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ABSTRAK 

Latar belakang: Arthritis Rheumatoid merupakan salah satu masalah yang 

dialami masyarakat khususnya lansia. Peningkatan penyakit Arthritis Rheumatoid 

dari tahun ke tahun di pengaruhi juga oleh perilaku pasien yang kurang tepat 

terhadap cara menangani Arthritis Rheumatoid. Jika perilaku masyarakat dalam 

penanganan Arhtritis Rheumatoid tidak benar maka penyakit Arthritis Rheumatoid 

akan menyebabkan kelainan kronis lainnya.  

Tujuan: Tujuan dari literature review ini adalah untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan gambaran pengetahuan dan sikap lansia tentang penanganan 

rheumatoid arthritis.  

Metode: Pencarian database yang digunakan adalah Google Schoolar, dan PNRI 

(Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) melalui advance search dengan kata 

kunci rheumatoid arthritis, lansia, pengetahuan, sikap. Pada tahap pencarian 

artikel atau jurnal penelusuran terbitan dibatasi 2015-2020. Dari 10 artikel yang 

diperoleh, didapatkan 6 artikel yang sesuai dengan variabel dependen, tujuan, 

kesesuaian topik, metode penelitian yang digunakan, hasil dari setiap artikel, serta 

keterbatasan yang terjadi.  

Hasil: Hasil literature review ini didapatkan bahwa sebagian besar lansia masih 

memiliki pengetahuan yang kurang sehingga dapat berpengaruh pada sikap lansia 

yang acuh pada pelayanan kesehatan dan lebih memilih untuk melakukan 

pengobatan menggunakan jamu-jamuan. 

Kesimpulan: Maka dapat disimpulkan bahwa 6 artikel yang digunakan sebagai 

referensi ini layak digunakan dengan kesimpulan bahwa pengetahuan dan sikap lansia 

masih termasuk kedalam kategori kurang dimana dapat dilihat dari lansia yang 

masih acuh terhadap pelayanan kesehatan, hal tersebut yang nantinya dapat 

memicu masalah lain seperti adanya komplikasi. 
 

 

Kata kunci : Rheumatoid Arthritis, Lansia, Pengetahuan, Sikap, Penanganan, 

Reumatik 
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ABSTRACT 

Background: Rheumatoid arthritis is one of the problems experienced by society, 

especially elderly. Increased Arthritis Rheumatoid disease from year to year is 

influenced also by the behavior of patients who are less precise on how to handle 

the of Rheumatoid Arthritis. If the behavior of people in the treatment of 

Rheumatoid Arhtritis is not correct then Rheumatoid Arthritis disease will cause 

other chronic disorders.  

Objective: The purpose of this review literature was to know the description of 

knowledge and attitudes of the elderly about the management of rheumatoid 

arthritis.  

Methods: Database search was used Google Scholar, and PNRI (National 

Library of the Republic of Indonesia) through advance search with keywords 

rheumatoid arthritis, elderly, knowledge, attitudes. At the stage of searching 

articles or search journals, the publications were  limited to 2015-2020. From the 

10 articles obtained, 6 articles that correspond to the dependent variable, 

objectives, suitability of the topic, the research method were used, the results of 

each article, and limitations that occur.  

Result: The results of this literature review found that most of the elderly still lack 

knowledge so that it can affect the attitudes of the elderly who are ignorant of 

health services and prefer to do treatment using herbs. 

Conclusion: So it can be concluded that the 6 articles used as a reference are 

appropriate to be used with the conclusion that the knowledge and attitudes of the 

elderly are still included in the category of lacking which can be seen from the 

elderly who are still indifferent to health services, which can later lead to other 

problems such as complications. 
 
 

Keyword : Rheumatoid Arthritis, Elderly, Knowledge, Attitude, Handling, 

Reumatism 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

 Lanjut usia (lansia) adalah kelompok penduduk yang berumur 60 

tahun atau lebih. Jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa, setara 

dengan 8,03% dari seluruh penduduk Indonesia tahun 2014. Jumlah lansia 60 

tahun ke atas 21,7 juta jiwa atau 8,5% dari total penduduk Indonesia (Badan Pusat 

Statistika, 2014). Tahun 2017 terdapat 23,66 juta jiwa penduduk lansia di 

Indonesia (Badan Pusat Statistika, 2017). Kelompok usia lanjut di Bali yang 

mengalami penyakit pada persendian sebanyak 10,4% atau 15.591 ribu jiwa 

(Riskesdas, 2018).  

