
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Lanjut usia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun 

keatas. Seiring bertambahnya usia maka akan terjadi perubahan-perubahan 

struktural yang merupakan proses degeneratif. Perubahan tersebut tampak 

pula pada sistem muskuloskeletal dan jaringan lain yang ada kaitannya 

dengan kemungkinan timbulnya penyakit arthritis rheumatoid. Arthritis 

rheumatoid  dapat terjadi pada semua jenjang umur dari kanak-kanak 

sampai usia lanjut. Kejadian arthritis rheumatoid  pada lansia  dipengaruhi 

oleh banyak faktor  salah satunya yaitu disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan. Kurangnya pengetahuan tersebut dapat mempengaruhi 

arthritis rheumatoid berulang dan berlangsung lama. 

Prevalensi penyakit muskuloskeletal pada lansia dengan arthritis 

rheumatoid  mengalami peningkatan mencapai 335 juta jiwa di dunia. 

(WHO) melaporkan bahwa 20% penduduk dunia terserang penyakit arthritis 

rheumatoid. Dimana  5-10% adalah yang berusia 5-20 tahun dan 20% 

mereka yang berusia 55 tahun. Berdasarkan  hasil penelitian Zeng QY 

(2010), arthritis rheumatoid di Indonesia mencapai 23,6% hingga 31,3%  

(Ayumar, 2018). Di  Jawa Timur penderita artritis rheumatoid mencapai 

21,42 % (Situmorang, 2017). Di Kabupaten Bangkalan jumlah Artritis 

rheumatoid pada 2018 dari bulan Januari sampai November sebanyak 9,256 

orang (Dinkes, 2018). Jumlah Artritis rheumatoid Di Puskesmas Sepulu 
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pada tahun 2017 sebanyak 712 0rang dan pada tahun 2018 dari bulan 

januari sampai juli berjumlah 465 orang.  

Data dari puskesmas pembantu (Pustu) Desa Kelbung Kecamatan 

Sepulu diperoleh hasil penderita arhritis rheumatoid sebanyak 48 lansia. 

Dari 10 lansia yang diwawancarai mengenai arthritis rheumatoid, 

didapatkan hasil 7 lansia cenderung memiliki pengetahuan yang kurang 

tentang arthritis rheumtoid sedangkan 3 lansia memiliki pengetahuan yang 

cukup tentang arthritis rheumatoid. 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya arthritis 

rheumatoid menurut  (Ayumar A dan Andi Y, 2016 ) yaitu : umur, genetik, 

perilaku kesehatan, dan pengetahuan. Umur semakin bertambahnya umur, 

semakin tinggi resiko terkena arthritis rheumatoid. Setelah berusia 60 tahun 

keatas,resiko terjadi artritis rheumatoid sangat mudah terkena. Arthritis 

rheumatoid yang diduga dipengaruhi oleh proses degeneratif. Genetik 

berperan penting terjadinya arthritis rheumatoid. Apabila ada anggota 

keluarga yang menderita arthritis rheumatoid, kemungkinan besar akan 

terkena arthritis rheumatoid.  

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan kekambuhan 

pada arthritis rheumatoid dapat diberikan penyuluhan kesehatan tentang 

arthritis rheumatoid untuk meningkatkan pengetahuan lansia tentang 

arthritis rheumatoid. Selain itu untuk mengurangi intensitas nyeri pada 

arthritis rheumatoid dapat diberikan kompres jahe merah hangat dan 

kompres serai. 
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1.2   Rumusan Masalah  

Adakah perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan kesehatan tentang arthritis rheumatoid di Desa Kelbung  

Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Madura? 

1.3  Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Menganalisis perbedaan pengetahuan lansia sebelum dan sesudah 

diberikan penyuluhan kesehatan tentang arthritis rheumatoid di Desa 

Kelbung  Kecematan Sepulu Kabupaten Bangkalan. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi pengentahuan lansia tentang Arthritis rheumatoid 

sebelum diberikan penyuluhan kesehatan. 

2. Mengidentifikasi pengetahuan lansia tentang Arthritis rheumatoid  setelah 

diberikan penyuluhan kesehatan. 

3. Menganalisis perbedaan pengetahuan lansia sebelum dan sesudah 

diberikan penyuluhan kesehatan tentang Arthritis rheumatoid. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai perwujudan Sekolah Universitas Muhammadiyah Gresik  

khusus dalam penelitian serta sebagai salah satu media pembelajaran dan 

refrensi tentang pengetahuan lansia mengenai Arthritis rheumatoid. 

1.4.2 Bagi Peneliti  

Menjadi bahan proses belajar bagi peneliti, menambah pengetahuan 

dan wawasan serta pengalaman penulis dalam menganalisis masalah serta 
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menerapkan teori yang di dapat selama perkuliahan dan memberikan 

pengetahuan pada masyarkat khususnya pada lansia tentang Arthritis 

rheumatoid.  

1.4.3 Bagi Masyarakat  

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Arthritis 

rheumatoid diharapakan dapat menambah pengetahuan masyarakat 

khususnya pada lansia. 

 


