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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rheumatoid Arthritis adalah penyakit yang banyak diderita seiring 

dengan bertambahnya usia yang disebabkan oleh adanya pengapuran sendi, 

sehingga orang dengan jenis penyakit ini akan mengalami nyeri dan 

keterbatasan gerak (Meliny,2018). Penyakit Rheumatoid Arthritis biasanya 

disebabkan karena kekakuan pada sendi terutama pada sendi tangan dan 

kaki yang terjadi sekitar 30 – 60 menit secara teratur di pagi hari atau sore 

hari, sehingga menyebabkan penderita rematik akan mengalami 

keterbatasan dalam Gerakan. Rheumatoid Arthritis dapat disebabkan oleh 

kegemukan, usia, jenis kelamin, genetik, suku (Soumya,2017). 

WHO (2016) mendata penderita gangguan sendi di Indonesia 

mencapai 81% dari populasi, hanya 24% yang pergi kedokter, sedangkan 

71% nya cenderung langsung mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri yang 

terjual bebas. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai Negara yang 

paling tinggi menderita gangguan sendi jika dibandingkan negara-negara di 

Asia lainnya seperti Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi penyakit sendi adalah umur, jenis kelamin, 

genetik, obesitas dan penyakit metabolic, cedera sendi, pekerjaan dan olah 

raga. 

Menurut haril dari Riskesdes (2018) untuk penyakit sendi secara 

nasional pravalensinya berdasarkan diagnosis dokter umur 65-74 tahun 

(18.6%), umur >75 tahun (18.9%), berdasarkan jenis kelamin laki-laki 

(6.1%) perempuan (8.9%). Penyakit sendi tertinggi tahun 2018 adalah Aceh 

(13.3%), diikuti bengkulu (12%), papua (10.3%), dan bali (11.7%). 

Prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis dokter menurut 

karakteristik tertinggi adalah tidak/belumpernah sekolah (13.7%) dan 

petani/buruh tani (9.90%). 
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Hasil data dari Praktik Keperawatan Program Profesi Ners Stase 

Gerontik pada tahun 2022 di UPT RPLSUT Budhi Dharma Yogyakarta, 

yang mengalami Rheomatoid Arthritis 32 % dari 61 lansia. Adapun keluhan 

yang sering dirasakan lansia adalah nyeri pada kaki dan punggung 

(Wawancara pengawai, 2022). Nyeri pada penderita Rheumatoid Arthritis 

adalah gejala yang sering terjadi pada lansia. Nyeri pada penyakit 

Rheumatoid Arthritis terutama disebabkan oleh adanya inflamasi yang 

mengakibatkan dilepasnya mediator-mediator kimiawi, kinin dan mediator 

kimiawi lainnya dapat merangsang timbulnya rasa nyeri. Prostaglandin 

berperan dalam meningkatkan dan memperpanjang rasa nyeri yang di 

sebabkan oleh suatu rangsangan stimulus (Smeltzer & Bare, 2012). Untuk 

itu diharapkan para lansia sekarang mampu mengenali dan mengelola 

dengan baik masalah kesehatan nyeri pada sendi yang bertujuan untuk 

mengurangi penurunan kualitas hidup yang disebabkan rematik. Adanya 

nyeri pada sendi membuat penderita Rheumatoid Arthritis mengalami 

ganguan aktivitas sehari-hari sehinga dapat menurunkan produktivitas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

masalahnya yaitu “Bagaimanakah Asuhan Keperawatan Nyeri Akut 

terhadap pasien lansia yang mengalami Rheumatoid Arthritis di UPT 

RPSLUT Budhi Dharma Yogyakarta?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah Ners ini adalah untuk 

memberikan asuhan keperawatan pada lansia dengan Rheumatoid 

Arthritis di UPT RPSLUT Budhi Dharma Yogyakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

a) Melakukan pengkajian keperawatan pada lansia dengan Rheumatoid 

Arthritis di UPT RPSLUT Budhi Dharma Yogyakarta. 

b) Merumuskan diagnosis keperawatan pada lansia dengan 

Rheumatoid Arthritis di UPT RPSLUT Budhi Dharma Yogyakarta. 

c) Melakukan intervensi keperawatan kepada lansia dengan 

Rheumatoid Arthritis di UPT RPSLUT Budhi Dharma Yogyakarta. 

d) Melakukan implementasi keperawatan pada lansia dengan 

Rheumatoid Arthritis di UPT RPSLUT Budhi Dharma Yogyakarta. 

e) Melakukan evaluasi hasil dari penatalaksanaan asuhan keperawatan 

pada lansia dengan Rheumatoid Arthritis di UPT RPSLUT Budhi 

Dharma Yogyakarta. 

 

D. Manfaat 

1) Manfaat Teoritis 

Sebagai sumber pengetahuan dalam pencegahan serta penanganan pada 

pasien lansia dengan Rheumatoid Arhtritis di UPT RPSLUT Budhi 

Dharma Yogyakarta. 

 

2) Manfaat Praktis 

a) Untuk Pelayanan Kesehatan 

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap pasien lansia 

dengan masalah Rheumatoid Arhtritis. 

b) Bagi Institusi Pendidikan 

Menjadikan bahan masukan atau sumber informasi serta dasar 

pengetahuan bagi mahasiswa keperawatan tentang penanganan 

pasien lansia dengan Rheumatoid Arhtritis. 

c) Bagi Perawat Gerontik 

Mengembangkan intervensi keperawatan terkait penatalaksanaan 

pada lansia dengan Rheumatoid Arhtritis. 

 



4 
 

 

d) Bagi Institusi 

Mengembangkan atau membuat penemuan terbaru yang dapat 

digunakan untuk kasus pada lansia dengan Rheumatoid Arhtritis. 

e) Bagi Pasien 

Menambah ilmu pengetahuan pasien dalam penalaksaan penyakit 

Rheumatoid Arhtritis dan dapat memberikan inovasi baru bagi 

pasien serta dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN TEORI 

1. Konsep Lansia 

1.1 Definisi Lansia  

Menurut World Health Organization (WHO) (2020), lansia 

adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia 

merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki 

tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang 

dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut aging 

process atau proses penuaan. 

Perubahan-perubahan dalam proses “aging” atau penuaan 

merupakan masa ketika seorang individu berusaha untuk tetap 

menjalani hidup dengan bahagia melalui berbagai perubahan dalam 

hidup. Bukan berarti hal ini dikatakan sebagai “perubahan drastis” 

atau “kemunduran”. Secara definisi, seorang individu yang telah 

melewati usia 45 tahun atau 60 tahun disebut lansia. Akan tetapi, 

pelabelan ini dirasa kurang tepat. Hal itu cenderung pada asumsi 

bahwa lansia itu lemah, penuh ketergantungan, minim penghasilan, 

penyakitan, tidak produktif, dan masih banyak lagi (Amalia, 2019). 

Masalah yang sering dijumpai pada lansia dikarenakan 

menurunnya fungsi tubuh dan terganggunya psikologis pada lansia. 

Masalah yang sering terjadi diantaranya mudah jatuh, mudah lelah, 

dan sesak nafas saat beraktivitas fisik serta nyeri pada persendian. 

Rheumatoid Arthritis merupakan salah satu radang sendi yang 

dialami lansia (Aspiani, 2014). 
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2.1 Perubahan Pada Lansia 

Menua merupakan suatu hal yang wajar dialami oleh setiap 

manusia. Menjadi tua atau menua akan mengakibatkan turunnya 

fungsi tubuh atau terjadinya perubahan fisiologis. Pada lansia 

perubahan fisiologis terjadi secara menyeluruh, baik fisik, sosial, 

mental, dan moral spiritual, yang keseluruhannya saling berkaitan 

dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan 

fisiologis yang umum terjadi pada lansia yakni perubahan pada 

sistem kardiovaskuler, gastrointestinal, respiratori, endokrin, 

integument, neurologi, genetourinari, sensori, dan perubahan sistem 

musculoskeletal. Perubahan sistem musculoskeletal pada usia lanjut 

antara lain penurunan kekuatan otot yang disebabkan oleh 

penurunan masa otot, ukuran otot mengecil, sel otot yang mati 

digantikan oleh jaringan ikat dan lemak, kekuatan atau jumlah daya 

yang dihasilkan oleh otot menurun dengan bertambahnya usia, serta 

kekuatan otot ekstrimitas bawah berkurang sebesar 40% antara usia 

30 sampai 80 tahun (Padila, 2013).  

Lanjut usia juga akan mengalami penurunan cairan tulang 

yang mengakibatkan tulang menjadi mudah rapuh, bungkuk, 

persendian membesar dan menjadi kaku, kram, tremor, tendon 

mengkerut dan mengalami sclerosis. Penurunan pada massa tulang 

merupakan hal yang umum dialami oleh lansia. Penurunan itu 

sendiri dapat diakibatkan oleh ketidakaktifan fisik, perubahan 

hormonal dan resorpsi tulang. Efek dari penurunan ini adalah tulang 

menjadi lemah, kekuatan otot menurun, cairan sinovial mengental 

dan terjadi klasifikasi kartil (Artinawati, 2014). 

Penyakit tulang yang umum dijumpai pada lanjut usia adalah 

rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit 

inflamasi sistemik kronik atau penyakit autoimun dimana 

rheumatoid artritisini memiliki karakteristik terjadinya kerusakan 

pada tulang sendi, ankilosis dan deformitas. Penyakit ini adalah 
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salah satu dari sekelompok penyakit jaringan penyambung difus 

yang diperantarai oleh imunitas. Lansia yang menderita rheumatoid 

arthritis umumnya mengeluh nyeri dan kaku pada pagi hari. Nyeri 

yang dirasakan lansia dengan rheumatoid arthritis dimulai dari 

adanya faktor pencetus, yaitu berupa autoimun atau infeksi, 

dilanjutkan dengan adanya poliferasi makrofag dan fibroblas 

sinovial. Limfosit menginfiltrasi daerah perivaskular dan terjadi 

proliverasi sel-sel endotel, yang mengakibatkan terjadinya 

neovaskularisasi. Pembuluh darah pada sendi yang terlibat 

mengalami oklusi oleh bekuan-bekuan kecil atau sel-sel inflamasi. 

Inflamasi didukung oleh sitokin yang penting dalam inisiasi yaitu 

TNF (tumor necrosis factor), interleukin-1 dan interleukin-6, 

selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan iregular 

pada jaringan sinovial yang mengalami inflamasi. Substansi 

vasoaktif (histamin, kinin, prostaglandin) dilepaskan pada daerah 

inflamasi, sehingga mengakibatkan meningkatknya aliran darah dan 

permeabilitas pembuluh darah, hal ini menyebabkan edema, rasa 

hangat, erythema dan rasa sakit atau nyeri (Suarjana, 2017). 

 

2. Konsep Dasar Rheumatoid Arthritis 

2.1 Definisi Rheumatoid Arthritis 

Rheumatoid Arthritis adalah merupakan penyakit inflamasi 

non-bakterial yang bersifat sistemik, progresif, cenderung kronik 

dan mengenai sendi serta jaringan ikat sendi secara simetris. 

Persendian yang paling sering terkena adalah sendi tangan, 

pergelangan kaki, sendi bahu serta sendi panggul dan biasanya 

bersifat simetris atau bilateral, tetapi kadang juga bisa terjadi pada 

satu sendi saja yang disebut dengan Rheumatoid Arthritis mono-

artikular (Huda & Kusuma, 2015). Rheumatoid Arthritis (RA) 

adalah penyakit peradangan kronis pada sendi yang tidak diketahui 

penyebabnya dengan manifestasi seperti kelelahan, malaise, dan 
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kekakuan pada pagi hari. Rheumatoid Arthritis (RA) dapat 

menyebabkan kerusakan pada sendi dan sering menyebabkan 

morbiditas bahkan dapat menyebabkan kematian yang cukup besar 

(Zairin, 2016). Rheumatoid Arthritis adalah penyakit yang banyak 

diderita seiring dengan bertambahnya usia yang disebabkan oleh 

adanya pengapuran sendi, sehingga orang dengan jenis penyakit ini 

akan mengalami nyeri dan keterbatasan gerak (Meliny, 2018). 

Rheumatoid Arthritis adalah penyakit autoimun yang 

disebabkan karena adanya peradangan atau inflamasi yang dapat 

menyebabkan kerusakan sendi dan nyeri (Nugraha, 2017). 

Reumatoid Artritis merupakan penyakit autoimun sistemik kronik 

yang menyebabkan inflamasi jaringan ikat, terutama di sendi. 

Rangkaian dan keparahan beragam, dan rentang manifestasi luas. 

Manifestasi RA mungkin minimal, dengan inflamasi ringan hanya 

beberapa sendi dan sedikit kerusakan struktural, atau sedikit 

progresif, dengan sendi multiple yang mengalami inflamasi dan 

deformitas nyata. Sebagian besar pasien menunjukkan pola 

keterlibatan simetrik sendi perifer multiple dan periode remisi dan 

eksaserbasi (Priscilla, 2016) 

 

2.2 Etiologi Rheumatoid Arthritis  

Rheumatoid Arthritis biasanya disebabkan karena kekakuan 

pada sendi terutama pada sendi tangan dan kaki yang terjadi sekitar 

30 – 60 menit secara teratur di pagi hari atau sore hari, sehingga 

menyebabkan penderita rematik akan mengalami keterbatasan 

dalam gerakan. Rheumatoid Arthritis dapat disebabkan oleh 

kegemukan, usia, jenis kelamin, genetik, suku (Soumya,2017). 

Penyebab pasti dari Rheumatoid Arthritis masih belum diketahui, 

namun faktor genetik, hormonal dan infeksi telah diketahui 

berpengaruh kuat dalam menentukan kejadian penyakit ini.  
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Menurut (M. Asikin et.al., 2018), penyebab dari rheumatoid 

arthritis yaitu: 

a) Faktor kerentanan genetik. 

b) Reaksi imunologi (antigen asing yang berfokus pada 

jaringan sinovial). 

c) Reaksi inflamasi pada sendi dan tendon. 

d) Proses inflamasi yang berkepanjangan. 

e) Kerusakan kartilago artikular. 

 

2.3 Patofisiologi 

Rheumatoid Arthritis memiliki komponen gen yang genetik 

yang signifikan dan berbagai epitop dari cluster HLA-DR4/DR1 

hadir pada 90% pasien dengan Rheumatoid Arthritis. Hiperplasia 

cairan sendi dan aktivasi sel endotel adalah kejadian pada awal 

proses patologis yang berkembang menjadi suatu peradangan yang 

tidak terkontrol dan berakibat pada kehancuran tulang dan tulang 

rawan. Faktor genetik dan kelainan sistem kekebalan tubuh 

berkontribusi terhadap progresivitas penyakit Rheumatoid Arthritis. 

Sel T CD4, fagosit mononuclear, fibroblast, osteoklas, dan neutrofil 

memainkan peran seluler utama dalam patofisiologi Rheumatoid 

Arthritis, sedangkan Limfosit B memproduksi autoantibodi. 

Produksi sitokin abnormal, kemokin, dan mediator inflamasi lain 

telah ditunjukkan pada pasien dengan Rheumatoid Arthritis. Pada 

akhirnya, peradangan dan proliferasi sinovium yaitu pannus menuju 

kepada kerusakan berbagai macam jaringan pada sendi, termasuk 

tulang rawan, tulang, tendon, ligament, dan pembuluh darah. 

Meskipun struktur articular adalah tempat utama yang terlibat oleh 

tejadinya Rheumatoid Arthritis, tetapi jaringan lain juga dapat 

terpengaruh (Zairin, 2016). 

Sistem imun merupakan bagian pertahanan tubuh yang dapat 

membedakan komponen self dan non - self. Pada kasus rheumatoid 
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arthritis system imun tidak mampu lagi membedakan keduanya dan 

menyerang jaringan synovial serta jaringan penyokong lain. Proses 

fagositosis menghasilkan enzim - enzim tersebut akan memecah 

kolagen sehingga terjadi edema, proliferasi membrane synovial dan 

akhirnya pembentukan pannus. Pannus akan menghancurkan tulang 

rawan dan menimbulkan erosi tulang. Akibatnya adalah 

menghilangnya permukaan sendi yang akan mengganggu gerak 

sendi. Otot akan turut terkena karena serabut otot akan mengalami 

perubahan degeneratif dengan menghilangnya elastisitas otot dan 

kekuatan kontraksi otot (Aspiani, 2014). 

Pada rheumatoid arthritis, reaksi auto imun terutama terjadi 

pada jaringan sinovial. Proses inflamasi awalnya akan membuat 

sendi sinovial menjadi edema, kemudian terjadi kongesti vaskular 

dengan ditandai pembentukan pembuluh darah baru, eksudat fibrin, 

dan infiltrasi selular. Proses inflamasi yang berkelanjutan akan 

membuat sinovial menjadi tebal, terutama pada bagian kartilago. 

Suatu jaringan granulasi (pannus) akan terbentuk akibat terjadinya 

persendian yang meradang. Jaringan granulasi (pannus) akan 

menimbulkan erosi tulang yang dapat menghancurkan tulang rawan, 

akibatnya pergerakan sendi terganggu. Otot kehilangan elastisitas 

dan kekakuan kontraksi otot karena mengalami perubahan generatif 

(Asikin, 2018). 

 

2.4 Klasifikasi 

Klasifikasi Rheumatoid Arthritis terbagi menjadi 4 tipe menurut 

(Wahyuni, 2014), yaitu: 

a) Rheumatoid arthritis classic 

Pada tipe ini, paling sedikit dalam waktu enam minggu harus 

terdapat enam kriteria tanda dan gejala sendi yang harus 

berlangsung terus-menerus. 
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b) Rheumatoid arthritis deficit 

Pada tipe ini, paling sedikit dalam waktu enam minggu 

terdapat empat kriteria tanda dan gejala sendi yang harus 

berlangsung terus-menerus. 

c) Rheumatoid arthritis probable 

Pada tipe ini, paling sedikit dalam waktu enam minggu 

terdapat tiga kriteria tanda dan gejala sendi yang harus 

berlangsung terus-menerus. 

d) Rheumatoid arthritis possible 

Pada tipe ini, paling sedikit dalam waktu tiga bulan terdapat 

dua kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung 

terus-menerus. 

 

Ditinjau dari lokasi patologis maka jenis rematik tersebut 

dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu: rematik artikular 

dan rematik non artikular. Rematik Artikular atau Arthritis (radang 

sendi) merupakan gangguan rematik yang berlokasi pada 

persendian, diantaranya meliputi Rheumatoid Arthritis, 

Osteoarthritis, Olimiagia Reumatik, Artritis gout. Rematik non 

artikular atau ekstra artikular yaitu gangguan rematik yang 

disebabkan oleh proses diluar persendian diantaranya Bursitis, 

Fibrositis, Sciatica (Hembing, 2013).  