Menurut Word Health Organization (WHO) lansia memiliki kerentanan 

tinggi untuk menderita penyakit musculoskeletal akibat dari proses penuaan. 

Penyakit utama Muskuloskeletal adalah Arthritis Rheumatoid, Osteoarthritis dan 

Gout. Perubahan Muskuloskeletal ini yang dapat mempengaruhi kondisi fisik 

jutaan orang diseluruh dunia. Rheumatoid Arthritis merupakan salah satu penyakit 
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yang sering terjadi pada lanjut usia. Penyakit Arthritis Rheumatoid diperkirakan 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan 17% (6-31%), dan di perkirakan bahwa 

Arthritis Rheumatoid disebabkan oleh beban dan aktivitas yang berlebih 20% (11-

29%) (WHO, 2016). 

 Di Indonesia prevalensi penyakit rheumatoid arthritis berdasarkan 

diagnosis dokter yaitu 7,30%. Prevalensi berdasarkan diagnosis dokter yang 

tertinggi adalah di Aceh dengan jumlah 13,26%, lalu diikuti oleh Bengkulu 

12,11%, Bali 10,46%, Papua 10,43%, dan Kalimantan Barat sebesar 9,57%. 

Menurut karakteristik umur yang lebih banyak mengalami rheumatoid arthritis 

adalah umur di atas 60 tahun yaitu sebesar 18,59% (Riskesdas, 2018). Pada tahun 

2017, penyakit rheumatoid arthritis menduduki peringkat keempat dari 10 besar 

penyakit dengan jumlah 29.889 jiwa (Dinkes Provinsi Bali, 2017).  

Lansia di Indonesia yang menderita rheumatoid arthritis sebanyak 51.9% 

dari 3 penyakit (rheumatoid arthritis, stroke, hipertensi) yang diderita oleh 

sekelompok lansia (Kemenkes, 2013). Presentase ini menunjukkan bahwa 

rheumatoid arthritis cukup banyak diderita oleh lansia di Indonesia. Manifestasi 

pertama yang muncul pada penderita rheumatoid arthritis adalah nyeri, dimana 

nyeri merupakan pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan 

dimana dapat mengganggu aktivitas masyarakat khususnya lansia, terutama 

mereka yang memiliki aktivitas sangat padat di daerah perkotaan seperti, duduk 

selama berjam-jam tanpa gerakan tubuh yang berarti, kurangnya porsi berolah 

raga, serta faktor bertambahnya usia (Kemenkes RI, 2012). 

Peningkatan penyakit Arthritis Rheumatoid dari tahun ke tahun di 

pengaruhi oleh perilaku pasien yang kurang tepat terhadap cara mengatasi 

Arthritis Rheumatoid. Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam 

pengetahuan salah satunya adalah pendidikan, begitu juga dengan sikap dan 

tindakan pasien terhadap cara mengatasi rheumatoid arthritis yang kurang baik 

dapat memperlambat kesembuhan bahkan akan memperparah Arthritis 

Rheumatoid. Jika perilaku masyarakat dalam penanganan Arhtritis Rheumatoid 

tidak benar maka penyakit Arthritis Rheumatoid akan menyebabkan kelainan 

sistem pencernaan (GI sekunder, ulkus peptikum), ginjal (peradangan), kulit 

(nodul subkutan, lesi vaskulitis), jantung (katup jantung, miokarditis dan lain-

lain), paru (pneumenia, efusi pleura dan lain-lain) hematologi (anemia normo 

kronik normo sitik, trombolisotis dan lain-lain) dan alkular (kerato konjungtivitis, 

episkleritis dan lain-lain) (Helmi, 2012). 

 Candra (2010), menjelaskan bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang 

memiliki pengetahuan yang kurang, salah satunya lansia. Lansia yang memiliki 

pengetahuan yang kurang mengakibatkan lansia kurang memahami penyakit yang 

dideritanya. Salah satunya rheumatoid arthritis, di mana lansia kurang memahami 

penyakit rheumatoid arthritis, siapa saja yang dapat terserang penyakit tersebut, 

dan bagaimana cara penanggulangannya yang terbaik. Untuk itu peneliti perlu 

tahu yang sebenarnya, tentang bagaimana tingkat pengetahuan usia lanjut 

mengenai penyakit rheumatoid arthritis dalam memenuhi aktivitas kehidupan 

sehari-hari. 
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2. Tujuan  

Tujuan dilakukannya literature review ini adalah untuk mengetahui 

gambaran pengetahuan dan sikap lansia dalam penanganan rheumatoid arthritis. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam literature review ini menggunakan strategi 

secara komprehensif, seperti pencarian artikel dalam database jurnal penelitian, 

pencarian melalui internet, tinjauan ulang artikel. Pencarian database yang 

digunakan meliputi Google Schoolar, dan PNRI (Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia). Jurnal yang didapat sebanyak 6 jurnal dimana terdapat 4 jurnal 

