayah Kerja 

Puskesmas Pisangan Tangerang Selatan. 

 

 Tingkat Kemandirian Total P 

value 

OR 

(95%CI) Tergantung Mandiri 

Nyeri 

Reumatoid 

Artritis 

n             % n           %   

 

 

0.000 

 

 

0,13 

(0,002-0,103) Rendah 2           10.0         18      90.0    20 

Tinggi 17         89.5 2        10.5 19   

Total 19         48.7 20      51.3 39 

 

 

Dari tabel 5.10 diatas, menunjukkan mayoritas responden mandiri dan 

memiliki nyeri rendah yaitu sebesar 18 responden (90%). Analisis hubungan 

antara nyeri Reumatoid Artritis dengan tingkat kemandirian dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari pada lansia di Posbindu Karang Mekar ini 

menggambarkan uji Chi Square. Hasil penelitian diperoleh nilai p value 

0,000 (p < 0,05) yang berarti pada alpha 5%, terlihat ada hubungan yang 

bermakna antara nyeri Reumatoid Artritis dengan tingkat kemandirian 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari pada lansia di Posbindu Karang 

Mekar. 

Analisis hubungan dua variabel didapat OR= 13 (95% CI; 0,2-10,3) 

artinya lansia yang mempunyai nyeri rendah mempunyai peluang 13 kali 

untuk mandiri dibandingkan lansia yang mempunyai nyeri tinggi. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini, peneliti membandingkan hasil penelitian dengan tinjauan 

pustaka dan penelitian-penelitian terkait serta menguraikan pembahasan dari hasil 

penelitian yaitu karakteristik individu, analisis univariat, analisis bivariat, dan 

keterbatasan penelitian mengenai penelitian yang berjudul hubungan antara nyeri 

Reumatoid Artritis dengan tingkat kemandirian lanjut usia. 

A. Karakteristik Individu 

1. Umur 

Hasil analisis karakteristik umur responden menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden termasuk dalam kategori usia lanjut 60-74 tahun 

(eldely) yaitu sebanyak 36 orang. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-

rata umur responden adalah 64,72 tahun. Umur terendah 60 tahun dan umur 

tertinggi 80 tahun. Data dari lembaga kesehatan dunia menyebutkan angka 

harapan hidup penduduk Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. 

Apabila tahun 2010 angka harapan hidup usia diatas 60 tahun mencapai 

20,7 juta orang kemudian naik menjadi 36 juta orang (WHO, 2010). 

Semakin tinggi usia seseorang akan lebih berisiko mengalami masalah 

kesehatan karena adanya faktor-faktor penuaan lansia akan mengalami 

perubahan baik dari segi fisik, ekonomi, psikososial, kognitif dan spritual. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan 

(2004) di wilayah Paroki Kristoforus Jakarta Barat, dimana jumlah lansia 

usia 60-74 tahun lebih banyak dibanding dengan lansia usia 75 tahun ke atas 
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yaitu (73,9%). Penelitian Agustin  (2008) yang dilakukan di Panti Wredha 

Wering Wardoyo Ungaran menunjukkan hasil yang sejalan dimana sebagian 

besar lansia adalah usia 60-74 tahun (80,9%). Penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Rinajumita (2011) di wilayah kerja 

Puskesmas Lampasi, dimana sebagian besar lansia (52,2%) adalah lanjut 

usia tua usia 74 tahun keatas. 

Penyakit muskuloskeletal dilaporkan merupakan penyakit yang paling 

banyak ditemukan dan didapatkan merata pada setiap kelompok usia lanjut 

(Taylor, 2000, Hoffman 1996). Berdasarkan survei kesehatan, penyakit ini 

merupakan penyebab disabilitas populasi lansia di dunia (Ethgen, 2004). 

Pembatasan aktivitas fisik makin nyata bersamaan dengan penambahan usia. 

Berdasarkan laporan, 32% lansia berusia 70 tahun ke atas mengalami 

kesulitan untuk melakukan aktivitas fisik yang disebabkan penyakit 

muskuloskeletal (Yenny, 2006). Bahkan lansia yang berusia ≥ 85 tahun 2,6 

kali lebih sering mengalami keterbatasan aktivitas fisik dibanding lansia 

berusia 70-74 tahun. Berdasarkan penelitian Yenny (2006) diperoleh data 

keterbatasan fisik akibat penyakit muskuloskeletal terbanyak didapatkan 

kelompok usia yang jauh lebih muda yaitu pada kelompok usia 60-69 tahun 

sebesar 63%.  

2. Jenis kelamin 

Hasil analisis jenis kelamin menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden lansia berjenis kelamin perempuan yaitu 30 orang atau 76,9%, 

sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9 orang atau 23,1%. 

Jumlah lansia perempuan lebih tinggi daripada jumlah lansia laki-laki. Hasil 
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ini sebanding dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rinajumita 

(2011) menunnjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan 

lebih banyak yaitu (56,7%) dibanding dengan responden yang berjenis 

kelamin laki-laki. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mery (2012) di Panti 

Sosial Tresna Werdha Teratai Palembang menunnjukkan hasil yang sama 

bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 

(60%) dibanding dengan responden yang berjenis kelamin laki-laki (40%). 

Demikian juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka (2012), 

dimana jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak 

yaitu (58%) dibanding responden yang berjenis kelamin laki-laki (42%). 