Rematik dapat dikelompokkan dalam beberapa golongan yaitu: 

a) Osteoatritis Penyakit ini merupakan kerusakan tulang rawan 

sendi yang berkembang lambat dan berhubungan dengan 

usia lanjut. Secara klinis ditandai dengan nyeri, deformitas, 

pembesaran sendi, dan hambatan gerak pada sendi-sendi 

tangan dan sendi besar menananggung beban. 

b) Rematoid Arthritis adalah suatu penyakit inflamasi sistemik 

kronik dengan manifestasi utama Poliartritis progresif dan 

melibatkan seluruh organ tubuh. Terlibatnya sendi pada 
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pasien Rheumatoid Arthritis terjadi setelah penyakit ini 

berkembang lebih lanjut sesuai dengan sifat 

progresifitasnya. Pasien dapat juga menunjukkan gejala 

berupa kelemahan umum cepat lelah. 

c) Olimi Algia Reumatik Penyakit ini merupakan suatu sindrom 

yang terdiri dari rasa nyeri dan kekakuan yang terutama 

mengenai otot ekstremitas proksimal, leher, bahu, dan 

panggul. Terutama mengenai usia pertengahan atau usia 

lanjut sekitar 50 tahun keatas. 

d) Artritis gout adalah suatu sindrom klinik yang mempunyai 

gambaran khusus, yaitu artritis akut. Artritis gout lebih 

banyak terdapat pada pria dari pada wanita. Pada pria sering 

mengenai usia pertengahan, sedangkan pada wanita biasanya 

mendekati masa menopause. 

 

2.5 Komplikasi 

Komplikasi Rheumatoid Arthritis menurut (Simanjuntak, 2016), 

adalah: 

a) Deformitas (pembesaran) pada bagian sendi. 

b) Sendi yang terserang penyakit Rheumatoid Arthritis bisa 

menjadi cacat dan akan menghambat kegiatan sehari-hari. 

c) Neuropati perifer mempengaruhi saraf yang paling sering terjadi 

pada tangan dan kaki mengakibatkan kesemutan, mati rasa, 

bahkan seperti rasa terbakar. 

d) Osteoporosis 

e) Sendi menjadi kaku. 

f) Sistem Respiratori 

Peradangan pada sendi krikoaritenoid tidak jarang dijumpai 

pada rheumatoid arthritis. Gejala keterlibatan saluran nafas atas 

ini dapat berupa nyeri tenggorokan, nyeri menelan, atau disfonia 

yang umumnya terasa lebih berat pada pagi hari. Pada 
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rheumatoid arthritis yang lanjut dapat pula dijumpai efusi 

pleura dan fibrosis paru yang luas (Aspiani, 2014). 

g) Sistem Gastrointestinal 

Kelainan sistem pencernaan yang sering dijumpai adalah 

gastritis dan ulkus peptic yang merupakan komplikasi utama 

penggunaan obat anti inflamasi nonsteroid (OAINS) atau obat 

pengubah perjalanan penyakit yang menjadi faktor penyebab 

morbiditas dan mortalitas utama pada rheumatoid arthritis 

(Aspiani, 2014). 

h) Sistem Perkemihan (Ginjal)  

Berbeda dengan lupus eritematosus sistemik pada 

rheumatoid arthritis jarang sekali dijumpai kelainan glomelural. 

Jika pada pasien rheumatoid arthritis dijumpai proteinuria, 

umumnya hal tersebut lebih sering disebabkan karena efek 

samping pengobatan seperi garam emas dan D-penisilamin atau 

erjadi sekunder akibat amiloidosis. Walaupun kelainan ginjal 

interstisial dapat dijumpai pada syndrome sjogren, umumnya 

kelainan tersebut lebih banyak berhubungan dengan penggunaan 

OAINS. Penggunaan OAINS yang tidak terkontrol dapat sampai 

menimbulkan nekrosis papilar ginjal (Aspiani, 2014). 

 

2.6 Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis dari rheumatoid arthritis terbagi menjadi 

beberapa macam. Dan pada waktu yang bersamaan, manifestasi ini 

tidak timbul sekaligus. Oleh karenanya, manifestasi rheumatoid 

arthritis sangat bervariasi Lukman, at.al., 2011 dalam Masruroh 

(2018), diantaranya adalah: 

a) Gejala-gejala konstitusional 

Seperti kelelahan, gangguan mual muntah pada saat makan, 

terjadi penurunan berat badan, dan suhu tubuh meningkat. 

Bahkan dapat terjadi kelelahan yang hebat. 
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b) Nyeri sendi 

Keluhan utama yang sering dirasakan setiap penderita 

rheumatoid arthritis ialah nyeri sendi, jika rematik sampai 

menyerang bagian saraf, nyeri sendi dapat menjalar jauh hingga 

ke seluruh tubuh. Terdapat dua macam nyeri sendi, yaitu: nyeri 

sendi mekanis, nyeri biasanya timbul setelah seseorang 

melakukan aktivitas atau suatu kegiatan dan selang beberapa 

saat nyeri akan hilang setelah beristirahat. Selanjutnya nyeri 

inflamasi (radang), nyeri ini biasanya timbul ketika seseorang 

bangun tidur pada pagi hari dan nyeri biasanya akan menghilang 

setelah beberapa saat. 

c) Kaku sendi 

Kaku sendi terjadi akibat di sekitar jaringan tubuh mengalami 

peradangan akibat desakan cairan, seperti kapsul sendi, sinovial, 

atau bursa. Pada umumnya terjadi pada pinggul, tulang belakang 

dan lutut. Kekakuan sendi yang terjadi pada rheumatoid arthritis 

dan osteoarthritis berbeda, pada osteoarthritis biasanya 

berlangsung kurang dari satu jam atau hanya beberapa 

menit saja. 

d) Gangguan fungsi sendi 

Sendi tidak dapat berfungsi secara normal, hal ini terjadi karena 

seseorang menekuk posisi persendian tersebut untuk 

menghilangkan rasa nyeri. 

e) Sendi tidak stabil 

Terjadi karena adanya trauma pada bagian kapsul sendi dan 

kerusakan pada sendi. 

f) Sendi berbunyi 

Terjadi krepitasi ketika sendi sedang digerakkan, kerusakan 

tersebut dapat terjadi pada bagian rawan sendi, tulang, dan 

tendon sinovial. 
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Menurut M. Asikin et.al. (2018), rheumatoid arthritis terbagi 

menjadi tiga stadium, yaitu: 

a) Stadium synovitis 

Pada stadium sinovitis, jaringan sinovial mengalami 

perubahan dini (jaringan sendi tipis) ditandai dengan 

adanya pembengkakan sendi, nyeri saat bergerak, dan 

bengkak. Sendi-sendi yang terkena biasanya sendi yang 

mudah dilihat seperti sendi lutut, sendi pergelangan 

tangan dan jari-jari. 

b) Stadium destruksi 

Pada stadium destruksi, selain kerusakan pada jaringan 

sinovial, kerusakan juga terjadi pada jaringan di 

sekitarnya ditandai dengan adanya kontraksi tendon. 

c) Stadium deformitas 

Pada stadium deformitas, pada sendi diawali dengan 

perubahan pada sinovitis, dan berlanjut pada 

pembentukan pannus (jaringan granulasi), ankilosis 

fibrosa dan terakhir ankilosis tulang. 

 

2.7 Faktor Resiko 

Faktor resiko dalam terjadinya Rheumatoid Arthritis antara 

lain jenis kelamin perempuan, ada riwayat keluarga atau keturunan 

yang menderita Rheumatoid Arthritis, umur lebih tua, cedera yang 

berulang-ulang, kepadatan tulang yang berkurang, kegemukan dan 

penyakit metabolik serta aktifitas sehari-hari yang berat (Susanti, 

2014). 

 

2.8 Pemeriksaan Penunjang 

a) Tes seroligi 

1) BSE positif 

2) Darah, bisa terjadi anemia dan leukositis 
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3) Rheumatoid faktor terjadi 50-90% penderita 

b) Pemeriksaan radiologi 

1) Periarticular osteoporosis, permulaan sendi-sendi erosis 

2) Kelanjutan penyakit: ruang sendi menyempit, subluksasi dan 

ankilosis 

c) Aspirasi sendi Cairan synovial menunjukan adanya proses 

radang aseptic, cairan dari sendi di kultur dan bisa diperiksa 

secara makrosop (Mujahidullah, 2017) 

 

2.9 Penatalaksanaan Medik 

a) Pemberian analgesic 

b) OAINS (Obat Anti Inflamasi Nonsteroid) diberikan sejak dini 

untuk mengatasi nyeri sendi akibat inflamasi yang sering 

dijumpai. 

c) DMARD (disease-modifying antirheumatic drugs) digunakan 

untuk melindungi rawan sendi dan tulang dari proses destruktif 

akibat rheumatoid arthritis. Mula khasiatnya baru terlihat 

setelah 3-12 bulan kemudian. Setelat 2-5 tahun, maka 

efektivitasnya dalam menekan proses rheumatoid akan 

berkurang. 

d) Operasi jika berbagai cara pengobatan telah dilakukan dan tidak 

berhasil serta terdapat alasan yang cukup kuat, dapat dilakukan 

pengobatan pembedahan (Kalim, 2019) 
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2.10. Penatalaksanaan Keperawatan 

Penatalaksanan secara non farmakologi mencakup suatu 

intervensi perilaku kognitif dan dengan penggunaan agen-agen 

fisik. Tujuannya adalah mengubah persepsi penderita tentang 

penyakit, mengubah perilaku, dan memberikan rasa pengendalian 

yang lebih besar (Kalim, 2019).  

Penatalaksanaan non farmakologi meliputi: 

a) Edukasi pada pasien mengenai penyakitnya, perjalanan 

penyakit, obat-obatan, dan efek samping pengobatan. 

b) Terapi fisik dan rehabilitasi penting untuk mempertahankan 

fungsi sendi dan kekuatan otot. 

c) Diet dan minum air secukupnya 

d) Olahraga dan Istirahat 

e) Kompres air hangat 

f) Melakukan peregangan relaksasi otot progresif untuk 

mengurangi nyeri yang disebabkan oleh rheumatoid 

arthritis. 
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2.11.Pathway 

Faktor penyebab Rheumatoid Arthritis 

 

  

Respon imun     Kurangnya Informasi  Invasi kuman Pyogenic 

kedalam rongga sendi 

 
 

Respon tubuh    

membentuk Antibody     Reaksi Inflamasi 
Leukosit dalam Cairan sinoval   pada jaringan sanovial 

     

Proses Infeksi 

 
Faktor Rheumatoid (FR)    Pembentukan pus 

Dikapsula sendi     Pada membrane dan 

           Peningkatan suhu  Cairan sinoval 
         Tubuh 

 

Peradangan Kronik 
       Abses rongga sendi 

 

     

Destruksi jaringan 
       Rawan sendi rusak 

        

    Deformitas       
 

          Peradangan kronis 

         
         

         

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Gambar 2.10.1 Pathway (Siwanto et.al, 2015) 

 

 

 

 

Gangguan rasa nyaman 

(nyeri) 

Hipertermi 

Gangguan mobilitas fisik 

Kurang perawatan diri 

Gangguan citra tubuh 

Kurang pengetahuan 
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3. Konsep Dasar Nyeri Pada Rheumatoid Arthritis 

3.1 Definisi Nyeri 

Nyeri adalah suatu mekanisme pertahanan bagi tubuh yang 

timbul bila mana jaringan sedang dirusak yang menyebabkan 

individu tersebut bereaksi dengan cara memindahkan stimulus nyeri 

(Guyton & Hall, 2008 dalam Saifullah, 2015). Nyeri menurut 

Rospond (2008) merupakan sensasi yang penting bagi tubuh. 

Sensasi penglihatan, pendengaran, bau, rasa, sentuhan, dan nyeri 

merupakan hasil stimulasi reseptor sensorik, provokasi saraf-saraf 

sensorik nyeri menghasilkan reaksi ketidaknyamanan, distress, atau 

menderita. Menurut Handayani (2015) nyeri adalah kejadian yang 

tidak menyenangkan, mengubah gaya hidup dan kesejahteraan 

individu. 

Sedangkan menurut PPNI, (2019) nyeri adalah pengalaman 

sensori dan emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan 

actual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat atau 

berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 

bulan. Batasan karakteristik nyeri akut meliputi mengeluh nyeri, 

tampak meringis, bersikap protektif (mis. Waspada, posisi 

menghindari nyeri), gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur. 

Menurut Andarmoyo (2013) nyeri adalah ketidaknyamanan yang 

dapat disebabkan oleh efek dari penyakit-penyakit tertentu atau 

akibat cedera. Sedangkan menurut Kozier & Erb dalam Nurrahman 

(2009) mengatakan bahwa nyeri adalah sensasi yang tidak 

menyenangkan dan sangat individual yang tidak dapat dibagi 

dengan orang lain. 
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3.2 Klasifikasi Nyeri 

Klasifikasi Nyeri dalam buku NANDA International 

Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2018-2020 terbagi 

menjadi: 

a. Nyeri Akut, merupakan pengalaman sensori yang tidak 

menyenangkan yang diakibatkan oleh kerusakan jaringan yang 

aktual dan potensial, nyeri timbul secara tiba-tiba atau lambat 

dari intensitas ringan hingga berat dengan akhir yang dapat 

diprediksi dan berlangsung < 3 bulan, nyeri timbul secara 

mendadak dan lokasi nyeri sudah diketahui yang ditandai 

dengan meningkatnya ketegangan pada otot. 

b. Nyeri Kronis, merupakan pengalaman sensori dan emosional 

yang tidak menyenangkan yang diakibatkan oleh kerusakan 

jaringan yang aktual dan potensial, nyeri timbul secara tiba-tiba 

atau lambat dari intensitas nyeri ringan hingga berat dengan 

akhir yang dapat diantisipasi dan diprediksi serta berlangsung > 

3 bulan. Sumber nyeri tidak diketahui secara pasti, timbul secara 

hilang timbul dalam suatu periode tertentu serta ada kalanya 

penderita tersebut terbebas dari rasa nyeri dan biasanya tidak 

dapat disembuhkan. Pada penderita dengan nyeri kronis, 

penginderaan nyeri terjadi lebih dalam sehingga penderita sulit 

untuk menunjukkan dimana lokasi nyeri. Dampak dari nyeri 

kronis ini yaitu penderita mudah tersinggung dan insomnia atau 

susah tidur. 

 

3.3 Skala Pengukuran Nyeri 

Pengukuran nyeri dapat merupakan pengukuran satu 

dimensional saja (one-dimensional) atau pengukuran berdimensi 

ganda (multi-dimensional). Pada pengukuran satu dimensional 

umumnya hanya mengukur pada satu aspek nyeri saja, misalnya 

seberapa berat rasa nyeri menggunakan pain rating scale yang dapat 
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berupa pengukuran kategorikal atau numerical misalnya Visual 

Analogue Scale (VAS), sedangkan pengukuran multi-dimensional 

dimaksudkan tidak hanya terbatas pada aspek sensorik belaka, 

namun juga termasuk pengukuran dari segi afektif atau bahkan 

proses evaluasi nyeri dimungkinkan oleh metoda ini: 

a. Pengukuran nyeri secara kategorikal 

Pengukuran nyeri tipe ini disebut sebagai pengukuran satu 

dimensi (one dimensional) dan baik pasien maupun dokter dapat 

menggunakannya dengan mudah. Umumnya pengukuran 

kategorikal ini menempatkan pasien pada beberapa kategori 

yang umum dipakai yaitu tidak ada nyeri, nyeri ringan, nyeri 

sedang dan nyeri hebat. Tidak adanya nyeri tentunya diartikan 

pasien tidak mengalami nyeri, nyeri ringan umumnya diartikan 

sebagai nyeri siklik dan tidak mengganggu aktivitas, apabila 

pasien mengalami nyeri hingga mengganggu aktivitas sehari-

hari maka dapat dikategorikan sebagai nyeri hebat. 

b. Pengukuran nyeri secara numerical 

Numerical Rating Scale (NRS) merupakan pengukuran nyeri 

dimana pasien diminta memberikan angka 1 sampai 10. Nol 

diartikan sebagai pasien tidak mengalami nyeri dan angka 10 

berarti pasien mengalami nyeri hebat yang tidak tertahankan. 

Untuk keterangan skala nyeri menggunakan NRS adalah 

sebagai berikut: 

Tabel: 2.3.3.1 Skala Intensitas Nyeri Deskriptif (Mubarak, 2015) 

Skala Deskripsi 

0 Tidak nyeri 

1 Nyeri sangat ringan 

2 Nyeri ringan. Ada sensasi seperti dicubit, namun 

tidak begitu sakit 

3 Nyeri sudah mulai terasa, namun masih bisa ditoleransi 

4 Nyeri cukup mengganggu (contoh: nyeri sakit gigi) 

5 Nyeri benar-benar mengganggu dan tidak bisa didiamkan dalam 

waktu lama 

6 Nyeri sudah sampai tahap mengganggu indera, terutama indera 

penglihatan  
7 Nyeri sudah membuat Anda tidak bisa melakukan aktivitas 
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8 Nyeri mengakibatkan Anda tidak bisa berpikir jernih, bahkan 

terjadi perubahan perilaku 

9 Nyeri mengakibatkan Anda menjerit-jerit dan menginginkan 

cara apapun untuk menyembuhkan nyeri 

10 Bisa menyebabkan tak sadarkan diri dan paling parah 

  

c. Pengukuran skala nyeri Bourbanis 

Kategori pengukuran dalam skala nyeri Bourbanis hampir 

sama dengan pengukuran numerical, Bourbanis memiliki 5 

kategori dengan menggunakan skala 0-10. Untuk keterangan 

skala nyeri menggunakan Bourbanis adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.3.3.1 Skala Nyeri Bourbanis (Mubarak, 2015) 

 
 

3.4 Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri 

Pengalaman nyeri pada seseorang dapat dipengaruhi oleh 

beberapa hal, diantaranya adalah (Alimul, 2015): 

a. Arti Nyeri 

Arti nyeri bagi seseorang memiliki banyak perbedaan dan 

hamper sebagian arti nyeri merupakan arti yang negatif, seperti 

membahayakan merusak, dan lain-lain. keadaan ini dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, seperti usia, jenis kelamin, latar belakang 

social budaya, lingkungan, dan pengalaman. 

b. Persepsi Nyeri 

Persepsi nyeri merupakan penilaian yang sangat subjektif 

tempatnya pada korteks, persepsi ini dipengaruhi oleh faktor 

yang dapat memicu stimulasi nociceptor. 

c. Toleransi Nyeri 

Toleransi ini erat hubungannya dengan intensitas nyeri yang 

dapat memengaruhi kemampuan seseorang menahan nyeri, 

faktor yang dapat memengaruhi peningkatan toleransi nyeri 
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antara lain alkohol, obat-obatan, hipnotis, gesekan atau garukan, 

pengalihan perhatian, kepercayaan yang kuat dan sebagainya. 

sedangkan factor yang menurunkan toleransi antara lain 

kelelahan, rasa marah, bosan, cemas, nyeri yang tidak kunjung 

hilang, sakit, dan lain-lain. 

d. Reaksi terhadap nyeri 

Reaksi terhadap nyeri merupakan bentuk respons seseorang 

terhadap nyeri, seperti ketakutan, gelisah, cemas, menangis dan 

menjerit. Semua ini merupakan bentuk respons nyeri yang dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti arteri, tingkat persepsi 

nyeri, pengalaman masa lalu, nilai budaya, harapan social, 

kesehatan fisik dan mental, rasa takut, cemas, usia, dan lain-lain. 

