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ABSTRAK 

 
Rematik adalah penyakit yang menimbulkan rasa sakit akibat otot atau persendian yang mengalami 
peradangan dan pembengkakan. Kejadian rematik lebih banyak di alami oleh lansia. Rematiksangat 
erat kaitannya dengan nyeri pada sendi-sendi manusia terutama anggota gerak. Nyeri ini tidak 
dapat dihilangkan atau disembuh karena bersifat berulang namun dapat dicegah salah satunya 
dengan aktivitas fisik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran aktivitas fisik lansia 
dalam mengurangi nyeri berulang akibat rematik.  
Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Eksploratif dengan pendekatan kuantitatif, 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling yaitu sebanyak 39 reponden. 
Analisa yang digunakan adalah analisa univariat. 
Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa aktivitas fisik lansia dalam mengurangi nyeri berulang 
akibat rematik adalah jalan pagi 15 lansia (38,5%), jalan cepat 15 lansia (38,5%), jalan menaik dan 
menurun 13 lansia (33,3%), lari kecil 14 lansia (35,9%), mandi pagi sebelum jam 10.00 23 lansia 
(59,0%), bekerja 12 lansia (30,8%), mencuci alat makan dan baju 17 lansia (43,6%), mengepel 
lantai 15 lansia (38,5%), mengangkat air 12 lansia (30,8%), senam lansia/kebugaran 20 lansia 
(51,3%), peregangan 17 lansia (43,6%), menginjak benda tumpul 16 lansia (41,0%), bersepeda 13 
lansia (33,3%) dan memijat tubuh yang nyeri 23 lansia (59,0%). 
Aktivitas fisik yang paling sering dilakukan lansia dalam mengurangi nyeri berulang akibat rematik 
adalah mandi pagi dan memijat tubuh yang nyeri. Diharapkan pelayanan kesehatan dapat 
memberikan informasi terkait pentingnya beraktivitas untuk mengurangi nyeri akibat rematik. 
 
Kata Kunci : Lansia, Rematik dan Aktivitas Fisik 
 
PENDAHULUAN 

 
Lansia (Lanjut Usia) merupakan suatu 

proses alami yang ditentukan oleh Tuhan 
Yang Maha Esa, dan  menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 
kesejahteraan lanjut usia pada bab I pasal 1 
ayat 2, yang dimaksud lanjut usia adalah 
seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke 
atas (Azizah, 2011, hal. 1). 

Berdasarkan data WHO dalam 
Depkes RI (2013) kawasan Asia Tenggara 
populasi Lanjut Usia sebesar (8%) atau sekitar 
114,2 juta jiwa. Pada tahun 2000 jumlah 
lanjut usia sekitar 115,3 juta jiwa sedangkan 
Jumlah Penduduk lanjut usia di Indonesia 
khususnya usia diatas 60 tahun pada tahun 
2007 sebesar 18,96 juta jiwa jumlah ini 
meningkat cukup tinggi pada tahun 2009 
dengan jumlah sebesar 20.547.541 jiwa. 

Badan kesehatan dunia WHO bahwa 
penduduk Indonesia pada tahun 2020 
mendatang sudah dapat mencapai angka 
11,34% atau tercatat 28,8 juta jiwa jumlah ini 
terbesar ke empat setelah China, India, dan 
Jepang (Badan Pusat Statistik, 2004).  

Di Jawa Barat pada tahun 2012 
memiliki jumlah penduduk sebesar 
44.548.431 juta jiwa. Dengan jumlah 
penduduk lanjut usia laki - laki sebesar 
4.684.912 juta jiwa dan jumlah penduduk 
lanjut usia perempuan sebesar 4.660.142 juta 
jiwa, dan jumlah keseluruhan penduduk lanjut 
usia laki – laki dan perempuan di Jawa Barat 
adalah sebesar 9.345.054 juta jiwa. (Profil 
Kesahatan Provinsi Jawa Barat, 2012). 

Penduduk lanjut usia di Kabupaten 
Indramayu yaitu sebesar 212.663 jiwa 
penduduk lanjut usia laki – laki dan sebesar  
204.731 jiwa untuk penduduk lanjut usia  
perempuan. Kabupaten Indramayu terdapat 
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penduduk lanjut usia sebesar 417.394 jiwa. 
(Profil Kesahatan Provinsi Jawa Barat, 2012). 