Hal ini sesuai dengan usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi 

dibandingkan laki-laki, yaitu 74 tahun untuk usia harapan hidup perempuan 

dan 69 tahun untuk usia harapan hidup laki-laki (KEMENKES RI, 2012). 

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartini (2004), 

dimana jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak 

dibanding dengan jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu 

56 orang (53,8%). 

B. Analisis Univariat 

Menurut Nugroho (2000) lansia pada umumnya mengalami beberapa 

perubahan yaitu perubahan fisik/fisiologis, perubahan mental/psikologis dan 

perubahan psikososial. Pada proses menua, perubahan fisiologis/fisik akan 

terjadi pada sistem muskuloskeletal, saraf, kardiovaskuler, respirasi, indra, dan 

integumen. 
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 Menurut Pudjiastuti (2003), perubahan pada sistem muskuloskeletal salah 

satunya adalah perubahan pada sendi biasanya terjadi penurunan produksi 

cairan sinovial persendian, tonus otot menurun, kartilago sendi menjadi lebih 

tipis dan ligamentum menjadi lebih kaku serta terjadi penurunan lingkup gerak 

sendi, sehingga mengurangi gerakan persendian. Beberapa kelainan akibat 

perubahan pada sendi yang banyak terjadi pada lansia antara lain osteoartritis, 

reumatoid artritis, gout, dan pseudogout. Kelainan tersebut dapat menimbulkan 

gangguan berupa bengkak, nyeri, kekakuan sendi, keterbatasan luas gerak 

sendi, gangguan jalan, dan aktivitas keseharian lainnya.  

1. Gambaran Tingkat Kemandirian Lanjut Usia  

Mengkaji Tingkat Kemandirian seseorang berarti melakukan 

pemeriksaan dengan instrumen tertentu untuk membuat penilaian menjadi  

objektif, antara lain dengan Indeks aktivitas kehidupan sehari-hari atau ADL 

(activity of daily living) yang terdiri dari ADL Barthel Indeks + IADL 

(instrument activity daily living). 

Hasil analisis pengukuran tingkat kemandirian responden dengan 

menggunakan Barthel Indeks + IADL (instrument activity daily living) yang 

meliputi kemampuan mandiri klien untuk mandi, berpakaian, makan, 

kebersihan diri, berdiri dan jongkok di toilet, mengontrol BAK (buang air 

kecil), mengontrol BAB (buang air besar), berjalan di lantai datar, naik dan 

turun tangga, beribadah, melakukan pekerjaan rumah, berbelanja, 

menggunakan transportasi, dan beraktivitas di waktu luang menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kemandirian yang tinggi 

dalam ADL yaitu sebanyak 20 responden (51,3%). Hampir seluruh 
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responden pada penelitian ini mandiri dalam melakukan aktivitas kehidupan 

sehari-hari  seperti mandi (100%), berpakaian (100%), dan makan (100%) 

kebersihan diri (97,4%), berdiri dan jongkok di toilet (97,4%), mengontrol 

BAK (buang air kecil) (89,7%), mengontrol BAB (buang air besar) (100%),  

berjalan di lantai datar (97,4%), naik dan turun tangga (82,1%), beribadah 

(87,2%), melakukan pekerjaan rumah (97,4%), berbelanja (97,4%), 

menggunakan transportasi (74,4%), beraktivitas di waktu luang (59%). 

Sesuai dengan teori dimana lanjut usia sebagai individu sama halnya dengan 

klien yang digambarkan  oleh Orem (2001), yaitu suatu unit yang juga 

menghendaki kemandirian dalam mempertahankan hidup, kesehatan dan 

kesejahteraannya. Penelitian ini didukung oleh penelitian Kobayashi (2009) 

yang menyatakan bahwa 64% responden lansia di institusi memiliki tingkat 

kemandirian yang tinggi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Berdasarkan 

hasil penelitian Rinajumita (2011) yang dilakukan pada 90 responden di 

wilayah kerja Puskesmas Lampasi, menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden dapat melakukan aktivitasnya sendiri atau mandiri yaitu 

(87,78%). Berdasarkan hasil penelitian Eka (2012) yang dilakukan pada 143 

responden di Panti Sosial Tresna Werdha, menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden dapat melakukan aktivitasnya sendiri atau mandiri yaitu 

(97,9%). Eka (2012) menyatakan bahwa hampir seluruh responden mandiri 

dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti mandi (96,5%), 

berpakaian (95,8%), ke toilet (96,5%), Berpindah (95,1%), Kontinen 

(96,5%) dan makan (100%). Kemandirian pada lanjut usia tergantung pada 

kemampuan status fungsionalnya dalam melakukan aktivitas kehidupan 
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sehari-hari. Tingkat kemandirian yang tinggi pada lansia di Posbindu 

Karang Mekar disebabkan karena adanya olahraga rutin yang diadakan oleh 

kader setiap sekali seminggu seperti senam lansia. Aktivitas berhubungan 

erat dengan kemandirian seseorang seperti lansia yang mandiri dan jarang 

terkena sakit sendi cenderung lebih senang berolahraga seperti senam dan 

jalan santai sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sylvia & Prince (2006) 

bahwa aktivitas dapat bermanfaat untuk mempertahankan fungsi sendi. 

Berdasarkan observasi peneliti banyak ditemukan lansia yang datang sendiri 

ke Posbindu, tetapi pada beberapa lansia yang sedang menderita nyeri 

Reumatoid Artritis mereka tetap datang ke Posbindu dengan didampingi 

keluarga atau tetangga terdekat. 