Nasional dari Google Schoolar dan 2 jurnal Internasional dari PNRI 

(Perpustakaan Nasional Republik Indonesia). Kata kunci yang digunakan dalam 

pencarian artikel yaitu menggunakan bahasa Inggris dengan kata kunci 

rheumatoid arthritis, elderly, knowledge, attitude, handling, rheumatism, dan 

bahasa Indonesia dengan kata kunci rheumatoid arthritis, lansia, pengetahuan, 

sikap, penanganan, reumatik. Terdapat 10 artikel yang diperoleh dan 6 artikel 

dianalisis melalui analisis tujuan, kesesuaian topik, metode penelitian yang 

digunakan, ukuran sampel, etik penelitian, hasil dari setiap artikel, serta 

keterbatasan yang terjadi.  

Strategi pencarian studi berbahasa Inggris yang relevan dengan topik, 

dilakukan dengan menggunakan database Google Schoolar, dan PNRI 

(Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) yang dibatasi dari 2015-2020. 

Keyword yang digunakan adalah “rheumatoid arthritis, elderly, knowledge, 

attitude”. Artikel full text dan abstrak direview untuk memilih studi yang sesuai 

dengan krtiteria. Kriteria inklusi dalam review ini adalah jurnal-jurnal yang terkait 

pengetahuan dan sikap lansia dalam menangani nyeri rheumatoid arthritis dengan 

rentang tahun yang dibatasi dari 2015-2020. Jurnal yang diperoleh sebanyak 10 

artikel, tetapi yang sesuai dengan kriteria inklusi hanya 6 artikel. Artikel yang 

digunakan sebagai sampel selanjutnya diidentifikasi dan disajikan dalam tabel.
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Review Artikel 

 
Peneliti Judul Karakteristik Sampel Metodologi 

Penelitian 

Hasil 

Sampeangin, H., 

Pramesty, D., 

(2018) 

Gambaran Pengetahuan Lansia 

tentang Rheumatoid Arthritis yang 

Menjalani Perawatan di PPSLU 

Mapparakasunggu Kota Parepare 

Lansia yang berusia 60-75 tahun 

yang ada di PPSLU 

Mappakasunggu Parepare 

Deskriptif Hasil dari penelitian ini adalah tingkat 

pengetahuan lansia tentang penyakit 

Rheumatoid Arhtritis dalam kategori tingkat 

pengetahuan baik dan dalam kategori sikap 

lansia tentang penyakit Rheumatoid Arhtritis 

adalah 1 lansia sikap sangat baik (33 poin dihari 

ketiga) dan 2 lansia memiliki sikap baik (28 

poin dihari ketiga). 

Novita Rany., 

(2017) 

Perilaku Lansia Dalam 

Pengobatan Rheumatoid Arthritis 

(Rematik) Di Kelurahan 

Pangkalan Kasai Kecamatan 

Seberida Kabupaten Indragiri 

Hulu Tahun 2017 

Informan Utama, Informan 

Pendukung, dan Informan Kunci 

Kualitatif 

dengan cara 

Wawancara dan 

Observasi 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku 

lansia masih belum baik, dikarenakan 

pengetahuan yang informan miliki masih kurang 

hal 

tersebut dikarenakan sikap informan yang acuh 

terhadap pelayanan kesehatan sehingga 

mengarah ke pencarian pengobatan sendiri 

dengan menggunakan jamu-jamuan yang 

berdasarkan pengaruh budaya yang dimiliki 

lansia yang masih dipergunakan dalam 

pengobatan 

secara turun-temurun. Sehingga keluarga 

mendukung lansia untuk melakukan pengobatan 

sendiri karena pengobatan yang dilakukan lebih 

aman. 
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Jamaluddin, M., 

Nugroho, A.H., 

(2016) 

 

Gambaran Tingkat Pengetahuan 

Tentang Penyakit 

Rematik Pada Lansia Di 

Puskesmas Gayamsari 

Kota Semarang 

Semua lansia penderita rematik  Purposive 

Sampling 

Tingkat pengetahuan tentang penyakit rematik 

pada lansia di Puskesmas Gayamsari Kota 

Semarang sebagian adalah pengetahuan baik 

sebanyak 28 responden (44,4%). Pengetahuan 

cukup sebanyak 27 responden (27%) dan 

pengetahuan kurang sebanyak 18 responden 

(28,6%). 