Lansia yang berada di Desa Balongan 
dalam wilayah kerja Puskesmas Balongan 
Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu  
pada sensus penduduk bulan Januari dan 
Februari tahun 2016 oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Indramayu terdapat jumlah 
penduduk lanjut usia rentang usia 45 – 59 
tahun (pra lansia) sebesar 247 jiwa, penduduk 
lanjut usia rentang 60 – 69 tahun (Lansia) 
sebesar 206 jiwa, dan rentang usia >70tahun 
sebesar 174 jiwa maka jumlah lanjut usia di 
desa balongan adalah sebesar 627 jiwa terdiri 
dari 251 jiwa lanjut usia laki – laki dan 416 
jiwa lanjut usia perempuan (Dinas Kesehatan 
Kabupaten Indramayu, 2016). 

Di indonesia angka kejadian rematik 
pada tahun 2008 mencapai 20% dari 
penduduk dunia yang terserang rematik, 
dimana 5-10% adalah mereka yang berusia 5-
20 tahun dan 20% adalah mereka yang berusia 
di atas 55 tahun (WHO dalam Depkes RI 
tahun 2013). 

Berdasarkan profil kesehatan provinsi 
Jawa Barat tahun 2012 bahwa penyakit 
muskuloskletal dan jaringan menempati 
urutan pertama diatas penyakit system 
pencernaan dan penyakit – penyakit 
kardiovaskular. Penyakit Muskuloskeletal 
paling sering di derita oleh penduduk dengan 
rentang usia 45 – 75 tahun dengan 378.585 
kasus dan 23,31% diantara nya adalah kasus 
baru. Dan menempati urutan ke empat 
penyakit yang di derita semua golongan umur 
di Jawa Barat dengan jumlah kasus mencapai 
813.140 kasus di provinsi Jawa Barat (Profil 
kesehatan provinsi Jawa Barat tahun 2012). 

Berdasarkan data kesehatan keluarga 
Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dan 
data Puskesmas Balongan pada tahun 2015 
desa Balongan memiliki 196 kasus penyakit 
rematik. Pada bulan Januari hingga Februari 
tahun 2016 Terdapat lebih dari 250 kasus 
Penyakit Rematik dan Rematik Otot pada 
penduduk lanjut usia di Kabupaten 
Indramayu, di wilayah kerja Puskesmas 
Balongan terdapat 93 kasus dari kasus rematik 
selama Januari hingga Mei 2016 dan 36 kasus 
terjadi di desa Balongan sebagai yang 
tertinggi di wilayah kerja Puskesmas 
Balongan kabupaten Indramayu. (Dinas 
Kesehatan Kabupaten Indramayu,2016 ).  

Kurangnya aktivitas fisik pada lansia 
yang tidak memiliki kegiatan rutin dapat 
menyebabkan meningkatnya keluhan nyeri 
rematik yang dialami oleh lansia. Pentingnya 
beraktivitas secara teratur dapat membantu 
mengurangi nyeri yang diakibatkan oleh 
penyakit rematik, namun aktivitas yang 
berlebihan juga dapat memperberat penyakit 
rematik yang dialami maka dari itu perlu 
diperhatikan aktivitas fisik yang dilakukan. 
 
METODE PENELITIAN 

 
Desain penelitian inipenelitian 

Deskriptif Eksploratif dengan pendekatan 
kuantitatif,Populasi pada penelitian ini adalah 
Lansia penderita penyakit Rematik yang 
berada di Desa Balongan Wilayah kerja 
Puskesmas Balongan Kecamatan Balongan 
kabupaten Indramayu. Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik 
Total samplingyaitu 39 lansia. 

Penelitian ini di laksanakan di Desa 
Balongan wilayah kerja Puskesmas Balongan 
Kecamatan Balongan Kabupaten 
Indramayu.Penelitian ini di laksanakan pada 
tanggal  9 agustus - 12 Agustus 2016. Alat 
pengumpulan data yang digunakan adalah 
kuesioner. Analisa data dalam penelitian ini 
menggunakan analisa univariat. 
 
HASIL PENELITIAN 

 
1. Karakteristik Responden  
Tabel 1 Distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin 
di Desa Balongan Kabupaten 
Indramayu Tahun 2016. 

No Jenis Kelamin F % 
1 
2 

Laki-laki 
Perempuan 

18 
21 

46,2 
53,8 

Jumlah 39 100 
 
Tabel 2 Distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin 
di Desa Balongan Kabupaten 
Indramayu Tahun 2016. 