 

3.5 Penatalaksanaan Nyeri 

Menurut Potter & Perry (2019), yaitu dengan manajemen 

nyeri. Manajemen nyeri terdiri dari teknik farmakologi dan teknik 

non farmakologi. Manajemen nyeri farmakologi disini yang 

dimaksud yaitu meliputi penggunaan obat-obatan tertentu, seperti 

analgetik, obat antiinflamasi nonsteroid, dan narkotik yang 

bertujuan untuk menurunkan nyeri. Manajemen nyeri non 

farmakologi yang dapat dilakukan yaitu: 

a. Teknik Relaksasi 

1. Relaksasi nafas dalam, merupakan teknik relaksasi yang 

sederhana yang terdiri atas nafas abdomen dengan 

frekuensi yang lambat dan berirama yang dapat 

membantu mengurangi rasa nyeri. 

2. Relaksasi otot skeletal, dipercaya mampu menurunkan 

nyeri pada penderita dengan cara merileksasikan 

ketegangan otot yang menyebabkan nyeri 
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b. Kompres 

Mengompres juga merupakan salah satu cara untuk 

mengurangi nyeri. Pemberian kompres dingin maupun 

hangat dapat digunakan untuk mengurangi nyeri dan 

peradangan nyeri. Pemberian kompres seperti kompres air 

hangat, kompres hangat menggunakan jahe, maupun 

kompres jahe dapat membantu mengurangi nyeri sendi.  

c. Distraksi 

Distraksi dilakukan dengan cara mengalihkan 

perhatian ke sesuatu atau hal yang lain, dengan demikian hal 

tersebut dapat menurunkan kewaspadaan terhadap nyeri 

yang dirasakan bahkan juga dapat meningkatkan toleransi 

terhadap nyeri. 

d. Sentuhan Terapeutik 

Dalam mengatasi nyeri, sentuhan terpeutik dapat 

dilakukan dengan penggunaantangan yang secara sadar akan 

memberikan dampak distraksi. Sifat analgetik pada sentuhan 

terpeutik ini dapat menciptakan respon relaksasi yang 

bersifat umum. 

 

4. Konsep Dasar Hambatan Mobilitas Fisik 

4.1 Definis Hambatan Mobilitas Fisik 

Berdasarkan Nursing Outcome Classification and Nursing 

Intervension Classification (NOC & NIC, 2018) hambatan mobilitas 

fisik adalah keterbatasan fisik tubuh baik satu maupun lebih 

ekstremitas secara mandiri dan terarah. Hambatan mobilitas fisik 

yaitu pasien mengalami kesulitan dalam membolak - balik posisi dan 

mengalami keterbatasan rentang gerak sendi dalam melakukan 

kemampuan keterampilan motorik. (Nurarif A.H, at.al., 2015). 

Ganggauan mobilitas fisik yaitu kemampuan untuk bergerak yang 

menyebabkan ketergantungan dan ini membutuhkan tindakan 
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keperawatan (Mubarak, 2014). Gangguan mobilitas fisik adalah 

keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas 

secara mandiri (PPNI, 2017). 

 

4.2 Tanda dan Gejala Gangguan Mobilitas Fisik 

NANDA-I (2018) berpendapat bahwa tanda dan gejala dari 

gangguan mobilitas fisik, antara lain gangguan sikap berjalan, 

penurunan keterampilan motorik halus, penurunan keterampilan 

motoric kasar, penurunan rentang gerak, waktu reaksi memanjang, 

kesulitan membolak-balik posisi, ketidaknyamanan, melakukan 

aktivitas lain sebagai pengganti pergerakan, dispnea setelah 

beraktivitas, tremor akibat bergerak, instabilitas postur, gerakan 

lambat, gerakan spastik, serta gerakan tidak terkoordinasi. 

Menurut (PPNI, 2017) gejala dan tanda dari gangguan mobilitas 

fisik terdiri dari dua yaitu: 

a. Gejala dan tanda mayor 

Gejala dan tanda mayor secara subjektif yaitu mengeluh sulit 

menggerakan ekstremitas dan secara objektif yaitu kekuatan 

otot menurun. 

b. Gejala dan tanda minor 

Gejala dan tanda minor secara subjektif yaitu nyeri saat 

bergerak, enggan melakukan pergerakan, merasa cemas saat 

bergerak dan secara objektif yaitu sendi kaku, gerakan tidak 

terkoordinasi, gerakan terbatas dan fisik lemah. 

 

4.3 Etiologi Mobilitas Fisik 

NANDA-I (2018) berpendapat bahwa tanda dan gejala dari 

gangguan mobilitas fisik, antara lain gangguan sikap berjalan, 

penurunan keterampilan motorik halus, penurunan keterampilan 

motoric kasar, penurunan rentang gerak, waktu reaksi memanjang, 

kesulitan membolak-balik posisi, ketidaknyamanan, melakukan 
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aktivitas lain sebagai pengganti pergerakan, dispnea setelah 

beraktivitas, tremor akibat bergerak, instabilitas postur, gerakan 

lambat, gerakan spastik, serta gerakan tidak terkoordinasi. Penyebab 

dari gangguan mobilitas fisik yaitu, penurunan kekuatan otot, 

kekakuan sendi, gangguan musculoskeletal, nyeri dan salah satu 

yang terkait dengan gangguan mobilitas fisik yaitu osteoarthritis 

yang merupakan peradangan pada sendi yang menyebabkan nyeri 

pada sendi (PPNI, 2017).  

 

4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Mobilitas Fisik 

NANDA-I (2018) kondisi yang mempengaruhi gangguan 

mobilitas fisik, antara lain kerusakan integritas struktur tulang, 

gangguan fungsi kognitif, gangguan metabolisme, kontraktur, 

keterlambatan perkembangan, gangguan muskuloskeletal, 

gangguan neuromuskular, agens farmaseutika, program pembatasan 

gerak, serta gangguan sensori perseptual. PPNI (2017), faktor 

penyebab terjadinya gangguan mobilitas fisik, antara lain kerusakan 

integritas struktur tulang, perubahan metabolisme, ketidakbugaran 

fisik, penurunan kendali otot, penurunan massa otot, penurunan 

kekuatan otot, keterlambatan perkembangan, kekakuan sendi, 

kontraktur, malnutrisi, gangguan muskuloskeletal, gangguan 

neuromuskular, indeks masa tubuh di atas persentil ke-75 usia, efek 

agen farmakologi, program pembatasan gerak, nyeri, kurang 

terpapar informasi tentang aktivitas fisik, kecemasan, gangguan 

kognitif, keengganan melakukan pergerakan, dan gangguan sensori 

persepsi. 

 

4.5 Komplikasi Dari Gangguan Mobilitas Fisik  

Menurut Garrison (dalam Bakara D.M & Warsito S, 2016) 

gangguan mobilitas fisik dapat menimbulkan komplikasi, yaitu 

abnormalitas tonus, orthostatic hypotension, deep vein thrombosis, 
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serta kontraktur. Selain itu, komplikasi yang dapat terjadi adalah 

pembekuan darah yang mudah terbentuk pada kaki yang lumpuh 

menyebabkan penimbunan cairan daan pembengkaan. Kemudian, 

juga menyebabkan embolisme paru yaitu sebuah bekuan yang 

terbentuk dalam satu arteri yang mengalir ke paru. Selanjutnya yaitu 

dekubitus. Bagian yang biasa mengalami memar adalah pinggul, 

pantat, sendi kaki dan tumit. Bila memar ini tidak dirawat akan 

menjadi infeksi. Atrofi dan kekakuan sendi juga menjadi salah satu 

komplikasi dari gangguan mobilitas fisik. Hal itu disebabkan karena 

kurang gerak dan mobilisasi. Komplikasi lainnya, seperti disritmia, 

peningkatan tekanan intra cranial, kontraktur, gagal nafas, dan 

kematian (Andra, Wijaya, Putri, 2013). 

 

4.6 Dampak Hambatan Mobilitas Fisik 

Dampak dari hambatan mobilitas fisik terbagi menjadi 

beberapa diantaranya yaitu secara fisiologis, psikologis, dan secara 

sosioekonomik. Pada situasi tertentu, penurunan mobilitas fisik 

menguntungkan. Dalam keadaan istirahat, konsumsi oksigen dan 

metabolisme menjadi lebih lambat dan beban jantung menurun. 

Semakin besar hambatan mobilitas fisik, semakin besar pula 

kemungkinan timbul masalah fisiologis.  

Mobilitas fisik mempengaruhi konsep diri, harga diri, dan 

kemampuan manusia dalam menghadapi masalah. Hambatan 

mobilitas mengganggu aspek konsep diri dan harga diri. Akibatnya 

imobilitas menyebabkan kurang minat dan kurang motivasi untuk 

belajar dan menyelesaikan masalah. Dorongan dan harapan 

menurun, dan emosi dapat di ekspresikan secara berlebihan atau 

tidak tepat, termasuk marah, apati, agresi, atau regresi. Bagi lansia, 

dampak sosioekonomik hambatan mobilitas sering kali berat.  

Hambatan mobilitas dapat mengubah aktivitas peran 

induvidu sebagai pasangan, orang tua, teman, karyawan, dan 
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anggota kelompok sosial dan komunitas. Tanggung jawab sosial 

biasanya membutuhkan aktivitas fisik dan stabilitas psikologik. 

Akibat hambatan mobilitas, jaringan dukungan social teganggu, 

menyebabkan lansia memiliki kesempatan terbatas untuk dapat 

mempertahankan fungsi interaksi dan hubungan sosial yang optimal. 

Jenis penurunan kondisi fisiologis yang muncul akibat hambatan 

mobilitas fisik antara lain: 

a) Penurunan Rentang Pergerakan Sendi (RPS) 

Penurunan RPS terjadi akibat hambatan mobilitas fisik karena 

jaringan ikat di sekitar kapsula sendi dan di dalam otot menjadi 

padat. serat otot yang terkena mendadak dan atrofi karena tidak 

secara teratur tidak memendek dan memanjang dalam rentang 

pergerakan penuh otot tersebut. Radang, trauma dan sirkulasi 

yang buruk di tambaha hambatan mobilitas dan mempercepat 

pembentukan jaringan ikat padat. 

b) Penurunan kekuatan dan ketahanan otot 

Penurunan kekuatan terjadi akibat peningkatan reabsorbsi tulang 

yang menyertai hambatan mobilitas. Struktur skeletal biasanya 

selalu di perbarui melalui absorbsi dan pergantian tulang. Proses 

ini bergantung pada kontraksi Penurunan kekuatan skeletal otot 

dan tegangan otot untuk meningkatkan deposisi tulang 

osteoporosis terjadi saat destruksi tulang dan reabsorbsi 

melampau produksi tulang. 

c) Ketidak seimbangan metabolik 

Penurunan mobilitas menyebabkan pemecahan protein dan 

ekskresi nitrogen dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan 

metabolik lain. Terjadi penurunan laju metabolik, peningkatan 

cadangan lemak atau karbohidrat, keseimbangan nitrogen dan 

kalsium metabolik negatif, penurunan toleransi glukosa, dan 

alkoholis metabolik. Elektrolit lain juga di laporkan mengalami 

keseimbangan negatif akibat imobilitas. 
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d) Gangguan fungsi perkemihan 

e) Penurunan fungsi pencernaan 

f) Gangguan kardiovaskuler 

g) Gangguan pernafasan (Mass, 2011). 

 

4.7 Penatalaksanaan Gangguan Mobilitas Fisik 

Saputra (2013) berpendapat bahwa penatalaksanaan untuk gangguan 

mobilitas fisik, antara lain: 

a. Pengaturan posisi tubuh sesuai dengan kebutuhan pasien, 

seperti memiringkan pasien, posisi fowler, posisi sims, posisi 

trendelenburg, posisi genupectoral, posisi dorsal recumbent, 

dan posisi litotomi. 

b. Ambulasi dini 

Salah satu tindakan yang dapat meningkatkan kekuatan dan 

ketahanan otot serta meningkatkan fungsi kardiovaskular. 

Tindakan ini bisa dilakukan dengan cara melatih posisi 

duduk di tempat tidur, turun dari tempat tidur, bergerak ke 

kursi roda, dan yang lainnya. 

c. Melakukan aktivitas sehari-hari. Melakukan aktivitas sehari-

hari dilakukan untuk melatih kekuatan, ketahanan, dan 

kemampuan sendi agar mudah bergerak, serta mingkatkan 

fungsi kardiovaskular. 

d. Latihan Range of Motion (ROM) aktif atau pasif 

 

5. Konsep Dasar Kurang Pengetahuan Penyakit 

5.1 Definisi Kurang Pengetahuan 

NANDA (2018) Kurang pengetahuan adalah suatu keadaan 

dimana seorang individu atau kelompok mengalami defisiensi 

pengetahuan kognitif atau keterampilan-keterampilan psikomotor 

berkenaan dengan kondisi atau rencana pengobatan, dengan adanya 

atau kurangnya informasi kognitif sehubungan dengan topik 
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spesifik. Pengetahuan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengetahuan 

implisit dan eksplisit. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan 

yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi 

faktor-faktor yang tidak nyata, seperti keyakinan pribadi, perspektif, 

dan prinsip. Pengetahuan implisit seringkali berisi kebiasaan 

maupun kebudayaan yang bahkan dapat tidak disadari. Defisit 

pengetahuan adalah ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif 

yang berkaitan dengan topik tertentu dengan tidak menunjukkan 

respons, perubahan, atau pola disfungsi manusia, tetapi lebih 

sebagai suatu etiologi atau faktor penunjang yang dapat menambah 

suatu variasi respons (PPNI, 2017). 

 

5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kurang Pengetahuan 

Pengetahuan dapat dipengaruhi beberapa factor (Budiman & 

Riyanto, 2013), yaitu: 

a. Pendidikan 

b. Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah 

(formal maupun nonformal) dan berlangsung seumur hidup. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin 

banyak menerima informasi dan semakin banyak pula 

pengetahuan yang akan didapat, namun perlu ditekankan 

bahwa seseorang yang memiliki pendidikan rendah tidak 

berarti berpengetahuan rendah pula, karena pengetahuan 

tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal, namun dapat 

juga diperoleh dari pendidikan nonformal. 

c. Informasi 

Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, namun ada 

pula yang menekankan bahwa informasi adalah sebagai 

transfer pengetahuan. Informasi dapat dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari, yang dapat kita peroleh dari 
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pengamatan maupun data dari dunia sekitar kita, serta 

diteruskan melalui komunikasi, pendidikan formal, dan non 

formal. Informasi dapat mencakup data, teks, gambar, suara, 

dan kode. 

d. Sosial, Budaya, dan Ekonomi 

Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya 

suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, 

sehingga status sosial ekonomi seseorang akan 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. 

e. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. 

Lingkungan akan berpengaruh pada proses masuknya 

pengetahuan kepada individu yang berada dalam lingkungan 

tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik 

yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh individu. 

f. Pengalaman 

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami 

seseorang sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya. 

Pengalaman yang semakin banyak maka akan memberikan 

lebih banyak keahlian dan keterampilan. Pengetahuan dan 

keterampilan yang terus diasah dengan variasi kasus dapat 

menambah pengetahuan (Eriawan, 2013). 

g. Usia 

Pertambahnya usia seseorang dapat berpengaruh pada 

pertambahan pengetahuan yang diperolehnya, akan tetapi 

pada usia-usia tertentu mengingat atau menjelang usia lanjut 

kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pengetahuan 

akan berkurang. 
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5.3 Penatalaksanaan Kurang Pengetahuan 

NANDA (2018) dalam penatalaksanaan kurang pengetahuan 

dengan melakukan pengkajian tingkat pengetahuan pasien dan 

keluarga. Menjelaskan patofisiologi dari penyakit dan bagaimana 

hal ini berhubungan dengan anatomi dan fisiologi dengan cara yang 

tepat. Menggambarkan tanda dan gejala yang biasa muncul pada 

penyakit, dengan cara yang tepat, kemudian menggambarkan proses 

penyakit dengan cara yang tepat. Melakukan identifikasi 

kemungkinan penyebab, dengan cara yang tepat menyediakan 

informasi pada pasien tentang kondisi, dengan cara yang tepat, 

berdiskusi mengenai pilihan terapi atau penanganan, dukung pasien 

untuk mengeksplorasi atau mendapatkan second opinion dengan 

cara yang tepat atau diindikasikan, setelah itu mengeksplorasi 

kemungkinan sumber atau dukungan dengan cara yang tepat. 

 

6. Konsep Asuhan Keperawatan 

6.1 Masalah Keperawatan 

a. Nyeri Akut 

b. Hambatan Mobilitas Fisik 

c. Defisiensi Pengetahuan 

 

6.2 Diagnosa Keperawatan 

a. Nyeri Akut b.d Agen Cedera Fisik (Inflamasi Sendi) 

b. Hambatan Mobilitas Fisik b.d Kekakuan Sendi 

c. Defisiensi Pengetahuan Tentang Rheumatoid Arthritis b.d 

Kurang Informasi 
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6.3 Rencana Keperawatan 

Tabel 2.6.3.1. Data Rencana Keperawatan (Nanda NIC-NOC, 2018-2020) 

No. Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi 

1. Nyeri Akut b.d Agen 

Cedera Fisik (Inflamasi 

Sendi) 

NOC: 

a. Comfort level 

b. Pain control 

c. Pain level 

 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 
3x24 jam nyeri akut pada klien berkurang 

dengan kriteria hasil: 

1. Nyeri dapat terkontrol 

2. Tidak ada tanda dan gejala nyeri 

3. Tidak ada ekspresi menahan nyeri dan 

ungkapan secara verbal 

4. Tidak ada tegangan otot 

 

NIC: 

Pain Manajemen 

1. Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif 

2. Identifikasi intensitas nyeri 

3. Monitor nyeri 

4. Observasi adanya petunjuk non verbal mengenai 
ketidaknyamanan 

5. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian 

analgetik 

6. Lakukan tehnik nonfarmakologis (relaksasi nafas 

dalam, kompres air hangat, relaksasi otot 

progresif, senam)  

 

2. Hambatan Mobilas Fisik 

b.d Kekakuan Sendi 
NOC: 

a. Joint Movement : Active 

b. Mobility Level 
c. Self care : ADLs 

d. Transfer performance 

 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 

3 x 24 jam gangguan mobilitas fisik teratasi 

dengan kriteria hasil: 

1. Aktifitas fisik meningkat 

2. Dapat bergerak dengan mudah 

3. Dapat beraktifitas dengan nyaman 

4. Memverbalisasikan perasaan dalam 

meningkatkan kekuatan ROM dan 

kemampuan bergerak dengan mudah 

NIC: 

Exercise Therapy: ambulation 

1. Tentukan batasan pergerakan sendi dan efeknya 
terhadap fungsi sendi 

2. Kolaborasi dengan terapi fisik dalam 

mengembangkan dan menerapkan sebuah 

program latihan 

3. Monitor lokasi dan kecenderungan adanya nyeri 

dan ketidaknyamanan selama pergerakan atau 

aktivitas 

4. Jelaskan pada pasien atau keluarga manfaat dan 

tujuan melakukan latihan sendi 

5. Bantu pasien mendapatkan posisi tubuh yang 

optimal untuk pergerakan sendi pasif maupun 

aktif 
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5. Kekakuan sendi berkurang 

 

6. Lakukan latihan ROM aktif maupun pasif sesusi 

jadwal yang teratur dan terencana sesuai dengan 

indikasi 

7. Bantu untuk melakukan pergerakan sendi yang 

teratur sesuai dengan kadar nyeri yang bisa 

ditoleransi, ketahanan, dan pergerakan sendi 

 

3. Defisiensi Pengetahuan 

Tentang Rheumatoid 

Arthritis b.d Kurang 

Informasi 

NOC: 

a. Kowlwdge : disease process 

b. Kowledge : health Behavior 

 
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 

3 x 24 jam, diharapkan klien mampu 

menunjukkan pemahaman tentang penyakit 

dengan kriteria hasil: 

1. Pasien mampu menyatakan pemahaman 

tentang penyakit, kondisi, prognosis dan 

program pengobatan 

2. Pasien mampu melaksanakan prosedur 

yang dijelaskan secara benar 

3. Pasien mampu menjelaskan kembali apa 

yang dijelaskan perawat/tim kesehatan 
lainnya 

NIC: 

Teaching: Disease Process 

1. Berikan penilaian tentang tingkat pengetahuan 

pasien tentang proses penyakit yang spesifik. 
2. Jelaskan patofisiologi dari penyakit dan 

bagaimana hal ini berhubungan dengan 

anatomi dan fisiologi, dengan cara yang tepat. 