2. Gambaran Nyeri Reumatoid Arthtritis Lanjut Usia  

Dari hasil penelitian ini terdapat pada tabel 5.4 distribusi nyeri 

Reumatoid Artritis berdasarkan jenis kelamin, dsitribusi jenis kelamin 

perempuan cenderung mempunyai nyeri tinggi sebesar 53,3% dan tingkat 

nyeri rendah sebesar 46,7%. Sedangkan distribusi jenis kelamin laki-laki 

yang cenderung mempunyai tingkat nyeri tinggi sebesar 33,3% dan nyeri 

rendah sebesar 66,7%. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Rachmawati (2006) yang dilakukan pada 225 responden di Puskesmas 

Mampang Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan 

lebih cenderung mempunyai nyeri tinggi dibanding dengan laki-laki, yaitu 

sebesar (70%) di derita oleh perempuan dan 30% di derita oleh laki-laki. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Wiedya (2013) bahwa penyakit ini 

cenderung diderita oleh wanita (tiga kali lebih sering dibanding pria), dapat 
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diakibatkan oleh stress, merokok dan dapat pula terjadi pada anak karena 

faktor keturunan. 

Selain secara fisiologis menua juga dapat terjadi secara patologis yaitu 

dengan adanya berbagai macam penyakit, diantaranya yang terkait dengan 

perubahan muskuloskeletal yaitu penyakit Reumatoid Artritis. Reumatoid 

Artritis (RA) merupakan penyakit autoimun menyebabkan inflamasi kronik 

yang ditandai dengan terdapatnya sinovitis erosif simetrik yang mengenai 

jaringan persendian ataupun organ tubuh lainnya (Daud, 2004). Ketika 

penyakit ini aktif gejala dapat termasuk kelelahan, kehilangan energi, 

kekurangan nafsu makan, demam kelas rendah, nyeri otot dan sendi serta 

kekakuan (Long, 1996). 

Dari hasil penelitian mengenai nyeri Reumatoid Artritis diperoleh 

persentase yang tinggi pada tingkat nyeri rendah yaitu sebesar 51,3%. Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2006) 

pada lansia di Puskesmas Mampang Jakarta Selatan di peroleh hasil nyeri 

rendah yaitu skala 2,7.  

Skala nyeri Reumatoid Artritis lansia pada penelitian ini dilihat dari 

empat komponen yang telah dikemukakan oleh Anderson (2001) yaitu 

komponen fisiologis, komponen afektif, komponen sensorik-diskriminatif, 

dan komponen kognitif. Dari keempat komponen yang diteliti, ternyata 

didapatkan sebesar 64,8% untuk komponen afektif yang sebagian besar 

dimiliki oleh responden. Ini artinya sebagian besar responden mengalami 

nyeri pada pagi hari, sendi terasa nyeri ketika digerakkan dan sendi terasa 

panas. Ini sesuai dengan pendapat Smeltze & Bare (2002) bahwa gejala 
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Reumatoid Artritis yaitu kaku pada pagi hari berlangsung selama lebih dari 

30 menit, teraba hangat dan nyeri ketika digerakkan. 

Menurut Hardywinoto (2005), bahwa adanya nyeri sendi pada 

Reumatoid Artritis membuat penderitanya seringkali takut untuk bergerak 

sehingga mengganggu aktivitas sehari-harinya dan dapat menurunkan 

produktivitasnya. Penurunan kemampuan muskuloskeletal karena nyeri 

sendi dapat juga menurunkan aktivitas fisik dan latihan, sehingga akan 

mempengaruhi lansia dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari 

(activity of daily living atau ADL). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

dikarenakan responden mengalami nyeri tinggi akan tergantung kepada 

anggota keluarga yang lain sehingga mengganggu aktivitas kehidupan 

sehari-harinya. Sedangkan responden yang mengalami nyeri rendah akan 

lebih mandiri dan dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya tanpa 

dibantu oleh orang lain.  

C. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi 

Square karena peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara nyeri 

Reumatoid Artritis dengan tingkat kemandirian dalam melakukan aktivitas 

kehidupan sehari-hari pada lansia di Posbindu Karang Mekar. Hasil uji Chi 

Square pada penelitian ini diperoleh nilai p value 0,000 (p < 0,05) yang berarti 

pada alpha 5%, terlihat ada hubungan yang bermakna antara nyeri Reumatoid 

Artritis dengan tingkat kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari 

pada lansia di Posbindu Karang Mekar.  
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Hal ini sesuai dengan pendapat Hurlock (1994) bahwa orang lanjut usia 

dengan kondisi kesehatan baik dapat melakukan aktivitas apa saja sedangkan 

yang memiliki kondisi kesehatan sedang cenderung memilih aktivitas yang 

memerlukan sedikit kegiatan fisik. Untuk mengerjakan beberapa aktivitas fisik 

dan psikis yang berat mereka memerlukan pertolongan dari orang lain. 