Aklima, N., 

Safrida., Husin, 

M.D., (2017) 

Pengetahuan Dan Sikap Manula 

Tentang Penyakit Rematik Di 

Kemukiman Lamlhom 

Kecamatan Lhoknga Kabupaten 

Aceh Besar 

Manula yang tinggal di 

Kemukiman Lamlhom 

Stratified 

Random 

Sampling dengan 

Metode 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 66,7% manula di 

Kemukiman 

Lamlhom memiliki tingkat pengetahuan kurang 

baik tentang penyakit rematik, dan 77,8% 

manula 

memiliki sikap kurang baik terhadap penyakit 

rematik. Dapat disimpulkan bahwa, 

pengetahuan dan 

sikap manula tentang penyakit rematik di 

Kemukiman Lamlhom Kecamatan Lhoknga 

Kabupaten Aceh 

Besar berada pada kategori kurang baik. 

Kamsan, S.S., 

Ajit Singh, 

D.K., Pin Tan, 

M., Kumar, S., 

(2020) 

The Knowledge and Self 

Management Educational Needs 

of Older Adults With Knee 

Ostheo Arthritis 

Orang dewasa yang lebih 

mengetahui tentang Knee Ostheo 

Arthritis 

Metode 

Kualitatif 

Pengetahuan peserta tentang Knee Ostheo 

Arthritis bervariasi antara individu dengan 

banyak yang menyatakan bahwa mereka 

membutuhkan lebih banyak informasi tentang 

Knee Ostheo Arthritis. Strategi yang ditargetkan 

adalah diperlukan untuk mendidik orang 

dewasa, yang lebih tahu tentang Knee Ostheo 

Arthritis untuk mendukung dan mempersiapkan 

mereka untuk pengelolaan diri. 
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Khalil, Z., 

Salim, B., 

Nasim, A., 

Malik, S., 

(2015) 

Patients Knowledge on 

Rheumatoid Arthritis-A Study at a 

Tertiary Care Hospital 

Pasien dengan rheumatoid arthritis Cross Sectional Hasil penelitian yang didapat dari hasil 

penilaian kesadaran bahwa pasien menunjukkan 

159 (79,5%) mengetahui nama penyakit mereka, 

sedangkan 41 (20,5%) tidak mengetahui nama 

penyakitnya. Selain itu 181 (90,5%) pasien 

menyadari gejala penyakit dan 166 (83%) 

menyadari bahwa rheumatoid arthritis dapat 

menyebabkan kelainan bentuk. 134 (67%) 

peserta menyadari bahwa penyakit ini dominan 

terjadi pada perempuan. Selain itu, 177 (88,5%) 

percaya bahwa tersedia pengobatan untuk 

rheumatoid arthritis dan 150 (75%) memilih 

perawatan seumur hidup sebagai pilihan untuk 

durasi perawatan. Sementara 26 (13%) peserta 

menyadari bahwa dimainkan oleh genetika, 

sebagian, hanya 3 (1,5%) yang menyadari 

peningkatan risiko yang ditimbulkan 

dengan merokok. Selanjutnya, 97 (48,5%) 

peserta tidak 

tahu faktor-faktor apa yang berkontribusi 

terhadap timbulnya rheumatoid arthritis. 
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2. Pembahasan 



 

Berdasarkan hasil analisis dari 6 artikel yang diperoleh sesuai dengan 

kriteria inklusi, jenis penelitian yang didapatkan 4 penelitian kuantitatif dan 2 

penelitian kualitatif dengan hasil analisis bahwa dari keenam jurnal tersebut 

bahwa masih sebagian besar lansia memiliki pengetahuan dan sikap yang kurang 

baik seperti lansia yang kurang terpapar informasi mengenai penyakit rheumatoid 

arthritis ataupun lansia yang acuk tak acuh tentang informasi kesehatan 

khususnya mengenai penyakit rheumatoid arthritis dan juga masih ada lansia 

yang lebih memilih melakukan pengobatan secara tradisional untuk menangani 

nyeri yang muncul. 

Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Sampeangin (2018), Jamaluddin 

(2016), dan Khalil (2015) menyatakan bahwa pengetahuan lansia terdapat pada 

tingkat kategori baik dan sikap lansia rata-rata pada kategori baik. Pengetahuan 

dan sikap lansia dikatakan baik ini dapat dilihat dari lansia yang sudah memahami 

penyakit serta gejala dari rheumatoid arthritis, lansia juga memahami bahwa 

rheumatoid arthritis juga dapat menyebabkan kelainan bentuk tubuh. Hal ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aklima (2017), yang mengatakan 

bahwa pengetahuan dan sikap lansia tentang penyakit rheumatoid arthritis berada 

pada tingkat kategori kurang baik.  

Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Rany (2017) menyatakan bahwa 

pengetahuan dan sikap lansia terdapat pada kategori kurang baik. Ini dapat dilihat 

dari pengetahuan yang lansia miliki masih kurang dan sikap lansia yang acuh 

terhadap pelayanan kesehatan sehingga menyebabkan lansia lebih memilih untuk 

melakukan pengobatan menggunakan jamu-jamuan berdasarkan budaya yang 

sudah digunakan secara turun-temurun. Hal ini berbeda dengan pendapat Kamsan 

(2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat tentang knee ostheo 

arthritis bervariasi setiap individu, dimana banyak yang mengatakan bahwa 

individu masih membutuhkan lebih banyak lagi informasi mengenai knee ostheo 

arthritis.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Afrianti (2010), dengan judul 

penelitian yaitu Tingkat Pengetahuan Lansia tentang Penyakit Rheumatoid 

Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) menyatakan bahwa sebagian 

besar tingkat pengetahuan lansia tentang Arthritis Rheumatoid dalam kategori 

tingkat pengetahuan kurang. Tingkat pengetahuan lansia tentang penyakit 

Arthritis Rheumatoid di Panti Sosial Tresna Wherda (PSTW) Budi Mulia 1 

Cipayung sebagian besar adalah kurang  (Hili Aulianah, 2017). 

Pengetahuan lansia yang kurang disebabkan karena fakor internal dan 

faktor eksternal. Salah satu faktor internal yaitu pendidikan, lansia yang memiliki 

pendidikan yang rendah akan menyebabkan pengetahuan lansia yang kurang 

terhadap penyakit rheumatoid arthritis, sedangkan faktor eksternal salah satunya 

dapat dilihat dari sosial budaya, dimana lansia memiliki sifat acuh terhadap 

pelayanan kesehatan, dan lebih memilih untuk melakukan pengobatan 

menggunakan jamu-jamuan yang sudah digunakan secara turun-temurun yang 

tidak mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam jamu tersebut, seberapa 

banyak harus mengkonsumsi jamu tersebut, serta efek samping dari jamu tersebut. 

Sama halnya dengan pengetahuan, sikap lansia juga dapat dipengaruhi 

oleh sosial budaya, dimana kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh 



 

terhadap sikap masing-masing individu untuk menghadapi berbagai masalah.  

Selain itu dari keluarga yang kurang mendukung untuk melakukan pengobatan ke 

pelayanan kesehatan dan lebih mendukung untuk melakukan pengobatan 

tradisional karena mereka pikir obat tradisional merupakan obat yang aman untuk 

digunakan, selain itu, juga dipengaruhi dari faktor budaya mereka yang sudah 

melakukan pengobatan dengan jamu-jamuan secara turun-temurun.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil dari 6 literatur penelitian yang sudah dianalisis dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar lansia masih memiliki pengetahuan yang 

kurang tentang penyakit rheumatoid arthritis dan sikap acuh terhadap informasi 

penyuluhan kesehatan mengenai  penyakit rheumatoid arthritis dan lansia lebih 

memilih untuk melakukan pengobatan tradisional yang belum mengetahui 

kandungan, efek samping dari obat tradisional tersebut. 

 

2. Saran  

Diharapkan bagi lansia yang menderita penyakit rheumatoid arthritis agar 

bersedia untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai penyakit rheumatoid 

arthritis dengan cara memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan dan 

mendengarkan informasi kesehatan mengenai rheumatoid arthritis yang diberikan 

oleh petugas pelayanan kesehatan.  

Bagi tenaga kesehatan agar mampu memberikan informasi kesehatan atau 

konseling perorangan pada lansia yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan lansia serta mengarahkan lansia untuk bersikap lebih baik dalam 

menangani rheumatoid arthritis, serta mendukung pelayanan atau tenaga 

kesehatan dalam melakukan promosi kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan 

angka kejadian rheumatoid arthritis serta meningkatkan status kesehatan pada 

lansia.  
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