3. Gambarkan tanda dan gejala yang biasa 

muncul pada penyakit, dengan cara yang 

tepat. 

4. Gambarkan proses penyakit, dengan cara yang 

tepat. 

5. Identifikasi kemungkinan penyebab, dengna 

cara yang tepat. 

6. Sediakan informasi pada pasien tentang 
kondisi, dengan cara yang tepat. 

7. Hindari harapan yang kosong. 

8. Sediakan bagi keluarga informasi tentang 

kemampuan pasien dengan cara yang tepat. 

9. Diskusikan perubahan gaya hidup yang 

mungkin diperlukan untuk mencegah 

komplikasi dimasa yang akan datang danatau 

proses pengontrolan penyakit. 

10. Diskusikan pilihan terapi atau penanganan. 

11. Dukung pasien untuk mengeksplorasi atau 

mendapatkan second opinion dengan cara 

yang tepat atau diindikasikan. 
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12. Eksplorasi kemungkinan sumber atau 

dukungan, dengan cara yang tepat. 

13. Rujuk pasien pada grup atau agensi di 

komunitas lokal, dengan cara yang tepat. 

14. Instruksikan pasien mengenai tanda dan gejala 

untuk melaporkan pada pemberi perawatan 

kesehatan, dengan cara yang tepat. 

 

 

6.4 Implementasi dan Evaluasi 

Tabel 2.6.4.1. Data Rencana Keperawatan (Nanda NIC-NOC, 2018-2020) 

No. Diagnosa Keperawatan Imlementasi Evaluasi 

1. Nyeri Akut b.d Agen 

Cedera Fisik (Inflamasi 

Sendi) 

1. Melakukan pengkajian nyeri secara 

komprehensif 

2. Mengidentifikasi intensitas nyeri 

3. Memonitor nyeri 

4. Mengobservasi adanya petunjuk non 

verbal mengenai ketidaknyamanan 

5. Berkolaborasi dengan dokter dalam 

pemberian analgetik 

6. Melakukan tehnik nonfarmakologis 
(relaksasi nafas dalam, kompres air 

hangat, relaksasi otot progresif, senam)  

 

1. Mengetahui skala nyeri secara komprehensif 

termasuk lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas dan factor presipitasi 

2. Mengetahui intensitas nyeri pasien 

3. Mengetahui reaksi nonverbal dari ketidak 

nyamanan 

4. Untuk mengurangi nyeri dengan 

menggunakan analgetik 

5. Klien dapat mengetahui penyebab nyeri 
6. Klien dapat melakukan tekhnik 

nonfarmakologi dalam mengurangi nyeri 

(relaksasi nafas dalam, kompres air hangat, 

relaksasi otot progresif, senam) 
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2. Hambatan Mobilas Fisik 

b.d Kekakuan Sendi 

1. Menentukan batasan pergerakan sendi dan 

efeknya terhadap fungsi sendi 

2. Berkolaborasi dengan terapi fisik dalam 

mengembangkan dan menerapkan sebuah 

program latihan 

3. Memonitor lokasi dan kecenderungan 

adanya nyeri dan ketidaknyamanan selama 

pergerakan atau aktivitas 

4. Menjelaskan pada pasien atau keluarga 

manfaat dan tujuan melakukan latihan 

sendi 
5. Membantu pasien mendapatkan posisi 

tubuh yang optimal untuk pergerakan 

sendi pasif maupun aktif 

6. Melakukan latihan ROM aktif maupun 

pasif sesusi jadwal yang teratur dan 

terencana sesuai dengan indikasi 

7. Membantu untuk melakukan pergerakan 

sendi yang teratur sesuai dengan kadar 

nyeri yang bisa ditoleransi, ketahanan, dan 

pergerakan sendi 

 

1. Untuk mengetahui batasan gerak sendi dan efek 

terhadap fungsi sendi 

2. Mengetahui terapi fisik yang tepat untuk 

mengembangkan dan menerapkan program 

latihan 

3. Untuk mengetahui lokasi dan kecenderungan 

adanya nyeri dan ketidaknyamanan selama 

pergerakan dan aktivitas 

4. Untuk memberikan informasi mengenai 

manfaat dan tujuan melakukan latihan sendi 

5. Meningkat kenyamanan pasien saat melakukan 
pergerakan sendi pasif maupun aktif 

6. Melatih pergerakan sendi sesuai indikasi sesuai 

jadwal 

7. Agar dapat melakukan pergerakan sendi yang 

teratur sesuai dengan kadar nyeri yang bisa 

ditoleransi, ketahanan, dan pergerakan sendi 

3. Defisiensi Pengetahuan 

Tentang Rheumatoid 

Arthritis b.d Kurang 

Informasi 

1. Memberikan penilaian tentang tingkat 

pengetahuan pasien tentang proses 

penyakit yang spesifik. 

2. Menjelaskan patofisiologi dari penyakit 

dan bagaimana hal ini berhubungan 

dengan anatomi dan fisiologi, dengan cara 

yang tepat. 

3. Menggambarkan tanda dan gejala yang 

biasa muncul pada penyakit, dengan cara 

yang tepat. 

4. Menggambarkan proses penyakit, dengan 

cara yang tepat. 

1. Mengetahui tingkat pengetahuan pasien tentang 

proses penyakit yang spesifik 

2. Dapat menjadikan informasi ke pasien 

mengenai patofisiologi dari penyakit dan 

bagaimana hal ini berhubungan dengan anatomi 

dan fisiologi, dengan cara yang tepat 

3. Dapat mengetahui gambaran tanda dan gejala 

yang bisa muncul pada penyakit, dengan cara 

yang tepat 

4. Dapat mengetahui gambaran informasi 

mengenai proses penyakit, dengan cara yang 

tepat 
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5. Mengidentifikasi kemungkinan penyebab, 

dengna cara yang tepat. 

6. Menyediakan informasi pada pasien 

tentang kondisi, dengan cara yang tepat. 

7. Mengindari harapan yang kosong. 

8. Menyediakan bagi keluarga informasi 

tentang kemampuan pasien dengan cara 

yang tepat. 

9. Mendiskusikan perubahan gaya hidup 

yang mungkin diperlukan untuk mencegah 

komplikasi dimasa yang akan datang dan 
atau proses pengontrolan penyakit. 

10. Mendiskusikan pilihan terapi atau 

penanganan. 

11. Mendukung pasien untuk mengeksplorasi 

atau mendapatkan second opinion dengan 

cara yang tepat atau diindikasikan. 

12. Mengeksplorasi kemungkinan sumber 

atau dukungan, dengan cara yang tepat. 

13. Merujuk pasien pada grup atau agensi di 

komunitas lokal, dengan cara yang tepat. 

14. Instruksikan pasien mengenai tanda dan 
gejala untuk melaporkan pada pemberi 

perawatan kesehatan, dengan cara yang 

tepat. 

5. Untuk mengetahui penyebab dengan cara yang 

tepat 

6. Untuk memberikan informasi pada pasien 

tentang kondisi, dengan cara yang tepat 

7. Agar pasien tidak mengharpan harapan yang 

kosong 

8. Keluarga dapat mengetahui tentang 

kemampuan pasien dengan cara yang tepat 

9. Dapat menjadikan tujuan untuk merubah gaya 

hidup untuk mencegah komplikasi dimasa yang 

akan datang dan atau proses pengontrolan 
penyakit 

10. Dapat memberikan terapi yang tepat sesuai 

indikasi 

11. Untuk mengekplorasi atau mendapatkan second 

opinion dengan cara yang tepat atau 

diindikasikan 

12. Menjadikan sumber dukungan secara tepat 

13. Dapat menbuat grub atau agensi di komunitas 

lokal, dengan cara yang tepat 

14. Agar pasien dapat mengenal tanda dan gejala 

atau melaporkan pada pemberi perawatan 
kesehatan, dengan cara yang tepat 
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7. Metode Penelitian 

a) Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kasus kualitatif, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh dari suatu aplikasi untuk melihat gambaran hasil dari 

nonfarmakologi dalam mengurangi nyeri pada lansia dengan 

Rheumatoid Arthritis di UPT RPSLUT Budhi Dharma yang setelah 

dilakukakan intervensi dengan memberikan kompres air hangat, 

tarik nafas dalam serta dengan melakukan Relaksasi Otot Progresif. 

b) Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah Ny. S lansia yang berada 

di UPT RPLSUT Budhi Dharma Yogyakarta 

c) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan 

melakukan observasi yaitu terjun langsung ke lapangan dan 

mengamati dengan seksama (melihat dan mendengarkan) gejala dari 

obyek yang diteliti dan mencari data yang tidak bisa didapatkan 

melalui proses wawancara. Wawancara digunakan untuk melakukan 

pengumpulan data studi pendahuluan dalam menemukan masalah 

yang harus diteliti dan untuk mengetahui respon terhadap pasien 

yang setelah dilakukan tindakan intervensi. 

d) Teknik Analisis Data 

Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah 

dengan melakukan wawancara baik kepada klien atau pegawai, 

melihat rekam medis pasien, dan melakukan intervensi terhadap 

pasien. 
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BAB III 

LAPORAN KASUS 

 

Nama perawat   : Aji Prasetiyani Budi Lestari 

Hari/Tanggal pengkajian : Senin, 13 Juni 2022 

Jam     : 07.00 WIB  

  

A. DATA BIOGRAFI 

1. Biodata Pasien  

Nama    : Ny. S 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Umur    : 77 th 

Pendidikan Terakhir  : SD 

Agama    : Islam 

Status Perkawinan  : Menikah 

Pekerjaan    : IRT 

Suku    : Jawa 

Sumber   : Pasien dan RM 

Alamat    : Ponggalan UH VII/169-A, 14/5, Giwangan, 

  Umbulharo 

 

B. KELUHAN UTAMA  

Pasien mengatakan nyeri sendi pada bagian ekstremitas bawah dekstra dan 

sinistra. 

 

C. RIWAYAT KESEHATAN 

a. Keluhan Utama 

Pasien mengatakan kadang-kadang badannya sering pegal–pegal dan nyeri 

pada sendi bagian ekstremitas bawah dekstra dan sinistra. 
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b. Riwayat Kesehatan Sekarang 

Pasien mengatakan badannya terasa pegal - pegal dan nyeri pada sendi 

bagian ekstremitas bawah dekstra dan sinistra, apa lagi kalau untuk 

berjalan jauh, berdiri terlalu lama serta duduk terlalu lama juga sakit. 

Pasien juga mengatakan tidak mengerti kenapa bisa terjadi seperti itu. 

c. Riwayat Kesehatan Dahulu 

Pasien mengatakan dahulu memiliki riwayat penyakit Diabetes Militus 

(DM). Pasien mengatakan dahulu rutin mengonsumsi obat Metformin. 

d. Riwayat Kesehatan Keluarga 

Pasien mengatakan jika ibunya memang memiliki riwayat penyakit 

Diabetes Militus (DM). 

 

D. GENOGRAM 

Gambar 3.1: Genogram Pasien Ny. S 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Ny.S 

 

 

 

  



41 
 

 

 

E. Aktivitas Hidup Sehari-hari (ADL) 

Tabel 3.1: Aktifitas Hidup Sehari-hari (ADL) 

Aktivitas 0 1 2 3 4 

Mandi √     

Berpakaian/berdandan √     

Eliminasi √     

Mobilitas di tempat tidur √     

Ambulasi √     

Makan/ minum √     

 Keterangan:  

 0 : mandiri    

1 : Alat Bantu     

2 : Dibantu orang lain 

3 : Dibantu orang lain dan alat 

4 : Tergantung total 

 

F. PENGKAJIAN POLA GORDON 

1. Pola Persepsi Kesehatan Dan Pemeliharaan Kesehatan 

Pasien mengatakan badannya terasa pegal-pegal dan nyeri pada sendi kaki. 

Ketika ditanya tentang kesehatannya Pasien tampak bingung.  

2. Pola Nutrisi-Metabolik  

Pasien mengatakan sehari-hari makan 3 kali (pagi, siang, dan malam) 

berupa nasi, lauk, sayur, dan buah. Pasien mengatakan lebih suka minum 

Teh panas dan 2x dalam sebulan Pasien minum susu yang telah disediakan 

Keterangan : 

  

 : Klien  ------- : tinggal serumah 

  

   :perempuan             X : meninggal 

 

   : laki-laki   : Garis Keturunan 

 

   : Garis pernikahan 
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dari dapur. Pasien mengatakan menyukai semua makanan dan tidak pilih-

pilih terhadap makanan. Pasien mengatakan tidak ada nyeri telan. Kulit 

Pasien kering dan turgor kulit cukup elastis. Palpebral tidak edema. 

Konjungtiva tidak anemis. Pasien tidak menggunakana gigi palsu. 

3. Pola eliminasi 

Pasien mengatakan BAB 1x/hari. Konsistensi lembek. Tidak ada nyeri 

BAB. Pasien mengatakan tidak ada kesulitan BAB. Pasien tidak 

menggunakan obat pencahar. Tidak ada nyeri BAK.   

4. Pola aktivitas dan latihan 

Pasien mengatakan beraktivitas di sekitar panti saja. Setiap ada kegiatan 

olah raga, music, ketrampilan dan pengajian di panti pasien selalu 

mengikuti kegiatan tersebut. Pasien mengatakan kakinya pegal-pegal nyeri 

kalua untuk jalan, berdiri, atau duduk terlalu lama. Pasien tidak 

menggunakan alat bantu untuk melakukan aktivitas sehari-hari.   

5. Pola tidur dan instirahat 

Pasien mengatakan tidur malam mulai jam 21.00 WIB sampai jam 05.00 

WIB. Pasien mengatakan tidur siang hanya ± 1 jam. Tidak ada kegiatan 

rutin yang dilakukan sebelum tidur maupun setelah tidur.  

6. Pola kognitif dan perseptual 

Pasien tidak menggunakan alat bantu pendengaran dan penglihatan. 

7. Pola persepsi sensori dan konsep diri 

Pasien mengatakan nyaman tinggal di panti karena banyak temannya dan 

banyak kegiatan. Pasien mengatakan tidak ada hal negatif dari tubuhnya. 

Pasien merasa fungsi tubuhnya sama seperti yang lainnya. Pasien tidak 

menunjukkan sikap agresif atau marah saat pengkajian. Pasien kooperatif.  

8. Pola peran dan hubungan 

Pasien mengatakan selama di panti sering mengikuti kegiatan seperti 

senam pagi, ketrampilan, keagamaan dan bernyanyi bersama teman-teman 

yang lain. Komunikasi dengan teman yang ada di ruangan juga lancar. 

Pasien tampak ramah dengan temannya yang ada di wisma yang lain. 
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9. Pola seksual dan reproduksi 

Pasien mengatakan pernah menikah. Pasien mengatakan tidak ada 

gangguan pada daerah genital. 

10. Pola koping dan toleransi stres 

Pasien mengatakan tidak ada masalah yang dialami. Pasien mengatakan 

senang di panti. Komunikasi lancar dengan temannya.   

11. Pola nilai dan kepercayaan 

Pasien adalah seorang muslim. Pasien mengatakan sering melakukan 

ibadah secara rutin.  

12. Psikologi 

Persepsi Pasien. 

a) Konsep diri : Pasien mengatakan menerima dengan kondisinya saat ini 

b) Emosi : Emosi pasien stabil 

c) Adaptasi : Hubungan pasien dengan sesama penghuni panti dan 

pegawai panti baik 

d) Mekanisme pertahanan diri : Pasien biasanya ngobrol dengan seluruh 

penghuni dan pegawai panti 

 

G. Tinjauan Sistem 

a. Keadaan Umum : baik 

b. Tingkat Kesadaran : compos mentis 

c. Glasgow Coma Scale: 15  

1) Verbal : sadar dan ada orientasi baik (5) 

2) Motorik : sesuai perintah dengan benar (6) 

3) Mata : mata dapat membuka secara spontan (4) 

d. Tanda-tanda vital 

1) TD : 130/80 mmHg 

2) Nadi : 70 x/menit 

3) Suhu : 36.4º C 

4) RR : 18 x/menit 
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H. Pemeriksaan Fisik 

a. Kepala 

Bentuk kepala pasien mesochepal, tidak ada deformitas, tidak lesi, tidak 

hematom. 

b. Rambut 

Rambut pasien tampak ada sedikit uban, bergelombang dan tipis serta rapi. 

c. Muka 

Wajah pasien tampak kriput, warna kulit sawo matang, tidak ada jejas dan 

tidak ada lesi. 

d. Mata 

Mata pasien tampak simetris antara dektra dan sinistra, sklera putih, 

konjungtiva tidak anemis, tidak ada massa, pupil dapat menerima rangsang 

cahaya. 

e. Telinga 

Telinga pasien tampak simetris antara dektra dan sinistra, tidak ada masa, 

terdapat bulu halus ditelinga, sedikit secret. 

f. Hidung 

Hidung pasien tampak simetri antara dekstra dan sinistra, tidak ada 

akumulasi secret, tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa. 

g. Mulut 

Mulut pasien tidak ada stomatitis, membrane mukosa lembab dan tidak 

ada nyeri tekan. 

h. Leher 

Leher pasien tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, tidak ada nyeri tekan, 

jejas dan lesi. 

i. Dada Paru dan jantung 

Pasien mengatakan tidak merasa sesak waktu berbaring, pola nafas teratur, 

gerakan dinding dada saat bernafas teratur, tidak terdengar suara nafas 

tambahan. 
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j. Abdomen 

Abdomen pasien tidak ada lesi dan jejas, tidak mengeluh mual atau 

muntah, bising usus 25 x/menit, suara normal. 

k. Ekstremitas 

1) Atas: Pasien dapat menggerakkan kedua bagian ektremitas, kuku 

ekstremitas dekstra dan sinistra pasien bersih, kulit ekstremitas pasien 

tampak keriput dan lembab. 