Ditambah lagi dengan penelitian Rahmawati (2006) tentang nyeri 

muculoskeletal dan hubungannya dengan kemampuan fungsional fisik pada 

lanjut usia menyebutkan bahwa nyeri merupakan pengalaman subyektif yang 

dapat mempengaruhi kualitas hidup lansia termasuk gangguan kemampuan 

fisiknya. Penelitian Suhartini (2004) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemandirian orang lanjut usia juga menunjukkan terdapat hubungan antara 

kondisi kesehatan dengan kemandirian lanjut usia. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rinajumita (2011) tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kemandirian lansia di wilayah kerja puskesmas lampasi di dapatkan hasil 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kondisi kesehatan dengan 

kemandirian lansia. Secara teori lanjut usia yang memiliki tingkat kemandirian 

tertinggi adalah mereka yang secara fisik dan psikis memiliki kesehatan yang 

cukup prima. Persentase yang paling tinggi adalah mereka yang mempunyai 

kesehatan baik. Dengan kesehatan yang baik mereka bisa melakukan aktivitas 

apa saja dalam kehidupannya sehari-hari seperti mengurus dirinya sendiri, 

bekerja dan rekreasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Darmojo (2004) bahwa 

kemandirian bagi orang lanjut usia dapat dilihat dari kualitas kesehatan 

sehingga dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. 
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Tingkat kemandirian tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kesehatan. 

Tingkat kemandirian dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi dan faktor 

kondisi sosial. Faktor kondisi ekonomi misalnya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya mereka tidak bekerja, tetapi mendapat bantuan dari anak-anak atau 

keluarga. Bantuan tersebut berupa uang atau kebutuhan-kebutuhan lain seperti 

makan, pakaian, kesehatan atau kebutuhan untuk acara sosial. Sedangkan 

faktor kondisi sosial adalah kondisi penting yang menunjang kebahagiaan bagi 

orang lanjut usia adalah menikmati kegiatan sosial yang dilakukan dengan 

kerabat keluarga dan teman-teman (Hurlock, 2002). 

Selain itu dapat dilihat pada penggunaan waktu senggang responden yang 

mandiri dengan kondisi kesehatan baik menggunakan waktu senggangnya 

untuk bekerja, atau mengadakan perjalanan. Sedangkan responden dengan 

kondisi kesehatan sedang menggunakan waktunya dengan “mengobrol” 

dengan tetangga menjaga cucu-cucu bagi responden yang tinggal serumah atau 

bertempat tinggal tidak jauh dengan anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hurlock (1994) bahwa dengan menurunnya kondisi kesehatan 

seseorang secara bertahap dalam ketidak mampuan secara fisik mereka hanya 

tertarik pada kegiatan yang memerlukan sedikit tenaga dan kegiatan fisik. 

Dari hasil penelitian didapatkan 2 responden yang memiliki tingkat 

kemandirian tinggi dan memiliki nyeri Reumatoid Artritis yang tinggi pula, 

menurut hasil observasi didapatkan bahwa 2 responden ini memaksakan datang 

ke Posbindu Karang Mekar untuk mendapatkan obat nyeri sendi walaupun 

sedang mengalami nyeri hebat, nyeri hebat yang responden rasakan ini 

terutama pada pagi hari setelah bangun tidur. Responden juga mengatakan 
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apabila sedang mengalami  nyeri hebat maka tindakan mereka sebelum minum 

obat adalah melakukan kompres air hangat pada bagian yang nyeri sehingga 

nyeri bisa teratasi sementara sebelum mendapatkan obat dari Posbindu. 2 

responden ini mengatakan memiliki rumah dengan jarak yang sangat dekat ke 

Posbindu Karang Mekar sehingga mereka datang ke posbindu dengan tanpa 

bantuan orang lain. 

D. Impilikasi Hasil Penelitian 

1. Implikasi terhadap Pendidikan Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan metode 

pembelajaran keperawatan khususnya keperawatan gerontik dan dapat 

dijadikan rujukan tambahan dalam melakukan pengabdian kepada 

masyarakat khususnya pada pelayanan pada lanjut usia. 

2. Implikasi terhadap Pelayanan Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan berpengaruh pada peningkatan 

pelaksanaann upaya promosi kesehatan lanjut usia khususnya mengenai 

pentingnya tingkat aktivitas kehidupan sehari-hari dan karakteristik nyeri 

Reumatoid Artritis yang dilakukan oleh perawat gerontik. 

3. Implikasi terhadap Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar penelitian selanjutnya bagi 

peneliti dan peneliti lainnya. 

E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam proses pelaksanaannya. Adapun 

keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Pengambilan data pada penelitian ini tidak sesuai dengan yang diharapkan 

karena pada saat pengambilan data diikuti dengan kegiatan posbindu 

sehingga menyulitkan peneliti karena harus cepat dalam mewawancarai 

responden. 

2. Pada kuesioner RAPS (Rheumatoid Arthritis Pain Scale) terdapat poin 

jawaban tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, dan selalu. Oleh sebab 

itu, responden sering kali mengalami kesulitan dalam membedakan poin 

jawaban tersebut sehingga dapat menimbulkan bias informasi. 

3. Pada Kuesioner Barthel Index + IADL (instrument activity daily living) 

perlu dipertimbangkan kembali skala ukurnya, karena skala ukur yang 

peneliti gunakan tidak sesuai dengan skala ukur yang asli dari kuesioner 

tersebut sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam mengolah data hasil 

penelitian.  

4. Beberapa kendala yang dialami peneliti pada proses pengumpulan data, 

yaitu jumlah lansia yang mengikuti posbindu terbatas karena sakit, tidak ada 

keinginan untuk datang ke posbindu, sehingga tidak terdata oleh petugas 

posbindu dan ada sejumlah lansia yang tidak ingin di wawancarai. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik lansia di Posbindu Karang Mekar Kelurahan Cirendeu 

Tangerang Selatan menunjukkan rata-rata umur 64,72 tahun dalam 

rentang umur 60-80 tahun dan jenis kelamin sebagian besar perempuan. 