No Usia F % 
1 
2 

60 – 74 Tahun 
75 – 90 Tahun 

32 
7 

82 
18 

Jumlah 39 100 
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Tabel 3 Distribusi frekuensi karakteristik 
responden berdasarkan pekerjaan di 
Desa Balongan Kabupaten Indramayu 
Tahun 2016. 

No Pekerjaan F % 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Petani 
Peternak 
Wiraswasta 
Nelayan 
IRT 
Buruh 
Tidak Bekerja 

1 
1 
6 
2 
8 
6 
15 

2,6 
2,6 
15,4 
5,1 
20,5 
15,4 
38,5 

Jumlah 39 100 
 
Tabel 4 Distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan pendidikan di 
Desa BalonganKabupaten Indramayu 
Tahun 2016. 

No Pendidikan F % 
1 
2 
3 
4 
5 

SD 
SMP 
SMA 
PT 

Tidak Sekolah 

13 
6 
3 
0 
17 

33 
15 
8 
0 
44 

Jumlah  39 100 
 
Tabel 5 Distribusi frekuensi aktivitas fisik 

lansia penderita rematik dalam 
mengurangii rematik 

No Aktivitas Fisik F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Jalan pagi 
Jalan cepat 
Jalan menaik & menurun 
Lari kecil 
Mandi pagi sebelum jam 10.00 
Bekerja 
Mencuci alat makan & baju 
Mengepel lantai 
Mengangkat air/beban 
Senam lansia/kebugaran 
Peregangan 
Menginjak benda tumpul 
Bersepeda 
Memijat tubuh yang nyeri 

15orang 
15orang 
13 orang 
14 orang 
23 orang 
12 orang 
17 orang 
15 orang 
12 orang 
20 orang 
17 orang 
16 orang 
13 orang 
23 orang 

 
PEMBAHASAN 

 
Aktivitas fisik membutuhkan 

penggunaan sendi-sendi kecil seperti sendi 
jari tangan dan pergelangan tangan pada 
kebanyakan penyakit rematik seperti 
Osteoartritis dan Artrtis Reumatoid dan 
spondiloartritis, sendi-sendi besar sering 

terlibat, maka kebanyakan penderita rematik 
mengalami kesulitan dalam melakukan 
aktivitas yang melibatkan sendi-sendi kecil 
(Suiraoka,2012). 

Aktivitas fisik dibagi menjadi 3 
kategori yaitu aktivitas fisik yang bersifat 
ketahanan (endurance), kelenturan 
(flexibelity), dan kekuatan (Strenght). 
Aktivitas fisik yang termasuk kategori 
kekuatan yang bersifat ketahanan seperti 
berjalan kaki, lari ringan, berenang, senam, 
bermain olahraga dan bekerja di kebun atau 
lainnya.  Aktivitas fisik yang termasuk 
kategori kelenturan seperti peregangan, 
senam, mencuci pakaian, mengepel lantai  dan 
aktivitas fisik yang bersifat kekuatan seperti 
naik turun tangga, angkat berat/beban, 
membawa belanjaan bersepeda 
(Suiraoka,2012).  

Dalam penelitian ini didapatkan 
bahwa mandi pagi dan memijat bagian tubuh 
menjadi aktivitas yang selalu dilakukan oleh 
lansia dalam mengurangi nyeri rematik. 
Mandi pagi memiliki beberapa manfaat yang 
baik bagi tubuh diantaranya air pagi memiliki 
kandungan karbondioksida yang tinggi dan 
berguna untuk lawan rematik. Mandi pagi 
dapat membantu menurunkan asam urat dan 
memberikan rasa rileks terhadap bagian tubuh 
sehingga mampu menurunkan intensitas nyeri 
yang ditimbulkan oleh penyakit rematik 
(Aswan,2015).  