2) Bawah: Pasien dapat mengangkat kedua ekstremitasnya, namun 

tampak sedikit kaku, saat dilakukan pengukuran ROM didapatkan 

hasil lutut saat dilakukan fleksi dan ekstensi 1200, mata kaki saat 

dilakukan dorsifleksi 200 dan saat dilakukan plantarfleksi 450, 

sedangkan kaki saat dilakukan inversi dan eversi 100 dan jari-jari saat 

fleksi 350, ekstensi 300, abduksi dan adduksi 150. 

3) Kekuatan otot  

Gambar 3.2: Kekuatan Otot 

5 5 

4 4 

Keterangan ; 

0. Tidak ada kontraksi sama sekali 

1. Hanya kontraksi 

2. Ada kemampuan bergerak tetapi tidak dapat melawan gravitasi 

3. Ada kekuatan bergerak untuk melawan gravitasi 

4. Ada gerakan tetapi tidak penuh 

5. Kekuatan penuh untuk dapat melakukan aktifitas 

l. Integument 

Turgor kulit pasien kurang, kulit teraba hangat, kulit lembab, 

kulittampak keriput dan berwarna sawo matang,  

m. Genetalia 

Pasien mengatakan tidak pernah mengalami masalah pada area 

genetalia, tidak gatal dan tidak ada lesi. 
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n. Sistem persyarafan 

Respon pasien terhadap pembicaraan baik tidak cedal. Pasien dapat 

merasakan sentuhan yang sama kuat. Pasien dapat mengangkat jari 

pemeriksa lalu menyentuhkan ke hidung pasien sendiri. Pasien tampak 

berdiri dengan kaki rapat dan lengan tegap di sisi badan namun agak 

sedikit oleng. Pasien dapat merentangkan ke depan telapak tangan ke 

atas dan dapat mempertahankan posisi selama kurang lebih 30 detik. 

o. Tactil respon 

Tactil respon pasien baik dan peka terhadap rangsang 

p. Data Penunjang 

Pemeriksaan Laboratorium: 10 mei 2022 

GDS : 217 mg/dl (Lansia: 70-130 mg/dL) 

AU :12,9 mg/dL (P: 2,5-7,5 mg/dL) 

BB : 45,9 Kg 

 

I. ANALISA DATA 

Nama : Ny. S 

Umur : 77 th 

Tabel 3.3: Analisa Data 

No Data fokus Problem Etiologi 

1. DS: 

- Pasien mengatakan nyeri bagian ekstremitas 

bawah dekstra dan sinistra 

DO: 

- Pasien tampak meringis menahan nyeri 

- Pasien tempak memegangi sendi bagian 

ekstremitas bawah 
P: Nyeri akibat inflamasi atau 

pengapuran pada sendi 

Q: Nyeri seperti ngilu-ngilu 

R: Nyeri kaki kanan dan kiri 

S: Skala nyeri 7 

T: Sering muncul 

- Hasil Lab. AU: 12,9 mg/dL 

- TTV: 

TD: 130/80 mmHg 

S: 36.4º C 

N: 70 x/menit 

RR: 18 x/menit 
SPO2: 98 % 

Nyeri Akut Agen Cedera 

Fisik (Inflamasi 

Sendi) 
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2. DS: 

- Pasien mengatakan tidak mampu berjalan 

jauh terlalu lama, kemudian berdiri dan 

duduk terlalu lama maka ektremitas 

bawahnya terasan nyeri 

- Pasien mengatakan sulit beraktifitas saat 

nyeri terjadi 

- Pasien mengatakan eketremitas bawah sakit 

saat digerakkan 

DO: 

- Pasien tampak berjalan berlahan 

- Pasien tampak mengangkat ekstremitas 
bawahnya sedikit kaku 

Lutut: fleksi dan ekstensi 1200 

Mata kaki: dorsifleksi 200, plantarfleksi 450 

Kaki: inversi dan eversi 100 

Jari-jari:fleksi 350, ekstensi 300, abduksi 

adduksi 150 

- Pasien tampak membatasi aktifitas 

- Pasien tampak tidak beraktifitas saat nyeri 

kambuh 

- Kekuatan otot (mayor) 

5 5 

4 4 
 

Hambatan 

Mobilitas Fisik 

Kekakuan Sendi 

3. DS: 

- Pasien mengatakan tidak mengerti mengenai 

penyakit yang dia derita saat ini 

- Pasien mengatakan tidak tau cara mengatasi 

rasa sakitnya 

DO: 

- Pasien tampak bingung ketika ditanyakan 

masalah kesehatan yang dialaminya.  

- Pasien tidak dapat menjelaskan mengenai apa 

itu Rheumatoid Arthritis, penyebab, tanda 

dan gejala serta penatalaksanaan dari 
penyakit Rheumatoid Arthritis 

 

Defisiensi 

Pengetahuan 

Tentang 

Rheumatoid 

Arthritis 

Kurang 

Informasi 

 

J. DIAGNOSA KEPERAWATAN 

1. Nyeri Akut b.d Agen Cedera Fisik (Inflamasi Sendi) 

2. Hambatan Mobilitas Fisik b.d Kekakuan Sendi 

3. Defisiensi Pengetahuan Tentang Rheumatoid Arthritis b.d Kurang 

Informasi 
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K. RENCANA KEPERAWATAN 

Nama : Ny. S 

Umum : 77 Th 

Tabel 3.4: Rencana Keperawatan 

No. 
Diagnosa 

Keperawatan 
Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Paraf 

1. Nyeri Akut b.d Agen 

Cedera Fisik (Inflamasi 

Sendi) 

NOC: 

a. Comfort level 

b. Pain control 

c. Pain level 

 

Setelah dilakukan tindakan manajemen nyeri 

selama 3 x 75 menit dalam 24 jam, nyeri akut 

pasien berkurang dengan kriteria hasil: 

1. Nyeri dapat terkontrol 

2. Tidak ada tanda dan gejala nyeri 

3. Tidak ada ekspresi menahan nyeri dan 
ungkapan secara verbal 

4. Tidak ada tegangan otot 

 

NIC: 

Pain Manajemen 

1. Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif 

2. Identifikasi intensitas nyeri 

3. Monitor nyeri 

4. Observasi adanya petunjuk non verbal mengenai 

ketidaknyamanan 

5. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian 

analgetik 

6. Lakukan tehnik nonfarmakologis (relaksasi nafas 

dalam, kompres air hangat, relaksasi otot progresif)  
 

 

2. Hambatan Mobilitas 

Fisik b.d Kekakuan 

Sendi 

NOC: 

a. Joint Movement : Active 

b. Mobility Level 

c. Self care : ADLs 

d. Transfer performance 

 

Setelah dilakukan tindakan  

keperawatan selama 3 x 65 menit dalam 24 jam 
gangguan mobilitas fisik teratasi dengan kriteria 

hasil: 

 

NIC: 

Exercise Therapy: ambulation 

1. Tentukan batasan pergerakan sendi dan efeknya 

terhadap fungsi sendi 

2. Kolaborasi dengan terapi fisik dalam 

mengembangkan dan menerapkan sebuah program 

latihan 

3. Monitor lokasi dan kecenderungan adanya nyeri 
dan ketidaknyamanan selama pergerakan atau 

aktivitas 

4. Jelaskan pada pasien atau keluarga manfaat dan 
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1. Aktifitas fisik meningkat 

2. Dapat bergerak dengan mudah 

3. Dapat beraktifitas dengan nyaman 

4. Memverbalisasikan perasaan dalam 

meningkatkan kekuatan ROM dan 

kemampuan bergerak dengan mudah 

5. Kekakuan sendi berkurang 

 

tujuan melakukan latihan sendi 

5. Bantu pasien mendapatkan posisi tubuh yang 

optimal untuk pergerakan sendi pasif maupun aktif 

6. Lakukan latihan ROM aktif maupun pasif sesuai 

jadwal yang teratur dan terencana sesuai dengan 

indikasi 

7. Bantu untuk melakukan pergerakan sendi yang 

teratur sesuai dengan kadar nyeri yang bisa 

ditoleransi, ketahanan, dan pergerakan sendi 

 

3. Defisiensi Pengetahuan 
Tentang Rheumatoid 

Arthritis b.d Kurang 

Informasi 

NOC: 
a. Knowledge : disease process 

b. Knowledge: health Behavior 

 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 

x 60 menit dalam 24 jam, diharapkan pasien 

mampu menunjukkan pemahaman tentang 

penyakit dengan kriteria hasil: 

1. Pasien mampu menyatakan pemahaman 

tentang penyakit, kondisi, prognosis dan 

program pengobatan 

2. Pasien mampu melaksanakan prosedur yang 
dijelaskan secara benar 

3. Pasien mampu menjelaskan kembali apa 

yang dijelaskan perawat/tim kesehatan 

lainnya 

 

NIC: 

Teaching : disease Process 

1. Berikan penilaian tentang tingkat pengetahuan 

pasien tentang proses penyakit yang spesifik 

2. Jelaskan patofisiologi dari penyakit dan bagaimana 

hal ini berhubungan dengan anatomi dan fisiologi, 

dengan cara yang tepat. 

3. Gambarkan tanda dan gejala yang biasa muncul 

pada penyakit, dengan cara yang tepat 

4. Gambarkan proses penyakit, dengan cara yang 

tepat 

5. Identifikasi kemungkinan penyebab, dengan cara 
yang tepat 

6. Sediakan informasi pada pasien tentang kondisi, 

dengan cara yang tepat 

7. Diskusikan perubahan gaya hidup yang mungkin 

diperlukan untuk mencegah komplikasi di masa 

yang akan datang dan atau proses pengontrolan 

penyakit 

8. Diskusikan pilihan terapi atau penanganan 

9. Dukung pasien untuk mengeksplorasi atau 

mendapatkan second opinion dengan cara yang 

tepat atau diindikasikan 

10. Eksplorasi kemungkinan sumber atau dukungan, 
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dengan cara yang tepat 

11. Instruksikan pasien mengenai tanda dan gejala 

untuk melaporkan pada pemberi perawatan 

kesehatan, dengan cara yang tepat 

 

 

 
 

 

 

 

L. CATATAN PERKEMBANGAN 

Nama : Ny. S 

Umur : 77 Th 

Tabel 3.5: Catatn Perkembangan 

Tgl/Jam 
Diagnosa 

keperawatan 
Implementasi Evaluasi Paraf 

13 Juni 2022 

16.00 WIB 

Nyeri Akut b.d 

Agen Cedera 

Fisik (Inflamasi 

Sendi) 

1. Melakukan pengkajian nyeri secara 

komprehensif 

2. Mengidentifikasi intensitas nyeri 

3. Memonitor nyeri 

4. Mengobservasi adanya petunjuk non verbal 

mengenai ketidaknyamanan 

5. Berkolaborasi dengan dokter dalam 

pemberian analgetik (Meloxicam 1x15 mg, 

Analsik 1x1) 

6. Melakukan tehnik nonfarmakologis 
(relaksasi nafas dalam, kompres air hangat, 

relaksasi otot progresif)  

S: 

- Pasien mengatakan nyeri bagian ekstremitas 

bawah dekstra dan sinistra 

O: 

- Pasien tampak meringis menahan nyeri 

- Pasien tempak memegangi sendi bagian 

ekstremitas bawah 

P: Nyeri akibat inflamasi atau pengapuran pada 

sendi 

Q: Nyeri seperti ngilu-ngilu 

R: Nyeri ekstremitas bawah dektra dan sinistra 
S: Skala nyeri 7 
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T: Sering muncul 

- Hasil Lab. AU: 12,9 mg/dL 

- TTV: 

TD: 130/80 mmHg 

S: 36.4º C 

N: 70 x/menit 

RR: 18 x/menit 

SPO2: 98 % 

 

A: Masalah keperawatan teratasi sebagian 

 

P: Lanjutkan Intervensi 
- Kaji nyeri secara komprehensif 

- Identifikasi intensitas nyeri 

- Monitor nyeri 

- Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian 

analgetik (Meloxicam 1x15 mg, Analsik 1x1) 

- Lakukan tehnik nonfarmakologis (relaksasi 

nafas dalam, kompres air hangat, relaksasi otot 

progresif)  

 

Hambatan 

Mobilitas Fisik 
b.d Kekakuan 

Sendi 

1. Menentukan batasan pergerakan sendi dan 

efeknya terhadap fungsi sendi 
2. Berkolaborasi dengan terapi fisik dalam 

mengembangkan dan menerapkan sebuah 

program latihan 

3. Memonitor lokasi dan kecenderungan 

adanya nyeri dan ketidaknyamanan selama 

pergerakan atau aktivitas 

4. Menjelaskan pada pasien atau keluarga 

manfaat dan tujuan melakukan latihan sendi 

5. Membantu pasien mendapatkan posisi tubuh 

yang optimal untuk pergerakan sendi pasif 

maupun aktif 

S: 

- Pasien mengatakan tidak mampu berjalan jauh, 
terlalu lama untuk berdiri dan duduk karen akan 

terasan nyeri kakinya jika terlalu lama 

- Pasien mengatakan sulit beraktifitas saat nyeri 

terjadi 

- Pasien mengatakan kakinya sakit saat digerakkan 

 

O: 

- Pasien tampak berjalan berlahan 

- Pasien tampak mengangkat ekstremitas bawahnya 

sedikit kaku 

Lutut: fleksi dan ekstensi 1200 

 



52 
 

6. Melakukan latihan ROM aktif maupun pasif 

sesuai jadwal yang teratur dan terencana 

sesuai dengan indikasi 

7. Membantu untuk melakukan pergerakan 

sendi yang teratur sesuai dengan kadar nyeri 

yang bisa ditoleransi, ketahanan, dan 

pergerakan sendi 

 

Mata kaki: dorsifleksi 200, plantarfleksi 450 

Kaki: inversi dan eversi 100 

Jari-jari:fleksi 350, ekstensi 300, abduksi adduksi 

150 

- Pasien tampak membatasi aktifitas 

- Pasien tampak tidak beraktifitas saat nyeri kambuh 

- Kekuatan otot (mayor) 

5 5 

4 4 

 

A: Masalah keperawatan belum teratasi 

P: Lanjutkan Intervensi 

- Kolaborasi dengan terapi fisik dalam 
mengembangkan dan menerapkan sebuah 

program latihan 

- Monitor lokasi dan kecenderungan adanya nyeri 

dan ketidaknyamanan selama pergerakan atau 

aktivitas 

- lakukan latihan ROM aktif maupun pasif sesuai 

jadwal yang teratur dan terencana sesuai dengan 

indikasi 

- Bantu untuk melakukan pergerakan sendi yang 

teratur sesuai dengan kadar nyeri yang bisa 

ditoleransi, ketahanan, dan pergerakan sendi 
 

Defisiensi 

Pengetahuan 

Tentang 

Rheumatoid 

Arthritis b.d 

Kurang 

1. Memberikan penilaian tentang tingkat 

pengetahuan pasien tentang proses 

penyakit yang spesifik 

2. Menjelaskan patofisiologi dari penyakit 

dan bagaimana hal ini berhubungan dengan 

anatomi dan fisiologi, dengan cara yang 

S: 

- Pasien mengatakan tidak mengerti mengenai 

penyakit yang dia derita saat ini 

- Pasien mengatakan tidak tau cara mengatasi rasa 

sakitnya 
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Informasi tepat. 

3. Menggambarkan tanda dan gejala yang 

biasa muncul pada penyakit, dengan cara 

yang tepat 

4. Menggambarkan proses penyakit, dengan 

cara yang tepat 

5. Mengidentifikasi kemungkinan penyebab, 

dengan cara yang tepat 

6. Menyediakan informasi pada pasien 

tentang kondisi, dengan cara yang tepat 

7. Mendiskusikan perubahan gaya hidup yang 

mungkin diperlukan untuk mencegah 
komplikasi di masa yang akan datang dan 

atau proses pengontrolan penyakit 

8. Mendiskusikan pilihan terapi atau 

penanganan 

9. Mendukung pasien untuk mengeksplorasi 

atau mendapatkan second opinion dengan 

cara yang tepat atau diindikasikan 

10. Mengeksplorasi kemungkinan sumber atau 

dukungan, dengan cara yang tepat 

11. Menginstruksikan pasien mengenai tanda 

dan gejala untuk melaporkan pada pemberi 
perawatan kesehatan, dengan cara yang 

tepat 

 

O: 

- Pasien tampak bingung ketika ditanyakan masalah 

kesehatan yang dialaminya.  

- Pasien tidak dapat menjelaskan mengenai apa itu 

Rheumatoid Arthritis, penyebab, tanda dan gejala 

serta penatalaksanaan dari penyakit Rheumatoid 

Arthritis 

 

A: Masalah keperawatan teratasi sebagian 

 

P: Lanjutkan intervensi 

- Diskusikan perubahan gaya hidup yang mungkin 
diperlukan untuk mencegah komplikasi di masa 

yang akan datang dan atau proses pengontrolan 

penyakit 

- Dukung pasien untuk mengeksplorasi atau 

mendapatkan second opinion dengan cara yang 

tepat atau diindikasikan 

- Eksplorasi kemungkinan sumber atau dukungan, 

dengan cara yang tepat 

14 Juni 2022 

07.00 WIB 

Nyeri Akut b.d 

Agen Cedera 

Fisik (Inflamasi 

Sendi) 

1. Melakukan pengkajian nyeri secara 

komprehensif 

2. Mengidentifikasi intensitas nyeri 

3. Memonitor nyeri 

4. Mengobservasi adanya petunjuk non verbal 

mengenai ketidaknyamanan 

5. Berkolaborasi dengan dokter dalam 

pemberian analgetik (Meloxicam 1x15 mg, 

S: 

- Pasien mengatakan masih nyeri bagian ekstremitas 

bawah dekstra dan sinistra sedikit berkurang 

 

O: 

- Pasien masih tampak meringis menahan nyeri 

- Pasien masih tempak memegangi sendi bagian 

ekstremitas bawah 
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Analsik 1x1) 

6. Melakukan tehnik nonfarmakologis 

(relaksasi nafas dalam, kompres air hangat, 

relaksasi otot progresif)  

- TTV: 

TD: 129/76 mmHg 

S: 36.4º C 

N: 78 x/menit 

RR: 20 x/menit 

SPO2: 98 % 

- Hasil Lab. AU: 12 mg/dL 

- Skala Nyeri: 

P: Nyeri akibat inflamasi atau pengapuran pada 

sendi 

Q: Nyeri seperti ngilu-ngilu 

R: Nyeri ekstremitas bawah dekstra dan sinistra 
S: Skala nyeri 6 

T: Sering muncul 

 

A: Masalah keperawatan teratasi sebagian 

 

P: Lanjutkan Intervensi 

- Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif 

- Monitor nyeri 

- Identifikasi intensitas nyeri 

- Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian 

analgetik (Meloxicam 1x15 mg, Analsik 1x1) 
- Lakukan tehnik nonfarmakologis (relaksasi 

nafas dalam, kompres air hangat, relaksasi otot 

progresif) 

 

Hambatan 

Mobilitas Fisik 

b.d Kekakuan 

Sendi 

1. Menentukan batasan pergerakan sendi dan 

efeknya terhadap fungsi sendi 

2. Berkolaborasi dengan terapi fisik dalam 

mengembangkan dan menerapkan sebuah 

program latihan 

3. Memonitor lokasi dan kecenderungan 

adanya nyeri dan ketidaknyamanan selama 

S: 

- Pasien mengatakan sulit beraktifitas saat nyeri 

terjadi 

- Pasien mengatakan kakinya sakit saat digerakkan 

 

O: 

- Pasien tampak berjalan berlahan 
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pergerakan atau aktivitas 

4. Menjelaskan pada pasien atau keluarga 

manfaat dan tujuan melakukan latihan sendi 

5. Membantu pasien mendapatkan posisi tubuh 

yang optimal untuk pergerakan sendi pasif 

maupun aktif 

6. Melakukan latihan ROM aktif maupun pasif 

sesuai jadwal yang teratur dan terencana 

sesuai dengan indikasi 

7. Membantu untuk melakukan pergerakan 

sendi yang teratur sesuai dengan kadar nyeri 

yang bisa ditoleransi, ketahanan, dan 
pergerakan sendi 

 

- Pasien tampak mengangkat ekstremitas bawahnya 

sedikit kaku 

Lutut: fleksi dan ekstensi 1200 

Mata kaki: dorsifleksi 200, plantarfleksi 450 

Kaki: inversi dan eversi 100 

Jari-jari:fleksi 350, ekstensi 300, abduksi adduksi 

150 

- Pasien tampak tidak beraktifitas saat nyeri kambuh 

- Kekuatan otot (mayor) 

5 5 

4 4 

 

A: Masalah keperawatan teratasi sebagian 
 

P: Lanjutkan Intervensi 

- Kolaborasi dengan terapi fisik dalam 

mengembangkan dan menerapkan sebuah 

program Latihan 

- Monitor lokasi dan kecenderungan adanya 

nyeri dan ketidaknyamanan selama pergerakan 

atau aktivitas 

- lakukan latihan ROM aktif maupun pasif 

sesuai jadwal yang teratur dan terencana sesuai 

dengan indikasi 
- Bantu untuk melakukan pergerakan sendi yang 

teratur sesuai dengan kadar nyeri yang bisa 

ditoleransi, ketahanan, dan pergerakan sendi. 