2. Lansia di Posbindu Karang Mekar Kelurahan Cirendeu Tangerang 

Selatan sebagian besar memiliki tingkat kemandirian tinggi dalam 

aktivitas kehidupan sehari-hari yaitu sebesar 20 responden (51,3%).  

3. Lansia di Posbindu Karang Mekar Kelurahan Cirendeu Tangerang 

Selatan memiki tingkat nyeri Reumatoid Artritis rendah yaitu sebesar 

20 responden (51,3%) 

4. Ada hubungan yang bermakna antara nyeri Reumatoid Artritis dengan 

tingkat kemandirian dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari 

pada lanjut usia di Posbindu Karang Mekar Wilayah Kerja Puskesmas 

Pisangan (p value sebesar = 0,000).  

 

 

 

 



73 
 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan antara lain : 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan tambahan bagi 

institusi pendidikan. Misalnya hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi yang dapat menambah pengetahuan mahasiswa 

terhadap nyeri Reumatoid Artritis yang berhubungan dengan tingkat 

kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pada lansia.  

2. Bagi Puskesmas Pisangan 

a. Diharapkan tenaga kesehatan yang mengelola program posbindu 

memberikan dukungan kepada keluarga lanjut usia agar senantiasa 

mengikuti program posbindu sehingga lanjut usia yang berada di 

wilayah kerja puskesmas Pisangan mengetahui kondisi 

kesehatannya setiap bulan. 

b. Terkait hasil dalam penelitian ini lanjut usia yang berada di 

wilayah pos binaan terpadu Karang Mekar yang memiliki tingkat 

ketergantungan dan memiliki nyeri Reumatoid Artritis tinggi yang 

terbanyak adalah jenis kelamin perempuan. Diharapkan adanya 

penyuluhan kesehatan yang berkaitan dengan lanjut usia seperti 

nyeri Reumatoid Artritis yang mengganggu aktivitas sehari-hari 

lanjut usia khususnya untuk lanjut usia yang berjenis kelamin 

perempuan. Serta diharapkan kepada petugas kesehatan untuk 

melakukan penyuluhan kepada lansia untuk mengatasi nyeri 
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Reumatoid Artritis secara alami dengan teknik kompres air hangat 

terhadap bagian yang nyeri. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Untuk pengambilan data sebaiknya tidak diikuti dengan kegiatan 

posbindu lainnya, karena peneliti terburu-buru dalam 

mewawancarai responden dan bisa menimbulkan bias informasi. 

b. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa terdapat hubungan antara 

nyeri Reumatoid Artritis dengan tingkat kemandirian lanjut usia. 

Selain itu di beberapa penelitian bivariat lain banyak faktor yang 

berhubungan dengan tingkat nyeri Reumatoid Artritis lanjut usia. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian analisis multivariat 

untuk melihat faktor yang lebih dominan. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN RESPONDEN                   

HUBUNGAN ANTARA NYERI REUMATOID ARTRITIS DENGAN TINGKAT 

KEMANDIRIAN DALAM AKTIVITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI PADA 

LANSIA DI POSBINDU KARANG MEKAR WILAYAH KERJA PUSKESMAS 

PISANGAN TANGERANG SELATAN 

Assalamualaikum. WR.WB 

 Perkenalkan nama saya Cicy Chintyawati (109104000001). Saya mahasiswi 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan sedang melaksanakan 

penelitian sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana 

Keperawatan (S.Kep). 

Dalam lampiran ini terdapat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan 

penelitian. Untuk keperluan tersebut saya mengharapkan dengan segala 

kerendahan hati agar kiranya Bapak/Ibu bersedia meluangkan waktunya untuk 

mengisi kuesioner yang telah disediakan secara sukarela tanpa paksaan dari 

siapapun. 

Kuesioner ini saya harap diisi dengan sejujur-jujurnya dan apa adanya 

sesuai dengan yang dipertanyakan. Sehingga hasilnya dapat memberikan 

gambaran yang baik untuk penelitian ini. Kerahasiaan jawaban akan dijaga dan 

hanya diketahui oleh peneliti. 

Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan keikutsertaan Bapak/Ibu dalam 

pengisisan kuesioner ini. 

Apakah Bapak/Ibu bersedia? 

YA/TIDAK 

 Setelah mendapat informasi tentang penelitian ini, saya menyetujui untuk 

ikut serta dalam penelitian. Saya menyadari bahwa keikutsertaan saya dalam 

penelitian ini dilakukan secara sukarela. 

Tertanda 

        (Responden) 
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Lampiran 2 

 

LEMBAR KUESIONER 

 

HUBUNGAN ANTARA NYERI REUMATOID ARTRITIS DENGAN 

TINGKAT KEMANDIRIAN DALAM  AKTIVITAS KEHIDUPAN 

SEHARI-HARI PADA LANSIA DI KELURAHAN PISANGAN  

TANGERANG SELATAN  

 

 

Tujuan : 

Lembar kuesioner ini dirancang untuk mengetahui “Hubungan antara Nyeri 

Reumatoid Artritis dengan Tingkat Kemandirian dalam Aktivitas Kehidupan 

Sehari-hari pada Lansia di Kelurahan Pisangan Tangerang Selatan” 

Petunjuk : 

1. Beri tanda (√) atau lingkari pada kolom pertanyaan yang Bapak/Ibu anggap 

tepat. 