Mandi pagi juga dapat menurunkan 
tingkat stress pada penderita rematik karena 
Ketika mandi pagi, oksigen dapat mengalir 
lancar ke seluruh bagian tubuh. Kebutuhan 
oksigen yang sudah terpenuhi, membuat 
tingkat stress berkurang. Mandi pagi mampu 
memperbaiki sistem imunitas tubuh karena 
 dengan mandi pagi dapat meningkatkan 
ketahanan tubuh. Rangsangan yang terjadi 
ketika mandi, menghasilkan sel darah putih 
yang lebih banyak. Seperti diketahui bahwa 
sel darah putih berperan dalam melawan 
berbagai bibit penyakit yang menyerang 
tubuh. Dengan produksi sel darah putih yang 
semakin banyak, berdampak pada imunitas 
tubuh yang kuat. Mandi pada pagi juga 
membantu memperlancar peredaran darah 
dalam tubuh.  Mandi pagi dapat membuat 
darah lancar mengalir ke seluruh tubuh 
sehingga organ tubuh jadi sehat. Mandi pagi 
pun dapat mengatasi peradangan yang terjadi 
di tubuh dan proses penyembuhan jadi cepat 
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(Aswan,2015). Memijat/massase bagian tubuh 
yang terasa nyeri dianggap sebagai cara yang 
paling mudah dan efektif untuk mengurangi 
nyeri karena Terapi pijatan membantu 
meringankan nyeri sendi dimana itu dapat 
meningkatkan sirkulasi peredaran darah dan 
radang reda. Bahkan, beberapa studi 
menunjukkan bahwa pijat secara teratur bisa 
menghilangkan rasa sakit, terlebih pada 
bagian badan yang jika digerakkan sakit 
sebelumnya (Aswan,2015). 

Berdasarkan teori diatas aktivitas fisik 
yang teratur dapat memelihara kesehaatan 
tubuh dan mengurangi nyeri yang ditimbulkan 
oleh penyakit rematik. Aktivitas fisik yang 
diatur dapat membantu mengurangi intensitas 
nyeri yang di timbulkan oleh menipisnya 
sendi, penurunan tonus otot dan kekuatan otot 
pada lansia yang mengalami penyakit 
muskuloskeletal. Aktivitas fisik memiliki 
beberapa manfaat pencegahan seperti pada 
artrtis dapat mengurangi rasa nyeri, 
peradangan dan kekakuan sendi yang biasa 
terdapat pada artritis dapat dikurangi secara 
signifikan dengan aktivitas fisik, yang dapat 
meningkatkan suplai darah ke otot, 
meningkatkan fleksibelitas sendi, memacu 
kekuatan otot, tendon dan ligamen pada tubuh 
(Rahayu,2015). 

Hal ini menggambarkan bahwa 
aktivitas fisik lansia yang teratur dapat 
membantu menurunkan intensitas nyeri  yang 
disebabkan  penyakit rematik. Penyakit 
rematik yang sangat identik dengan nyeri pada 
sendi, tulang dan otot dapat dikurangi dengan 
mengatur aktivitas fisik karena dengan 
aktivitas fisik yang diatur dengan baik dapat 
melatih dan menjaga fungsional tubuh lansia 
terutama fungsional anggota gerak seperti 
sendi, otot dan tulang yang menglami 
penurunan fungsi saat memasuki usia lanjut 
sehingga sangat rentan terhadap keterbatasan 
gerak yang menyebabkan meningkatnya 
komplikasi penyakit rematik pada lansia. 

 
 

PENUTUP 
 
1. Kesimpulan 

Aktivitas fisik lansia penderita 
rematik di Desa Balongan wilayah kerja 
Puskesmas Balongan Kecamatan Balongan 
Kabupaten Indramayu tertinggi adalah Mandi 

pagi dan memijat bagian tubuh masing-
masing 23 lansia. 

 
2. Saran 
1) Bagi Puskesmas 

Diharapkan program lansia yang ada 
di puskesmas dilaksanakan sebaik-baiknya 
agar para lansia dapat mengetahui 
pentinganya aktivitas fisik untuk mengurangi 
nyeri rematik dan menurunkan komplikasi 
pada lansia penderita rematik serta menjaga 
kesehatan pada lansia, dengan cara 
penyuluhan dan konseling. 
2) Bagi Keluarga Lansia 

Diharapkan penelitian ini dapat lebih 
meningkatkan pengetahuan keluarga lansia 
tentang pentingnya aktivitas fisik untuk 
kehidupan sehari-hari dan dapat 
menumbuhkan peran keluarga dan dukungan 
kepada lansia. 
3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat dijadikan data awal 
untuk penelitian lebih lanjut tentang 
permasalahan yang dihadapi lansia dan 
melanjutkan penelitian ini dengan metode 
yang berbeda. 
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