 

Defisiensi 

Pengetahuan 

Tentang 

Rheumatoid 

Arthritis b.d 

Kurang 

1. Memberikan penilaian tentang tingkat 

pengetahuan pasien tentang proses 

penyakit yang spesifik 

2. Menjelaskan patofisiologi dari penyakit 

dan bagaimana hal ini berhubungan dengan 

anatomi dan fisiologi, dengan cara yang 

S: 

- Pasien mengatakan sedikit mengerti mengenai 

penyakit yang dia derita saat ini 

- Pasien mengatakan dapat mengetahui sedikit cara 

mengatasi rasa sakitnya 
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Informasi tepat. 

3. Menggambarkan tanda dan gejala yang 

biasa muncul pada penyakit, dengan cara 

yang tepat 

4. Menggambarkan proses penyakit, dengan 

cara yang tepat 

5. Mengidentifikasi kemungkinan penyebab, 

dengan cara yang tepat 

6. Menyediakan informasi pada pasien 

tentang kondisi, dengan cara yang tepat 

7. Mendiskusikan perubahan gaya hidup yang 

mungkin diperlukan untuk mencegah 
komplikasi di masa yang akan datang dan 

atau proses pengontrolan penyakit 

8. Mendiskusikan pilihan terapi atau 

penanganan 

9. Mendukung pasien untuk mengeksplorasi 

atau mendapatkan second opinion dengan 

cara yang tepat atau diindikasikan 

10. Mengeksplorasi kemungkinan sumber atau 

dukungan, dengan cara yang tepat 

11. Menginstruksikan pasien mengenai tanda 

dan gejala untuk melaporkan pada pemberi 
perawatan kesehatan, dengan cara yang 

tepat 

 

O: 

- Pasien sedikit tidak tampak bingung ketika 

ditanyakan masalah kesehatan yang dialaminya.  

- Pasien dapat menjelaskan mengenai apa itu 

Rheumatoid Arthritis, penyebab, tanda dan gejala 

serta penatalaksanaan dari penyakit Rheumatoid 

Arthritis meskipun ada yang terlupakan 

 

A: Masalah keperawatan teratasi sebagian 

 

P: Lanjutkan intervensi 

- Jelaskan Kembali patofisiologi dari penyakit dan 
bagaimana hal ini berhubungan dengan anatomi 

dan fisiologi, dengan cara yang tepat. 

- Gambarkan kembali tanda dan gejala yang biasa 

muncul pada penyakit, dengan cara yang tepat 

- Diskusikan perubahan gaya hidup yang mungkin 

diperlukan untuk mencegah komplikasi di masa 

yang akan datang dan atau proses pengontrolan 

penyakit 

- Dukung pasien untuk mengeksplorasi atau 

mendapatkan second opinion dengan cara yang 

tepat atau diindikasikan 
- Eksplorasi kemungkinan sumber atau dukungan, 

dengan cara yang tepat 

15 Juni 2022 

07.00 WIB 

Nyeri Akut b.d 

Agen Cedera 

Fisik (Inflamasi 

Sendi) 

1. Melakukan pengkajian nyeri secara 

komprehensif 

2. Mengidentifikasi intensitas nyeri 

3. Memonitor nyeri 

4. Mengobservasi adanya petunjuk non verbal 

mengenai ketidaknyamanan 

5. Berkolaborasi dengan dokter dalam 

pemberian analgetik (Meloxicam 1x15 mg, 

S: 

- Pasien mengatakan masih agak terasa nyeri bagian 

ekstremitas bawah dekstra dan sinistra 

- Pasien mengatakan nyeri sedikit berkurang 

O: 

- Pasien terkadang masih tampak meringis menahan 

nyeri 
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Analsik 1x1) 

6. Melakukan tehnik nonfarmakologis 

(relaksasi nafas dalam, kompres air hangat, 

relaksasi otot progresif)  

- Pasien terkadang masih tempak memegangi sendi 

bagian ekstremitas bawah 

- TTV: 

TD: 127/56 mmHg 

S: 36.4º C 

N: 89 x/menit 

RR: 20 x/menit 

SPO2: 98 % 

- Hasil Lab. AU: 11 mg/dL 

- Skala Nyeri: 

P: Nyeri akibat inflamasi atau pengapuran pada 

sendi 
Q: Nyeri seperti ngilu-ngilu 

R: Nyeri ekstremitas bawah dekstra dan sinistra 

S: Skala nyeri 5 

T: Sering muncul 

 

A: Masalah keperawatan teratasi Sebagian 

 

P: Lanjutkan Intervensi 

-  

- Lakukan tehnik nonfarmakologis (relaksasi 

nafas dalam, kompres air hangat, relaksasi otot 
progresif) 

- Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian 

analgetik (Meloxicam 1x15 mg, Analsik 1x1) 

 

Hambatan 
Mobilitas Fisik 

b.d Kekakuan 

Sendi 

1. Menentukan batasan pergerakan sendi dan 
efeknya terhadap fungsi sendi 

2. Berkolaborasi dengan terapi fisik dalam 

mengembangkan dan menerapkan sebuah 

program latihan 

3. Memonitor lokasi dan kecenderungan 

adanya nyeri dan ketidaknyamanan selama 

S: 
- Pasien mengatakan dapat berjalan meskipun 

berlahan 

- Pasien mengatakan dapat beraktifitas 

 

O: 

- Pasien tampak berjalan berlahan dan 
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pergerakan atau aktivitas 

4. Menjelaskan pada pasien atau keluarga 

manfaat dan tujuan melakukan latihan sendi 

5. Membantu pasien mendapatkan posisi tubuh 

yang optimal untuk pergerakan sendi pasif 

maupun aktif 

6. Melakukan latihan ROM aktif maupun pasif 

sesuai jadwal yang teratur dan terencana 

sesuai dengan indikasi 

7. Membantu untuk melakukan pergerakan 

sendi yang teratur sesuai dengan kadar nyeri 

yang bisa ditoleransi, ketahanan, dan 
pergerakan sendi 

 

beraktifitas 

- Pasien tampak berjalan-jalan keluar panti 

- Pasien tampak tidak beraktifitas saat nyeri 

kambuh 

- Pasien tampak mengangkat ekstremitas 

bawahnya sedikit kaku 

Lutut: fleksi dan ekstensi 1200 

Mata kaki: dorsifleksi 200, plantarfleksi 450 

Kaki: inversi dan eversi 100 

Jari-jari:fleksi 350, ekstensi 300, abduksi 

adduksi 150 

- Pasien tampak beraktifitas 
- Pasien tampak tidak beraktifitas saat nyeri 

kambuh 

- Kekuatan otot (mayor) 

5 5 

4 4 

 

A: Masalah keperawatan teratasi sebagian 

 

P: Lanjutkan Intervensi 

- Kolaborasi dengan terapi fisik dalam 

mengembangkan dan menerapkan sebuah 

program latihan 

- Monitor lokasi dan kecenderungan adanya 

nyeri dan ketidaknyamanan selama pergerakan 

atau aktivitas 

- Lakukan latihan ROM aktif maupun pasif 

sesuai jadwal yang teratur dan terencana sesuai 

dengan indikasi 

- Bantu untuk melakukan pergerakan sendi yang 

teratur sesuai dengan kadar nyeri yang bisa 

ditoleransi, ketahanan, dan pergerakan sendi 
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Defisiensi 

Pengetahuan 

Tentang 

Rheumatoid 

Arthritis b.d 

Kurang 

Informasi 

1. Memberikan penilaian tentang tingkat 

pengetahuan pasien tentang proses penyakit 

yang spesifik 

2. Menjelaskan patofisiologi dari penyakit dan 

bagaimana hal ini berhubungan dengan 

anatomi dan fisiologi, dengan cara yang 

tepat. 

3. Menggambarkan tanda dan gejala yang biasa 

muncul pada penyakit, dengan cara yang 

tepat 

4. Menggambarkan proses penyakit, dengan 

cara yang tepat 
5. Mengidentifikasi kemungkinan penyebab, 

dengan cara yang tepat 

6. Menyediakan informasi pada pasien tentang 

kondisi, dengan cara yang tepat 

7. Mendiskusikan perubahan gaya hidup yang 

mungkin diperlukan untuk mencegah 

komplikasi di masa yang akan datang dan 

atau proses pengontrolan penyakit 

8. Mendiskusikan pilihan terapi atau 

penanganan 

9. Mendukung pasien untuk mengeksplorasi 
atau mendapatkan second opinion dengan 

cara yang tepat atau diindikasikan 

10. Mengeksplorasi kemungkinan sumber atau 

dukungan, dengan cara yang tepat 

11. Menginstruksikan pasien mengenai tanda 

dan gejala untuk melaporkan pada pemberi 

perawatan kesehatan, dengan cara yang tepat 

S: 

- Pasien mengatakan mengerti mengenai penyakit 

yang dia derita saat ini 

- Pasien mengatakan tau cara mengatasi rasa 

sakitnya 

 

O: 

- Pasien dapat menjelaskan ketika ditanyakan 

masalah kesehatan yang dialaminya.  

- Pasien dapat menjelaskan mengenai apa itu 

Rheumatoid Arthritis, penyebab, tanda dan gejala 

serta penatalaksanaan dari penyakit Rheumatoid 
Arthritis 

- Pasien dapat mengeksplorasi sumber dan dukungan 

dengan cara yang tepat 

- Pasien dapat melaporkan pada pemberi perawatan 

kesehatan, dengan cara yang tepat 

 

A: Masalah keperawatan teratasi 

 

P: Hentikan intervensi 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN PENELITIAN 

Pada penelitian “Laporan Kasus Asuhan Keperawatan Pada Lansia 

Dengan Rheumatoid Arthritis Di UPT RPSLUT Budhi Dharma 

Yogyakarta” ini merupakan penelitian yang dilakukan peneliti di UPT 

RPSLUT Budhi Dharma Giwangan Yogyakarta, yang merupakan naungan 

dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.  

Rumah Pelayanan Sosial ini adalah wadah atau institusi yang 

memberikan pelayanan dan perawatan jasmani rohani dan social serta 

perlindungan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat menikmati 

hidup secara wajar, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan lanjut 

usia, meningkatkan kesadaran dalam beribadah dan memelihara kesehatan, 

kebersihan diri dan lingkungan, kemudian tujuan selanjutnya yaitu untuk 

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sesuai kebutuhan lanjut usia. 

Pelayanan ini menjangakau wilayah Kota Yogyakarta namun tidak 

menutup kemungkinan lanjut usia terlantar penduduk luar kota yang 

dirazia oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan daya tampung 70 orang 

meliputi penghuni tetap dan lansia shelter.  

Rumah Pelayanan ini terdapat sarana dan prasarana meliputi 8 

wisma yang dihuni oleh lansia itu sendiri, kemudian ruang klinik, psikolog 

dan konseling, pendopo, masjid, dapur, ruang perawat, kantor yang 

representative, dapur, rumah penjaga serta fasilitas ambulance, mobil 

jenazah terdapat juga tanah pemakaman social yang letaknya tidak terlalu 

jauh dari rumah peyanan itu sendiri. Untuk tenaga kesehatan terdapat 9 

orang tenaga kesehatan perawat yang terbagi atas 3 sift yaitu pagi, siang 

dan malam, setiap sift terdiri 2 orang. 
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B. ANALISIS PENGKAJIAN 

Pengkajian keperawatan merupakan salah satu dari komponen dari 

proses keperawatan yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh perawat dari 

permasalahan yang dialami klien meliputi usaha pengumpulan data 

tentang status kesehatan seseorang klien secara sistematis, menyeluruh, 

akurat, singkat dan berkesinambungan (Muttaqin, 2012). Pada hasil 

pengkajian yang telah dilakukan pada pasien Ny. S di UPT RPSLUT 

Budhi Dharma Yogyakarta, ditemukan masalah kesehatan yaitu 

Rheumatoid Arthritis. Dalam pengkajian didapatkan data subyektif bahwa 

pasien mengatakan kadang-kadang badannya sering pegal–pegal, pasien 

juga mengatakan bagian sendi ekstremitas bawah dekstra dan sinistranya 

terasa nyeri saat digerakkan, nyeri lebih berat dirasakan apabila terlalu 

lama berjalan, duduk atau bahkan berdiri, untuk data pemeriksaan 

obyektifnya bahwa pasien tampak meringis kesakitan, dan tampak 

memegangi bagian ektremitas bawahnya, kemudian didapatkan 

pemeriksaan darahnya bahwa AU: 12,9 mg/dL, kemudian untuk tanda-

tanda vitalnya didapatkan TD: 130/80 mmHg; S: 36.4º C; N: 70 x/menit; 

RR: 18 x/menit dan SPO2: 98 %, untuk skala nyeri pasien 7, nyeri yang 

dialaminya hilang timbul, pasien juga mengatakan saat nyeri terjadi pasien 

saat itu kesulitan dalam melakukan aktivitas. Hal ini sesuai dengan 

karakteristik nyeri akut dalam (NANDA, 2018) yaitu ketika sesorang 

mengalami rasa nyeri yang bersifat akut dirinya akan menampilkan 

ekspresi wajah nyeri seperti meringis kesakitan, kemudian mengeluhkan 

rasa nyerinya, selain itu juga terjadi perubahan aktivitas dari biasanya. 

Dari hasil pemeriksaan fisik pasien Ny. S didaptkan hasil bahwa 

pasien dapat mengangkat kedua ekstremitasnya, namun tampak sedikit 

kaku, saat dilakukan pengkajian ROM didapatkan hasil lutut saat 

dilakukan fleksi dan ekstensi 1200, mata kaki saat dilakukan dorsifleksi 

200 dan saat dilakukan plantarfleksi 450, sedangkan kaki saat dilakukan 

inversi dan eversi 100 dan jari-jari saat fleksi 350, ekstensi 300, abduksi dan 

adduksi 150. pasien mengatakan saat nyeri terjadi juga tidak tidak dapat 
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melakukan aktifitas karena sendi akan terasa kaku dan nyeri saat 

digerakkan, dari hasil pemeriksaan fisik pada Ny. S tersebut menunjukkan 

bahwa tanda dan gejala dari gangguan mobilitas fisik, antara lain 

penurunan kekuatan otot, kekakuan sendi, gangguan musculoskeletal, 

nyeri dan salah satu yang terkait dengan gangguan mobilitas fisik yaitu 

osteoarthritis yang merupakan peradangan pada sendi yang menyebabkan 

nyeri pada sendi (PPNI, 2017). 

Dengan usia Ny. S yang sudah 77 tahun ini juga mengatakan tidak 

mengerti kenapa bisa terjadi seperti ini, kemudian pasien juga mengatakan 

tidak mengetahui cara mengatasi rasa sakitnya, tidak mengetahui penyakit 

yang diderita saat ini, tidak begitu tau apa penyebab dan cara 

penanganannya, pasien juga tampak bingung ketika ditanyakan masalah 

kesehatan yang dialaminya, pasien juga tidak dapat menjelaskan mengenai 

apa itu Rheumatoid Arhtritis, penyebab, tanda dan gejala serta 

penatalaksanaan dari penyakit Rheumatoid Arhtritis, dari hasil pengkajian 

juga didapatkan pasien hanya lulusan SD. Pada pasien Ny. S ini 

menunjukkan pertambahan usia seseorang dapat berpengaruh pada 

pertambahan pengetahuan yang diperolehnya atau defisiensi pengetahuan 

tentang Rheumatoid Arhtritis, akan tetapi pada usia-usia tertentu 

mengingat atau menerima pengetahuan berkurang apalagi menjelang usia 

lanjut (NANDA, 2018), dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, 

maka akan semakin banyak menerima informasi dan semakin banyak pula 

pengetahuan yang akan didapat, namun perlu ditekankan bahwa seseorang 

yang memiliki pendidikan rendah tidak berarti berpengetahuan rendah 

pula, karena pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal, 

namun dapat juga diperoleh dari pendidikan nonformal, informasi juga 

dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari (Budiman, 2013). 

Dari data teoritis yang terjadi pada penderita Rheumatoid Arthritis 

biasanya disebabkan karena kekakuan pada sendi terutama pada sendi 

tangan dan kaki yang terjadi sekitar 30 – 60 menit secara teratur di pagi 

hari atau sore hari, sehingga menyebabkan penderita rematik akan 
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mengalami keterbatasan dalam gerakan. Rheumatoid Arthritis dapat 

disebabkan oleh kegemukan, usia, jenis kelamin, genetik, suku (Soumya, 

2017). Rheumatoid Arthritis adalah penyakit yang banyak diderita seiring 

dengan bertambahnya usia yang disebabkan oleh adanya pengapuran 

sendi, sehingga orang dengan jenis penyakit ini akan mengalami nyeri dan 

keterbatasan gerak (Meliny, 2018) tanda dan gejala hal tersebut banyak 

ditemukan dan sesuai dengan yang diderita oleh Ny. S. 