2. Jika Bapak/ Ibu salah mengisi jawaban atau ingin memperbaiki jawaban, coret 

jawaban tersebut dan beri tanda (√) atau lingkari pada jawaban yang dianggap 

tepat. 

 

A. DATA DEMOGRAFI RESPONDEN (LANSIA) 

1. Nama : 

2. Usia : 

3. Jenis Kelamin 

[    ] Laki-laki   

 [    ] Perempuan 
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B. RHEUMATOID ARTHRITIS PAIN SCALE (RAPS) 

Skala Nyeri Reumatoid Artritis 

No Pertanyaan Selalu Sering Kadang

-kadang 

Jarang Tidak 

Pernah 

1. Saya merasakan nyeri yang 

sangat perih 

     

2. Saya merasakan nyeri yang 

amat sangat hebat  

     

3. Saya merasa sangat lelah 

dengan rasa nyeri ini 

     

4. Saya merasa sakit atau nyeri 

ini sangat mengganggu 

     

5. Saya merasakan nyeri yang 

terus-menerus 

     

6. Saya merasakan nyeri secara 

teratur 

     

7. Saya memiliki luka kecil 

pada persendian 

     

8. Sendi saya terasa kaku di pagi 

hari kurang lebih selama 1 

jam  

     

9. Sendi saya terasa agak sakit 

ketika digerakan  

     

10. Saya tidak dapat melakukan 

rutinitas normal setiap 

harinya karena penyakit ini 

     

11. Rasa nyeri ini sangat 

mengganggu saya ketika 

sedang tidur 
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12. Rasa sakit sendi hanya dapat 

dikurangi dengan 

meningkatkan dosis obat  

     

13. Saya merasakan nyeri yang 

seolah-olah seperti terbakar 

     

14. Saya sangat berhati-hati 

dengan persendian saya untuk 

mengurangi rasa nyeri 

     

15. Saya membatasi diri saya 

karena nyeri ini 

     

16. Rasa nyeri sendi ini 

berdenyut denyut (senut-

senut) 

     

17. Saya merasakan nyeri yang 

sangat hebat seperti ditusuk-

tusuk 

     

18. Saya akan mengatakan bahwa 

rasa nyeri ini benar-benar 

hebat 

     

19. Saya merasa persendian saya 

kaku setelah beristirahat 

     

20. Persendian saya terasa panas      

21. Saya merasa gelisah karena 

penyakit ini 

     

22. Saya merasa nyeri ini seperti 

kesemutan 

     

23. Saya merasa nyeri ini tidak 

bisa dikontrol 

     

24. Saya pasrah/tidak berdaya utk 

mengontrol rasa nyeri ini 
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C. DATA KHUSUS (LEMBAR ADL  BARTHEL INDEKS MODIFIKASI) 
 

No Aktivitas Mandiri 

(Ya) 

Tidak mandiri 

(Tidak) 

1 Mandi dikamar mandi (menggosok, 

membersihkan, dan mengeringkan 

badan) 

  

2 Berpakaian (termasuk memasang tali 

sepatu dan menutup retsleting) 

  

3 Memakan makanan yang telah 

disiapkan  

  

4 Kebersihan diri (cuci muka, menyisir, 

bercukur jenggot, gosok gigi) 

  

5 Berdiri dan jongkok di toilet/WC 

(melepas/memakai pakaian, 

membersihkan kemaluan, menyiram 

WC) 

  

6 Mengontrol buang air kecil   

7 Mengontrol buang air besar   

8 Berjalan di lantai yang datar atau 

mengayuh kursi roda sendiri  

  

9 Naik dan turun tangga    

10 Menjalankan ibadah sesuai agama dan 

kepercayaan yang dianut  
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11 Melakukan pekerjaan rumah, seperti: 

merapikan tempat tidur, mencuci 

pakaian, memasak, dan membersihkan 

ruangan  

  

12 Berbelanja untuk kebutuhan sendiri atau 

kebutuhan keluarga 

  

13 Menggunakan sarana transportasi 

umum dalam bepergian 

  

14 Melakukan aktivitas diwaktu luang 

(kegiatan keagamaan, sosial, rekreasi. 

Olahraga, dan menyalurkan hobi) 

  

 

  



Lampiran 3 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

1. Reliabilitas dan Validitas Kuesioner RAPS (Rheumatoid Arthritis Pain 

Scale) 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

         Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,760 24 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

res1 61,47 270,326 ,441 ,961 

res2 61,10 260,300 ,817 ,957 

res3 61,40 261,076 ,718 ,958 

res4 61,63 256,861 ,767 ,957 

res5 61,63 260,654 ,788 ,957 

res6 61,57 260,737 ,767 ,957 

res7 63,13 274,809 ,607 ,960 

res8 61,07 263,237 ,704 ,958 

res9 61,07 262,685 ,693 ,958 

res10 62,03 262,033 ,593 ,959 

res11 61,40 257,076 ,720 ,958 

res12 61,83 252,971 ,694 ,959 

res13 62,43 268,254 ,497 ,960 

res14 62,07 257,513 ,806 ,957 

res15 62,13 257,223 ,864 ,956 

res16 60,87 265,775 ,776 ,958 

res17 60,93 264,961 ,767 ,958 

res18 60,93 262,202 ,789 ,957 



res19 61,07 261,306 ,684 ,958 

res20 62,20 271,338 ,426 ,961 

res21 62,00 258,207 ,722 ,958 

res22 60,97 261,068 ,703 ,958 

res23 62,13 256,395 ,730 ,958 

res24 62,60 261,007 ,783 ,957 

 

 

2. Reliabilitas dan Validitas Kuesioner Barthel Index Modifikasi 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,889 17 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 26,57 57,633 ,462 ,747 

VAR00002 26,60 57,007 ,490 ,744 

VAR00003 26,57 57,633 ,462 ,747 

VAR00004 26,57 57,633 ,462 ,747 

VAR00005 26,87 52,878 ,837 ,723 

VAR00006 26,87 52,878 ,837 ,723 

VAR00007 26,87 52,878 ,837 ,723 

VAR00008 26,70 55,941 ,505 ,740 

VAR00009 26,83 54,075 ,679 ,730 

VAR00010 26,80 54,303 ,670 ,731 

VAR00011 26,57 57,633 ,462 ,747 

VAR00012 26,73 55,995 ,458 ,740 

VAR00013 26,57 58,599 ,113 ,752 



VAR00014 26,90 52,783 ,832 ,722 

VAR00015 26,67 57,540 ,245 ,748 

VAR00016 26,70 57,045 ,307 ,746 

VAR00017 26,93 53,099 ,771 ,725 

TOTAL 13,77 14,737 1,000 ,889 

Yang tidak valid no 13, 15 dan 16 

 

 

Validitas Setelah Item yang Tidak Valid Dibuang 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,906 14 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 23,90 54,162 ,485 ,743 

VAR00002 23,93 53,513 ,518 ,739 

VAR00003 23,90 54,162 ,485 ,743 

VAR00004 23,90 54,162 ,485 ,743 

VAR00005 24,20 49,683 ,826 ,717 

VAR00006 24,20 49,683 ,826 ,717 

VAR00007 24,20 49,683 ,826 ,717 

VAR00008 24,03 52,516 ,517 ,735 

VAR00009 24,17 50,626 ,702 ,723 

VAR00010 24,13 50,878 ,689 ,725 

VAR00011 23,90 54,162 ,485 ,743 

VAR00012 24,07 52,547 ,472 ,735 

VAR00014 24,23 49,495 ,836 ,716 

VAR00017 24,27 49,789 ,777 ,718 

TOTAL 11,10 13,266 ,983 ,906 

 

 

 

 



Lampiran 4 

R Tabel 

df T tabel R tabel 

21 1.72 .35 

22 1.72 .34 

23 1.71 .34 

24 1.71 .33 

25 1.71 .32 

26 1.71 .32 

27 1.70 .31 

28 1.70 .31 

29 1.70 .30 

30 1.70 .30 

 



Lampiran 5 

HASIL PENELITIAN 

Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 9 23,1 23,1 23,1 

Perempuan 30 76,9 76,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Umur Lansia 

Umur 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 60 11 28,2 28,2 28,2 

61 3 7,7 7,7 35,9 

62 4 10,3 10,3 46,2 

63 3 7,7 7,7 53,8 

64 2 5,1 5,1 59,0 

65 4 10,3 10,3 69,2 

66 1 2,6 2,6 71,8 

67 2 5,1 5,1 76,9 

68 1 2,6 2,6 79,5 

70 2 5,1 5,1 84,6 

71 3 7,7 7,7 92,3 

75 1 2,6 2,6 94,9 

80 2 5,1 5,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 



Rentang Umur 

Rentang Umur 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 60-74 36 92,3 92,3 92,3 

75-90 3 7,7 7,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

RAPS (Rheumatoid Arthritis Pain Scale) 

 

Statistics 

RAPS 

N Valid 39 

Missing 0 

Mean 41,38 

Median 37,00 

Mode 33
a
 

Std. Deviation 12,717 

Minimum 27 

Maximum 80 

a. Multiple modes exist. The smallest value 

is shown 

 

RAPS 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nyeri rendah 20 51,3 51,3 51,3 

Nyeri tinggi 19 48,7 48,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 



ADL Barthel Indeks  

Statistics 

ADL Barthel Indeks 

N Valid 39 

Missing 0 

Mean 12,79 

Median 14,00 

Mode 14 

Std. Deviation 1,720 

Minimum 9 

Maximum 14 

 

 

Barthel Indeks 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tergantung 19 48,7 48,7 48,7 

mandiri 20 51,3 51,3 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

Tests of Normality 

 
Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

RAPS ,920 39 ,009 

Barthel Index ,826 39 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

 



Hasil Uji Chi Square 

 

RAPS * Barthel Indeks Crosstabulation 

 
Barthel Indeks 

Total Tergantung Mandiri 

RAPS Nyeri 

rendah 

Count 2 18 20 

Expected 

Count 

9,7 10,3 20,0 

Nyeri tinggi Count 17 2 19 

Expected 

Count 

9,3 9,7 19,0 

Total Count 19 20 39 

Expected 

Count 

19,0 20,0 39,0 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 24,633
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 21,554 1 ,000   

Likelihood Ratio 28,250 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

24,001 1 ,000 
  

N of Valid Cases 39     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,26. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 



Risk Estimate 

 
Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for RAPS (nyeri 

rendah / nyeri tinggi) 