 

C. ANALISIS DIAGNOSIS KEPERAWATAN 

Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis mengenai respons 

manusia terhadap kondisi kesehatan/proses kehidupan. Diagnosis 

keperawatan memberikan dasar untuk pemilihan intervensi keperawatan 

untuk mencapai hasil yang harus dipertanggungjawabkan oleh perawat. 

Diagnosis keperawatan dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh 

selama asesmen keperawatan dan memungkinkan untuk perawat 

mengembangkan rencana asuhan keperawatan (Vera, 2022). Diagnosis 

keperawatan yang diangkat pada kasus kelolaan adalah nyeri akut, 

hambatan mobilitas fisik, dan defisiensi pengetahuan. 

1. Nyeri Akut berhubungan dengan Agen Cedera Fisik (Inflamasi Sendi) 

Nyeri adalah suatu mekanisme pertahanan bagi tubuh yang 

timbul bila mana jaringan sedang dirusak yang menyebabkan individu 

tersebut bereaksi dengan cara memindahkan stimulus nyeri (Guyton & 

Hall, 2008 dalam Saifullah, 2015). Pada kasus kelolaan ini masalah 

keperawatan utama adalah nyeri akut berhubungan dengan agen cedera 

fisik (inflamasi sendi). Penulis menetapkan diagnosa ini sebagai 

prioritas pertama karena nyeri akut termasuk dalam domain 

ketidaknyamanan (kebutuhan dasar manusia). Menurut Hierarki 

Maslow kenyamanan adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak 

diatasi maka akan menimbulkan gangguan yang berkepanjangan. 

Dampak nyeri terhadap pasien, yaitu terbatasnya Activity Daily Living 

(ADL), bonding attachment (ikatan kasih sayang) dan mobilisasi 
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pasien karena adanya peningkatan intensitas nyeri apabila pasien 

bergerak. Menurut (Andarmoyo, 2013) nyeri adalah ketidaknyamanan 

yang dapat disebabkan oleh efek dari penyakit-penyakit tertentu atau 

akibat cedera. 

Berdasarkan hasil pengkajian, pemeriksaan yang telah dilakukan 

perawat pada Ny. S ditegakkan prioritas diagnosa keperawatan yaitu  

nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik (inflamasi sendi). 

Data yang memperkuat penulis mengambil diagnosa keperawatan 

nyeri akut pada kasus Ny. S didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan nyeri bagian ekstremitas bawah dekstra dan sinistra, 

sedangkan dari data obyektifnya pasien tampak meringis menahan 

nyeri dan tempak memegangi sendi bagian ekstremitas bawah dengan 

karakteristik nyeri P: Nyeri akibat inflamasi atau pengapuran pada 

sendi; Q: Nyeri seperti ngilu-ngilu; R: Nyeri kaki kanan dan kiri; S: 

Skala nyeri 7; T: Sering muncul. 

2. Hambatan Mobilitas Fisik berhubungan dengan Kekakuan Sendi 

Berdasarkan Nursing Outcome Classification and Nursing 

Intervension Classification (NOC & NIC, 2018) hambatan mobilitas 

fisik adalah keterbatasan fisik tubuh baik satu maupun lebih 

ekstremitas secara mandiri dan terarah. Penyebab dari gangguan 

mobilitas fisik yaitu, penurunan kekuatan otot, kekakuan sendi, 

gangguan musculoskeletal, nyeri dan salah satu yang terkait dengan 

gangguan mobilitas fisik yaitu osteoarthritis yang merupakan 

peradangan pada sendi yang menyebabkan nyeri pada sendi (PPNI, 

2017). Berdasarkan hasil pengkajian dari pemeriksaan yang telah 

dilakukan perawat pada Ny. S dapat ditegakkan hambatan mobilitas 

fisik pada kasus ini, karena memenuhi batasan karakteristik yang 

sudah ditetapkan di atas dengan data pengkajian yang menguatkan 

yaitu berupa data subjektif pasien mengatakan tidak mampu berjalan 

jauh, terlalu lama, kemudian berdiri dan duduk terlalu lama, maka 

ektremitas bawahnya terasan nyeri, pasien juga mengatakan sulit 
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beraktifitas saat nyeri terjadi dan ekstremitas bawah sakit saat 

digerakkan sedangkan data objektifnya pasien tampak berjalan 

berlahan dapat mengangkat ekstremitas bawahnya namun sedikit kaku, 

dan untuk hasil pengkajian ROMnya menunjukkan  bahwa Lutut: 

fleksi dan ekstensi 1200; Mata kaki: dorsifleksi 200, plantarfleksi 450; 

Kaki: inversi dan eversi 100; Jari-jari: fleksi 350, ekstensi 300, abduksi 

adduksi 150, kemudian pasien tampak membatasi aktifitasnya dan 

tampak tidak beraktifitas saat nyeri kambuh dan untuk hasil pengkajian 

kekuatan ototnya (mayor) 5 5, 4 4. 

3. Defisiensi Pengetahuan Tentang Rheumatoid Arthritis berhubungan 

dengan Kurang Informasi 

NANDA (2018) Kurang pengetahuan adalah suatu keadaan 

dimana seorang individu atau kelompok mengalami defisiensi 

pengetahuan kognitif atau keterampilan-keterampilan psikomotor 

berkenaan dengan kondisi atau rencana pengobatan, dengan adanya 

atau kurangnya informasi kognitif sehubungan dengan topik spesifik. 

Berdasarkan hasil pengkajian dari pemeriksaan yang telah dilakukan 

perawat pada Ny. S dapat ditegakkan diagnosa kurang pengetahuan, 

dikarenakan hasil pengkajian yang didapatkan yaitu sebagai data 

subyektifnya dari pasien adalah bahwa pasien mengatakan hanya 

bersekolah sampai dengan Sekolah Dasar, tidak mengerti mengenai 

penyakit yang dia derita saat ini, dan pasien juga mengatakan tidak tau 

cara mengatasi rasa sakitnya, kemudian untuk data obyektifnya yang 

didapatkan bahwa pasien tampak bingung ketika ditanyakan masalah 

kesehatan yang dialaminya, kemudian tidak dapat menjelaskan 

mengenai apa itu Rheumatoid Arthritis, penyebab, tanda dan gejala 

serta penatalaksanaan dari penyakit Rheumatoid Arthritis. 

 

D. ANALISIS INTERVENSI KEPERAWATAN 

Perencanaan adalah fase proses keperawatan yang penuh 

pertimbangan dan sistematis dan mencakup pembuatan keputusan dan 
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penyelesaian masalah. Dalam perencanaan, perawat merujuk pada data 

pengkajian klien dan pernyataan diagnosis sebagai petunjuk dalam 

merumuskan tujuan klien dan merancang intervensi keperawatan yang 

diperukan untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan masalah 

kesehatan klien. Menurut Nursing Interventions Classification (NIC) 

(2018), intervensi keperawatan merupakan suatu perawatan yang 

dilakukan perawat berdasarkan penilaian klinis dan pengetahuan perawat 

untuk meningkatkan outcoem pasien/klien. Tujuan atau outcome adalah 

konsep yang mencerminkan seorang pasien, pangasuh/caregiver, keluarga, 

atau kondisi masyarakat, perilaku, atau persepsi daripada hanya sekedar 

sebagai tujuan yang diharapkan. Standar kriteria hasil dikembangkan 

untuk mengukur hasil dari tindakan keperawatan. Selain itu, hal ini juga 

berguna untuk menggambarkan respon klien terhadap tindakan 

keperawatan (Moorhead, et.al., 2016). 

Berdasarkan hasil analisis dari pengkajian Ny. S didapatkan 

masalah pada penderita Rheumatoid Arthritis adalah nyeri Akut 

berhubungan dengan agen cedera fisik (Inflamasi Sendi), kemudian 

hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi, serta 

defisiensi pengetahuan tentang Rheumatoid Arthritis berhubungan dengan 

kurang informasi, hal ini disesuikan dengan hasil pengkajian yang 

didapatkan pada hari pertama. Pada diagnosa keperawatan dengan nyeri 

akut, pasien mengeluh sendi ekstremitas bawah dekstra dan sinistra terasa 

nyeri dan pasien tampak memegangi bagian ektremitas bawahnya, nyeri 

seperti ngilu, sering muncul, dan skala yang didapatkan 7, pasien juga 

tampak meringis menahan nyeri serta tidak dapat melakukan aktivitas saat 

nyeri terjadi. Setelah dilakukan tindakan manajemen nyeri selama 3 x 75 

menit dalam 24 jam, nyeri akut pasien berkurang dengan kriteria hasil: 

pasien mampu mengontrol nyeri, tanda dan gejala nyeri pasien berkurang, 

tidak ada ekspresi menahan nyeri dan ungkapan secara verbal serta tidak 

ada tegangan otot. Intervensi yang dilakukan dengan pengkajian nyeri 

secara komprehensif, identifikasi intensitas nyeri, memonitor nyeri, 
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mengobservasi adanya petunjuk non verbal mengenai ketidaknyamanan, 

berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgetik, serta melakukan 

tehnik nonfarmakologis (relaksasi nafas dalam, kompres air hangat, 

relaksasi otot progresif). 

Pada diagnosa keperawatan hambatan mobilitas fisik pasien 

mengatakan tidak mampu berjalan jauh terlalu lama, kemudian berdiri dan 

duduk terlalu lama maka ektremitas bawahnya terasan nyeri, pasien juga 

mengatakan sulit beraktifitas saat nyeri terjadi dan mengatakan ekstremitas 

bawah sakit saat digerakkan, selain itu pasien tampak berjalan berlahan 

dan saat mengangkat ekstremitas bawahnya sedikit kaku setelah dilakukan 

pengkajian ROM didapatkan hasil: Lutut: fleksi dan ekstensi 1200; Mata 

kaki: dorsifleksi 200, plantarfleksi 450; Kaki: inversi dan eversi 100; Jari-

jari:fleksi 350, ekstensi 300, abduksi adduksi 150 pasien juga tampak 

membatasi aktifitas, tampak tidak beraktifitas saat nyeri kambuh 

didapatkan hasil bahwa kekuatan otot (mayor) 5 5 4 4. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 3 x 65 menit dalam 24 jam gangguan 

mobilitas fisik teratasi dengan kriteria hasil: aktifitas fisik pasien 

meningkat pasien dapat bergerak dengan mudah, dan dapat beraktifitas 

dengan nyaman, kemudian pasien dapat memverbalisasikan perasaan 

dalam meningkatkan kekuatan ROM dan kemampuan bergerak dengan 

mudah, serta kekakuan sendi berkurang. Intervensi yang dilakukan peneliti 

untuk diagnosa hambatan mobilitas fisik pasien adalah dengan mentukan 

batasan pergerakan sendi dan efeknya terhadap fungsi sendi, melakukan 

kolaborasi dengan terapi fisik dalam mengembangkan dan menerapkan 

sebuah program latihan, memonitor lokasi dan kecenderungan adanya 

nyeri dan ketidaknyamanan selama pergerakan atau aktivitas, menjelaskan 

pada pasien atau keluarga manfaat dan tujuan melakukan latihan sendi, 

membantu pasien mendapatkan posisi tubuh yang optimal untuk 

pergerakan sendi pasif maupun aktif, melakukan latihan ROM aktif 

maupun pasif sesuai jadwal yang teratur dan terencana sesuai dengan 

indikasi, serta membantu pasien untuk melakukan pergerakan sendi yang 
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teratur sesuai dengan kadar nyeri yang bisa ditoleransi, ketahanan, dan 

pergerakan sendi. 

Kemudian selanjutnya untuk diagnosa dengan defisiensi 

pengetahuan dimana pasien mengatakan tidak mengerti mengenai penyakit 

yang dia derita saat ini, tidak tau cara mengatasi rasa sakitnya, pasien juga 

terlihat ampak tampak bingung ketika ditanyakan masalah kesehatan yang 

dialaminya. Serta tidak dapat menjelaskan mengenai apa itu Rheumatoid 

Arthritis, penyebab, tanda dan gejala serta penatalaksanaan dari penyakit 

Rheumatoid Arthritis. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 

60 menit dalam 24 jam tersebut maka diharapkan pasien mampu 

menunjukkan pemahaman tentang penyakit dengan kriteria hasil: bahwa 

pasien mampu menyatakan pemahaman tentang penyakit, kondisi, 

prognosis dan program pengobatan pasien juga mampu melaksanakan 

prosedur yang dijelaskan secara benar, serta pasien mampu menjelaskan 

kembali apa yang dijelaskan perawat/tim kesehatan lainnya. Intervensi 

yang dilakukan oleh peneliti dengan diagnosa defisiensi pengetahuan 

adalah dengan memberikan penilaian tentang tingkat pengetahuan pasien 

tentang proses penyakit yang spesifik, menjelaskan patofisiologi dari 

penyakit dan bagaimana hal ini berhubungan dengan anatomi dan 

fisiologi, dengan cara yang tepat, menggambarkan tanda dan gejala yang 

biasa muncul pada penyakit, dengan cara yang tepat, proses penyakit, 

dengan cara yang tepat, mengidentifikasi kemungkinan penyebab, dengan 

cara yang tepat, menyediakan informasi pada pasien tentang kondisi, 

dengan cara yang tepat mendiskusikan mengenai perubahan gaya hidup 

yang mungkin diperlukan untuk mencegah komplikasi di masa yang akan 

datang dan atau proses pengontrolan penyakit, berdiskusi mengenai 

pilihan terapi atau penanganan, dan mendukung pasien untuk 

mengeksplorasi atau mendapatkan second opinion dengan cara yang tepat 

atau diindikasikan, mengeksplorasi kemungkinan sumber atau dukungan, 

dengan cara yang tepat, serta menginstruksikan pasien mengenai tanda dan 

gejala untuk melaporkan pada pemberi perawatan kesehatan, dengan cara 
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yang tepat. Pengambilan intervensi ini didasarkan pada panduan 

perumusan intervensi yang disebutkan di buku Nursing Interventions 

Classification (NIC). 

 

E. ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Menurut Mufidaturrohmah (2017), implementasi merupakan 

tindakan yang sudah direncanakan dalam rencana perawatan. Tindakan 

keperawatan mencakup tindakan mandiri (independen) dan tindakan 

kolaborasi. Tindakan mandiri merupakan aktivitas perawat yang 

didasarkan pada kesimpulan atau keputusan sendiri dan bukan merupakan 

petunjuk atau perintah dari petugas kesehatan lain. Implementasi 

keperawatan adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana 

keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan (Setiadi, 2012).  

Dalam penelitian studi kasus dengan diagnosa nyeri akut ini 

penulis melakukan terapi nonfarmakologi dan farmakologi, untuk teknik 

nonfarmakologinya peneliti melakukan teknik relaksai nafas dalam, 

kompres air hangat, serta relaksasi otot progresif. Dalam sebuah jurnal dari 

penelitian (Zalukhu, et.al., 2021) dari sepuluh jurnal yang telah di review 

teknik relaksasi nafas dalam efektif dalam penurunan tingkat nyeri pada 

lansia dengan arthritis rheumatoid dimana semakin sering dan teratur 

melakukan teknik relaksasi nafas dalam maka 95,5% nyeri akan berkurang 

dari berat ke sedang hingga ke ringan. Dari sepuluh jurnal yang telah 

direview teknik relaksasi autogenic menyatakan efektif dalam menurunkan 

tingkat nyeri pada lansia dengan rheumatoid arthritis dimana relaksasi ini 

dapat memberikan efek distraksi dengan mengalihkan focus responden 

pada nyeri yang dirasakan dengan mengikuti langkah-langkah relaksasi 

dan efek rileksasi. 

Kompres air hangat dalam jurnal penelitin yang dilakukan oleh 

Hasrul, Muas (2018) pasien yang setelah diberikan kompres hangat pada 

penurunan intensitas nyeri Gout Artritis pada lansia yang menunjukkan 

hasil skala nyeri ringan (1-3) sebanyak 14 orang dengan persentase 70% 
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dan responden, skala nyeri sedang (4-6) sebanyak 6 orang dengan 

persentase 30%, adanya pengaruh yang signifikan terhadap kompres 

hangat dalam penurunan intensitas nyeri Gout Artritis pada lansia di 

wilayah kerja puskesmas Lawawoi Kabupaten Sidrap tahun 2018 dengan 

tingkat kemaknaa p-value 0,000. Relaksasi otot progresif dari jurnal yang 

didapat dari penelitian Ricard, Sari (2020) hasil uji peringkat Wilcoxon 

ditandatangani dilakukan pada kelompok intervensi kompres hangat dan 

TROP p = 0,000, yang menunjukkan bahwa kedua intervensi 

mempengaruhi pengurangan nyeri sendi. Hasil uji statistik juga 

menunjukkan bahwa intervensi TROP lebih efektif dalam mengurangi rasa 

sakit, hal ini dibuktikan dari nilai TROP Z <kompres hangat nilai Z dan 18 

responden pada kelompok inter vensi kompres hangat mengalami 

penurunan skala nyeri rata-rata 1,45 dan pada kelompok intervensi TROP 

mengalami penurunan skala nyeri rata-rata 1,61. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah TROP dan kompres hangat dapat digunakan untuk 

mengurangi skala nyeri sendi pada orang tua, meskipun secara statistik 

menunjukkan bahwa intervensi TROP lebih efektif dalam mengurangi 

nyeri. Indikasi dari terapi kompres air hangat ini untuk sendi seperti sakit 

dan bengkak karena Rheumatoid Arthritis, kemudian untuk tekhnik 

relaksasi nafas dalam, indikasinya agar pasien merasa rilek, serta peneliti 

melakukan Relaksasi Otot Progresif (ROF), agar mengurangi kekauan 

sendi karena kurang melakukan olah raga. 

Untuk prosedur relaksasi nafas dalam dengan mengatur posisi 

pasien agar rileks tanpa adanya beban fisik, instruksikan pasien untuk 

melakukan tarik nafas dalam melalui hidung sehingga rongga paru berisi 

udara kemudian intruksikan pasien dengan cara perlahan & 

menghembuskan udara membiarkanya ke luar dari mulut, pada saat 

bersamaan minta pasien untuk memusatkan perhatiannya pada 

kincirkincir, instruksikan pasien buat bernafas dengan irama normal 

beberapa saat (1-2 menit), instruksikan pasien untuk kembali menarik 

nafas dalam, kemudian menghembuskan dengan cara perlahan dan minta 
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pasien untuk melakukan tekhnik tersebut saat mengalami nyeri. Sebelum 

melakukan therapi non farmakologi kompres air hangat maka peneliti 

mempersiapkan alat, kom sedang, air hangat sesuai kebutuhan untuk 

kompres, waslap, atau handuk pada tempatnya, handuk kecil serta 

prosedur kerja yang penulis lakukan, dekatkan alat dengan pasien, 

perhatikan privacy pasien , cuci tangan, atur posisi pasien dengan nyaman, 

pasang pengalas handuk kecil dibawah daerah yang akan dikompres, 

masukkan air hangat ke dalam kom sedang, masukkan waslap ke dalam 

air, peras waslap tersebut lalu kompres daerah yang dirasakan nyeri 

selama 15-20 menit, dan terakhir untuk prosedur tidakan yang terakhir 

adalah dengan melakukan Relaksasi Otot Progresif (ROF), setelah itu 

akhiri dengan baik dengan menanyakan perasaan pasien setelah dilakukan 

tekhnik mengurangi nyeri tersebut dan kemudian mencuci tangan setelah 

melakukan prosedur kerja. Selain tindakan non farmakologi, penurunan 

nyeri pada kasus ini juga menggunakan tindakan farmakologi. Tindakan 

kolaborasi pemberian analgesik berupa Meloxicam 1x15 mg setiap pagi 

dan Analsik 1x1 setiap pagi hari dengan tujuan untuk membantu 

mengurangi nyeri, 

Dalam studi kasus dengan diagnosa hambatan mobilitas fisik 

peneliti melekukan implementasi keperawatan yaitu dengan menentukan 

batasan pergerakan sendi dan efeknya terhadap fungsi sendi, berkolaborasi 

dengan terapi fisik dalam mengembangkan dan menerapkan sebuah 

program Latihan, memonitor lokasi dan kecenderungan adanya nyeri dan 

ketidaknyamanan selama pergerakan atau aktivitas, mmemberikan 

penjelaskan pada pasien atau keluarga manfaat dan tujuan melakukan 

latihan sendi, membantu pasien mendapatkan posisi tubuh yang optimal 

untuk pergerakan sendi pasif maupun aktif, melakukan latihan ROM aktif 

maupun pasif sesuai jadwal yang teratur dan terencana sesuai dengan 

indikasi serta membantu untuk melakukan pergerakan sendi yang teratur 

sesuai dengan kadar nyeri yang bisa ditoleransi, ketahanan, dan 

pergerakan sendi, hal tersebut di jelaskan dalam jurnal penelitian dari 
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(Wakhidah, et.al., 2019) bahwa upaya pencegahan hambatan mobilitas 

fisik pada lansia penderita Rheumatoid Arthritis setelah dilakukan tindakan 

keperawatan yang dilakukan selama 4 hari pada Ny. T penderita penyakit 

rheumatoid arthritis dengan memberikan penyuluhan tentang ROM, 

mengajarkan latihan rentang gerak ROM, memantau tanda-tanda vital 

sebelum atau sesudah latihan, damping pasien saat mobilisasi, dan 

evaluasi respon pasien setelah latihan. Masalah hambatan mobilitas fisik 

teratasi sebagian sehingga perlu adanya terapi yang dilakukan secara 

berkelanjutan dan mandiri. Penyakit RA dengan hambatan mobilitas fisik 

sebenarnya dapat diatasi dengan penatalaksanaan perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan secara menyeluruh pada penderitanya 

yaitu dengan latihan rentang gerak ROM (NANDA, 2018).  

Defisit pengetahuan adalah ketiadaan atau kurangnya informasi 

kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu dengan tidak menunjukkan 

respons, perubahan, atau pola disfungsi manusia, tetapi lebih sebagai suatu 

etiologi atau faktor penunjang yang dapat menambah suatu variasi respons 

(PPNI, 2017). Dalam studi kasus dengan diagnosa keperawatan yang 

ketiga yaitu defisiensi pengetahuan peneliti telah melakukan implementasi 

keperawatan yaitu memberikan penilaian tentang tingkat pengetahuan 

pasien tentang proses penyakit yang spesifik, menjelaskan patofisiologi 

dari penyakit dan bagaimana hal ini berhubungan dengan anatomi dan 

fisiologi, dengan cara yang tepat, menggambarkan tanda dan gejala yang 

biasa muncul pada penyakit, dengan cara yang tepat, proses penyakit, 

dengan cara yang tepat, mengidentifikasi kemungkinan penyebab, dengan 

cara yang tepat, kemudian menyediakan informasi pada pasien tentang 

kondisi, dengan cara yang tepat, mendiskusikan perubahan gaya hidup 

yang mungkin diperlukan untuk mencegah komplikasi di masa yang akan 

datang dan atau proses pengontrolan penyakitnya serta pilihan terapi atau 

penanganan, dan mendukung pasien untuk mengeksplorasi atau 

mendapatkan second opinion dengan cara yang tepat atau diindikasikan, 

juga kemungkinan sumber atau dukungan, dengan cara yang tepat, serta 
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menginstruksikan pasien mengenai tanda dan gejala untuk melaporkan 

pada pemberi perawatan kesehatan, dengan cara yang tepat.  

Evaluasi yaitu penilaian hasil dan proses. Penilaian hasil 

menentukan seberapa jauh keberhasilan yang dicapai sebagai keluaran dari 

tindakan. Penilaian ini merupakan proses untuk menentukan apakah ada 

kekeliruan dari setiap tahapan proses mulai dari pengkajian, diagnosa, 

perencanaan, tindakan, dan evaluasi itu sendiri. Macam-macam evaluasi 

keperawatan dalam asuhan keperawatan antara lain: evaluasi proses 

(formatif) yaitu evaluasi yang dilakukan setiap selesai tindakan, 

berorientasi pada etiologi, dilakukan secara terus-menerus sampai tujuan 

yang telah ditentukan tercapai dan evaluasi hasil (sumatif) yaitu evaluasi 

yang dilakukan setelah akhir tindakan keperawatan secara paripurna, 

berorientasi pada masalah keperawatan, menjelaskan keberhasilan/ 

ketidakberhasilan, rekapitulasi dan kesimpulan status kesehatan klien 

sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan (Syafitri, 2019). 

Pada asuhan keperawatan dengan diagnosa nyeri akut yang telah 

dilakukan selama 3 x 75 menit dalam 24 jam didapatkan data pasien 

mengatakan masih agak terasa nyeri bagian ekstremitas bawah dekstra dan 

sinistra dan pasien mengatakan nyeri sedikit berkurang, dan tampak pasien 

terkadang masih tampak meringis menahan nyeri, masih tempak 

memegangi sendi bagian ekstremitas bawah kemudian skala nyerinya 5, 

nyeri akibat inflamasi atau pengapuran pada sendi, seperti ngilu-ngilu, di 

bagian ekstremitas bawah dekstra dan sinistra, dan masih sering muncul 

untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya TD: 127/56 mmHg; S: 36.4º C; N: 

89 x/menit; RR: 20 x/menit; SPO2: 98 % TD: 127/56 mmHg; dan hasil 

pemeriksaan darahnya menunjukkan bahwa AU: 11 mg/dL. Berdasarkan 

kasus kelolaan di atas didapatkan masalah keperawatan nyeri akut teratasi 

sebagian. 

Pada asuhan keperawatan dengan diagnosa hambatan mobilitas 

fisik yang telah dilakukan selama 3 x 65 menit dalam 24 jam didapatkan 

data pasien mengatakan dapat berjalan meskipun berlahan serta dapat 
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beraktifitas, pasien juga tampak berjalan berlahan dan beraktifitas, pasien 

juga sudah mampu berjalan-jalan keluar panti, namun pasien masih tidak 

dapat beraktifitas saat nyeri kambuh, ekstremitas bawahnya juga tampak 

masih kaku saat diangkat, didapatkan hasil dari pengkajian ROM pasien 

yaitu Lutut: fleksi dan ekstensi 1200; Mata kaki: dorsifleksi 200, 

plantarfleksi 450; Kaki: inversi dan eversi 100; Jari-jari:fleksi 350, ekstensi 

300, abduksi adduksi 150 dan kekuatan otot pasien menunjukkan skor 5 5 4 

4, untuk masalah keperawatan hambatan mobilitas fisik klien teratasi 

sebagian 

Pada asuhan keperawatanyang ketiga yaitu dengan diagnosa 

defisiensi pengetahuan peneliti telah melakukan implementasi 

keperawatan selama 3 x 60 menit dalam 24 jam pasien mengatakan 

mengerti mengenai penyakit yang dia derita saat ini, mengetahui cara 

mengatasi rasa sakitnya, pasien juga tampak dapat menjelaskan ketika 

ditanyakan masalah kesehatan yang dialaminya, dapat menjelaskan 

mengenai apa itu Rheumatoid Arthritis, penyebab, tanda dan gejala serta 

penatalaksanaan dari penyakit Rheumatoid Arthritis, serta dapat 

mengeksplorasi sumber dan dukungan dengan cara yang tepat juga pasien 

dapat melaporkan pada pemberi perawatan kesehatan, dengan cara yang 

tepat, dalam kasus dengan diagnosa defisiensi pengetahuan tersebut 

masalah teratasi dan peneliti menghentikan intervensi dan 

implementasinya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil studi kasus pada pasien Ny. S dengan nyeri akut di UPT 

RPSLUT Budhi Dharma Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa penulis 

mampu melakukan asuhan keperawatan dari pengkajian, penegakan 

diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dengan penjabaran 

setiap tahap sebagai berikut: 

1. Telah melakukan pengkajian pada lanisa dengan Rheumatoid Athritis 

yaitu dengan masalah nyeri akut, dengan hasil yang didapatkan bahwa 

pasien mengatakan nyeri bagian ekstremitas bawah dekstra dan 

sinistra, kemudian pasien tampak meringis menahan nyeri dan tampak 

memegangi sendi bagian ekstremitas bawah, nyeri yang disarakan 

akibat inflamasi atau pengapuran pada sendi, rasanya seperti ngilu-

ngilu, skala nyeri 7, dan sering muncul, hasil dari pemeriksaan darah 

didapatkan AU: 12,9 mg/dL, TD: 130/80 mmHg; S: 36.4º C; N: 70 

x/menit; RR: 18 x/menit; SPO2: 98 %, kemudian untuk hambatan 

mobilitas fisiknya yaitu bahwa pasien mengatakan tidak mampu 

berjalan jauh terlalu lama, kemudian berdiri dan duduk terlalu lama 

maka ektremitas bawahnya terasan nyeri, sulit beraktifitas saat nyeri 

terjadi dan pasien mengatakan eketremitas bawah sakit saat 

digerakkan, serta pasien juga tampak berjalan berlahan, dalam 

mengangkat ekstremitas bawahnya sedikit kaku, dan didapatkan hasil 

pengkajian ROM pasien yaitu Lutut: fleksi dan ekstensi 1200; Mata 

kaki: dorsifleksi 200, plantarfleksi 450; Kaki: inversi dan eversi 100; 

Jari-jari:fleksi 350, ekstensi 300, abduksi adduksi 150, pasien tampak 

membatasi aktifitastasnya kemudian pasein tampak tidak beraktifitas 

saat nyeri kambuh dan hasil dari pengkajian kekuatan otot (mayor) 5 5 

4 4. Hasil pengkajian untuk diagnosa keperawatan dengan defisiensi 

pengetahuan yaitu pasien mengatakan tidak mengerti mengenai 
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penyakit yang dia derita saat ini tidak mengetahui cara mengatasi rasa 

sakitnya dan tampak bingung ketika ditanyakan masalah kesehatan 

yang dialaminya, serta tidak dapat menjelaskan mengenai apa itu 

Rheumatoid Arthritis, penyebab, tanda dan gejala serta 

penatalaksanaan dari penyakit Rheumatoid Arthritis. 

2. Telah merumuskan diagnosa keperawatan pada lansia dengan 

Rheumatoid Athritis yaitu Nyeri Akut berhubungan dengan Penyakit 

Rheumatoid Arthritis, kemudian Gangguan Mobilitas Fisik 

berhubungan dengan Tidak Nyaman, Nyeri, serta Kurang Pengetahuan 

Penyakit berhubungan dengan Kurang Informasi.  

3. Telah melakukan intervensi keperawatan pada lansia dengan 

Rheumatoid Arthritis yaitu dengan diagnosa yaitu nyeri akut dengan 

mengambil label pada NOC yaitu comfort level, pain control, dan pain 

level yaitu dengan intervensinya berupa, kontrol nyeri, kaji skala nyeri, 

pemberian teknik farmakologi dan nonfarmakologi, serta manajemen 

nyeri. Kemudian pada diagnosa hambatan mobilitas fisik mengambil 

label joint movement: active dan mobility level dengan intervensi 

Exercise Therapy: ambulation yaitu latihan ROM aktif maupun pasif 

sesuai jadwal yang teratur dan terencana sesuai dengan indikasi serta 

latihan pergerakan sendi yang teratur sesuai dengan kadar nyeri yang 

bisa ditoleransi, ketahanan, dan pergerakan sendi. Teknik pada 

diagnosa keperawatan defisiensi pengetahuan mengambil knowledge: 

disease process dan knowledge: health behavior dengn intervensit 

teaching: disease Process yaitu berikan penilaian serta informasi 

tentang tingkat pengetahuan penyakit, patofisiologi, anatomi dan 

fisiologi, tanda dan gejala, dan proses penyakit. 

4. Telah melakukan implementasi keperawatan pada lansia dengan 

Rheumatoid Arthritis yaitu dengan masalah nyeri akut, hambatan 

mobilitas fisik serta defisiensi pengetahuan dengan melakukan 

pengkajian nyeri secara komprehensif, mengidentifikasi intensitas 

nyeri, memonitor nyeri, melakukan observasi adanya petunjuk non 
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verbal mengenai ketidaknyamanan, dan berkolaborasi dengan dokter 

dalam pemberian analgetik (Meloxicam 1x15 mg, Analsik 1x1), serta 

memberikan teknik nonfarmakolgi untuk menguragi nyeri pada pasien 

dengan teknik relaksasai nafas dalam, kompres air hangat dan 

melakukan relaksasai otot progresif, selanjutnya untuk hambatan 

mobilitas fisik peneliti menentukan batasan pergerakan sendi dan 

efeknya terhadap fungsi sendi, berkolaborasi dengan terapi fisik dalam 

mengembangkan dan menerapkan sebuah program latihan, memonitor 

lokasi dan kecenderungan adanya nyeri dan ketidaknyamanan selama 

pergerakan atau aktivitas, menjelaskan pada pasien atau keluarga 

manfaat dan tujuan melakukan latihan sendi, membantu pasien 

mendapatkan posisi tubuh yang optimal untuk pergerakan sendi pasif 

maupun aktif melatihan ROM aktif maupun pasif sesuai jadwal yang 

teratur dan terencana sesuai dengan indikasi, serta membantu untuk 

melakukan pergerakan sendi yang teratur sesuai dengan kadar nyeri 

yang bisa ditoleransi, ketahanan, dan pergerakan sendi, dalam 

defisensi pengetahuan peneliti juga melakukan implementasi dengan 

memberikan penilaian tentang tingkat pengetahuan pasien tentang 

proses penyakit yang spesifik serta menjelaskan patofisiologi dari 

penyakit dan bagaimana hal ini berhubungan dengan anatomi dan 

fisiologi, dengan cara yang tepat menggambarkan tanda dan gejala 

yang biasa muncul pada penyakit, dengan cara yang tepat, proses 

penyakit, dengan cara yang tepat, mengidentifikasi kemungkinan 

penyebab, dengan cara yang tepat, menyediakan informasi pada pasien 

tentang kondisi, dengan cara yang tepat, berdiskusi mengenai 

perubahan gaya hidup yang mungkin diperlukan untuk mencegah 

komplikasi di masa yang akan datang dan atau proses pengontrolan 

penyakit, pilihan terapi atau penanganan, serta mendukung pasien 

untuk mengeksplorasi atau mendapatkan second opinion dengan cara 

yang tepat atau diindikasikan, kemudian mengeksplorasi kemungkinan 

sumber atau dukungan, dengan cara yang tepat, serta menginstruksikan 
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pasien mengenai tanda dan gejala untuk melaporkan pada pemberi 

perawatan kesehatan, dengan cara yang tepat. 

5. Telah melakukan evaluasi hasil dari penatalaksanaan pada lansia 

dengan Rheumatoid Arthritis, dengan masalah nyeri akut yaitu berupa 

pemberian analgetik (Meloxicam 1x15 mg, Analsik 1x1) dan tehnik 

nonfarmakologis (relaksasi nafas dalam, kompres air hangat, relaksasi 

otot progresif) tersebut pasien mengatakan nyeri bagian ekstremitas 

bawah dekstra dan sinistra masih agak terasa nyeri tapi  sedikit 

berkurang dari sebelumnya, serta pasien terkadang masih tampak 

meringis menahan nyeri dan memegangi sendi bagian ekstremitas 

bawah, nyeri dari skala nyeri 7 berkurang menjadi 5, kemudian hasil 

pemeriksaan darah AU: menjadi 11 mg/dL, tanda -tanda vital TD: 

127/56 mmHg; S: 36.4º C; N: 89 x/menit; RR: 20 x/menit; SPO2: 98 

%, kemudian dalam hambatan mobilitas fisik dengan latihan ROM 

aktif maupun pasif sesuai jadwal yang teratur dan terencana sesuai 

dengan indikasi, dan gerakan sendi yang teratur sesuai dengan kadar 

nyeri yang bisa ditoleransi, ketahanan, dan pergerakan sendi, pasien 

mengatakan dapat berjalan meskipun berlahan serta dapat beraktifitas 

dan pasien tampak berjalan-jalan berlahan keluar panti, dan 

selanjutknya untuk defisiensi pengetahuan dengan diberikan penilaian 

serta informasi tentang tingkat pengetahuan penyakit, patofisiologi, 

anatomi dan fisiologi, tanda dan gejala, dan proses penyakit pasien 

mengatakan mengerti mengenai penyakit yang dia derita saat ini 

mengetahui cara mengatasi rasa sakitnya, serta pasien dapat 

menjelaskan ketika ditanyakan masalah kesehatan yang dialaminya 

dan apa itu Rheumatoid Arthritis, penyebab, tanda dan gejala serta 

penatalaksanaan dari penyakit Rheumatoid Arthritis, serta pasien dapat 

melaporkan pada pemberi perawatan kesehatan, dengan cara yang 

tepat. 
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B. SARAN 

1. Untuk Pelayanan Kesehatan 

Hasil Karya Tulis Ilmiah Akhir Ners ini diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan pasien dengan masalah keperawatan 

pada lansia dengan Rheumatoid Athritis di UPT RPSLUT Budhi 

Dharma Yogyakarta 

2. Bagi Institusi Pendidikan  

Hasil Karya Tulis Ilmiah Akhir Ners ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan atau sumber informasi serta dasar pengetahuan bagi 

mahasiswa keperawatan tentang lansia dengan penderita Rheumatoid 

Athritis. 

3. Bagi Perawat Gerontik 

Perawat gerontik dapat mengembangkan intervensi keperawatan 

terkait promosi kesehatan Rheumatoid Athritis sebagai upaya preventif 

dalam pemberian asuhan keperawatan lansia dengan Rheumatoid 

Athritis dan menurunkan angka kejadian Rheumatoid Athritis. 

4. Bagi Institusi 

Diharapkan kepada pihak institusi pendidikan untuk dapat 

mengembangkan atau membuat penemuan terbaru yang dapat 

digunakan untuk pasien lansia dengan Rheumatoid Athritis. 

5. Bagi Pasien 

Hasil Karya Tulis Ilmiah Ners ini diharapkan dapat menambah 

ilmu pengetahuan pasien dalam penatalaksaan penyakit Rheumatoid 

Athritis dan dapat memberikan inovasi baru bagi pasien serta dapat 

diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. 
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