,013 ,002 ,103 

For cohort ADL = tergantung ,112 ,030 ,420 

For cohort ADL = mandiri 8,550 2,286 31,976 

N of Valid Cases 39   

 

 

 

RAPS (Rheumatoid Arthritis Pain Scale) 

 

Fisiologis 1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 31 79,5 79,5 79,5 

2 7 17,9 17,9 97,4 

5 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Fisiologis 2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 23,1 23,1 23,1 

2 24 61,5 61,5 84,6 

3 6 15,4 15,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Fisiologis 3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 25,6 25,6 25,6 

2 23 59,0 59,0 84,6 

3 6 15,4 15,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  



 

Fisiologis 4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 18 46,2 46,2 46,2 

2 14 35,9 35,9 82,1 

3 6 15,4 15,4 97,4 

5 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Fisiologis 5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 19 48,7 48,7 48,7 

2 14 35,9 35,9 84,6 

3 5 12,8 12,8 97,4 

5 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Afektif 1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 13 33,3 33,3 33,3 

2 17 43,6 43,6 76,9 

3 7 17,9 17,9 94,9 

5 2 5,1 5,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afektif 2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 30,8 30,8 30,8 

2 18 46,2 46,2 76,9 

3 8 20,5 20,5 97,4 

5 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Afektif 3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 38,5 38,5 38,5 

2 15 38,5 38,5 76,9 

3 9 23,1 23,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Afektif 4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 38,5 38,5 38,5 

2 15 38,5 38,5 76,9 

3 9 23,1 23,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sensorik-diskriminatif 1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 38,5 38,5 38,5 

2 20 51,3 51,3 89,7 

3 2 5,1 5,1 94,9 

4 1 2,6 2,6 97,4 

5 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Sensorik-diskriminatif 2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 14 35,9 35,9 35,9 

2 21 53,8 53,8 89,7 

3 2 5,1 5,1 94,9 

4 1 2,6 2,6 97,4 

5 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Sensorik-diskriminatif 3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 19 48,7 48,7 48,7 

2 15 38,5 38,5 87,2 

3 3 7,7 7,7 94,9 

4 1 2,6 2,6 97,4 

5 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



Sensorik-diskriminatif 4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 18 46,2 46,2 46,2 

2 17 43,6 43,6 89,7 

3 2 5,1 5,1 94,9 

4 1 2,6 2,6 97,4 

5 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Sensorik-diskriminatif 5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 18 46,2 46,2 46,2 

2 15 38,5 38,5 84,6 

3 5 12,8 12,8 97,4 

4 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Sensorik-diskriminatif 6 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 13 33,3 33,3 33,3 

2 22 56,4 56,4 89,7 

3 3 7,7 7,7 97,4 

4 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 



Sensorik-diskriminatif 7 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 16 41,0 41,0 41,0 

2 20 51,3 51,3 92,3 

3 2 5,1 5,1 97,4 

4 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Sensorik-diskriminatif 8 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 23 59,0 59,0 59,0 

2 13 33,3 33,3 92,3 

3 2 5,1 5,1 97,4 

4 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Sensorik-diskriminatif 9 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 38,5 38,5 38,5 

2 21 53,8 53,8 92,3 

3 2 5,1 5,1 97,4 

4 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kognitif 1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 18 46,2 46,2 46,2 

2 14 35,9 35,9 82,1 

3 6 15,4 15,4 97,4 

5 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Kognitif 2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 19 48,7 48,7 48,7 

2 14 35,9 35,9 84,6 

3 6 15,4 15,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Kognitif 3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 19 48,7 48,7 48,7 

2 14 35,9 35,9 84,6 

3 6 15,4 15,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Kognitif 4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 20 51,3 51,3 51,3 

2 12 30,8 30,8 82,1 

3 7 17,9 17,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 



Kognitif 5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 25 64,1 64,1 64,1 

2 10 25,6 25,6 89,7 

3 4 10,3 10,3 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Kognitif 6 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 25 64,1 64,1 64,1 

2 10 25,6 25,6 89,7 

3 3 7,7 7,7 97,4 

5 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

BARTHEL INDKES 

 

Mandi  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39 100,0 100,0 100,0 

 

 

Berpakaian  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39 100,0 100,0 100,0 

 

 

Makan  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39 100,0 100,0 100,0 



 

Kebersihan diri 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 2,6 2,6 2,6 

1 38 97,4 97,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Berdiri dan jongkok di toilet 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 2,6 2,6 2,6 

1 38 97,4 97,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Mengontrol BAK (buang air kecil) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 4 10,3 10,3 10,3 

1 35 89,7 89,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Mengontrol BAB (buang air besar) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39 100,0 100,0 100,0 

 

 

Berjalan di lantai datar 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 2,6 2,6 2,6 

1 38 97,4 97,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  



 

Naik dan turun tangga 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 17,9 17,9 17,9 

1 32 82,1 82,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Beribadah 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 5 12,8 12,8 12,8 

1 34 87,2 87,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Melakukan pekerjaan rumah 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 2,6 2,6 2,6 

1 38 97,4 97,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Berbelanja 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 2,6 2,6 2,6 

1 38 97,4 97,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 



Menggunakan transportasi 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 10 25,6 25,6 25,6 

1 29 74,4 74,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Beraktivitas di waktu luang 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 16 41,0 41,0 41,0 

1 23 59,0 59,0 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

 









 




