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ABSTRAK
Indonesia diperkirakan mengalami periode lansia (ageing) pada tahun 2010-2035, dimana
10% penduduk akan berusia 60 tahun ke atas, di tahun 2020. Lansia biasanya mudah
mengalami depresi, kecemasan, dan stres. Terapi nonfarmakologi yang dapat digunakan untuk
mengatasi stres yaitu terapi rendam kaki menggunakan air garam hangat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi rendam kaki menggunakan air garam hangat
terhadap tingkat stres pada lansia wanita di wilayah kerja puskesmas Dlingo II Bantul
Yogyakarta. Desain penelitian ini adalah Pra-Eksperimen Design: One Group PretestPosttest. Sampel dalam penelitian ini adalah 26 lansia wanita. Tingkat stres diukur
menggunakan kuesioner DASS-42. Data dianalisis menggunakan uji statistik Wilcoxon. Hasil
Uji Wilcoxon menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (nilai P < 0,05) maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terapi rendam kaki menggunakan air garam hangat
terhadap tingkat stres pada lansia wanita di wilayah kerja Puskesmas Dlingo II, Bantul,
Yogyakarta.
Kata kunci: Terapi Rendam Kaki, Air Garam Hangat, Tingkat Stres
ABSTRACT
Indonesia will enter the period of elderly (ageing) in year 2010-2035 , where 10% of the
population will be aged 60 years and over, by 2020. Elderly is usually susceptible to
depression, anxiety, and stress. Nonpharmacologhy therapy that can be used to cope the
stress is foot soak therapy use warm salt water. This study aims to determine the effect of foot
soak therapy use warm salt water to stress levels in elderly women at Dlingo II Public Health
Center Workplace Bantul, Yogyakarta. The design of this study used Pre-Experimental
Design: One Group Pretest-Posttest. The sample in this study were 26 elderly women. The
stress level was measured using DASS-42 questionnaire. Data were analyzed using Wilcoxon
statistical Test. The result with Wilcoxon test shows significance value equal to 0.000 (value
P<0.05) it could be concluded that there’s influence of foot soak therapy use warm salt water
to stress level in elderly women at Dlingo II Public Health Center Workplace, Bantul,
Yogyakarta.
Keywords: Foot Soak Therapy, Warm Salt Water, Stress Level
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LATAR BELAKANG
Hasil

proyeksi

menyebutkan

tinggi,

penduduk

bahwa

2010-2035

Indonesia

akan

mudah

marah,

sedih,

sulit

berkonsentrasi, nafsu makan berubah, tidak
bisa tidur, dan lain-lain.

memasuki periode lansia (ageing), dimana

Pengelolaan stres dapat dilakukan dengan

10% penduduk akan berusia 60 tahun ke atas,

terapi farmakologi atau nonfarmakologi.

di tahun 2020. Lansia adalah seseorang yang

Namun,

sudah mencapai usia 60 tahun ke atas.

terkadang akan menimbulkan efek samping

Dimana pada usia tersebut lansia sudah mulai

reaksi

mengalami perubahan secara baik secara

pendekatan dengan terapi nonfarmakologi

fisiologis maupun psikologis pada dirinya.

kini sering digunakan dalam pengelolaan

Lansia

biasanya

yang

terapi

merugikan.

farmakologi

Sehingga,

mengalami

stres (Intani, 2013). Terapi nonfarmakologi

depresi, kecemasan, dan stres. Sumber

yang dapat dilakukan untuk mengurangi stres

stressor

meliputi

salah satunya yaitu hidroterapi. Hidroterapi

lingkungan,

rendam air hangat merupakan salah satu jenis

utama

perubahan

fisik,

perubahan

peran,

mudah

penggunaan

bagi

Lansia

sosial,
dan

kematian

orang

terapi

alamiah

yang

bertujuan

untuk

terdekat. Perubahan psikososial pada lansia

meningkatan sirkulasi darah, mengurangi

seperti pensiun juga merupakan sumber stres

edema,

utama(Kementerian Kesehatan RI, 2016;

menyehatkan jantung, mengendorkan otot-

Smeltzer, S, C & Bare, B, 2010; Hawari,

otot,

2001)

meringankan

Ketika stres terjadi, tubuh manusia akan
merangsang pelepasan hormon yang akan
meningkatkan kewaspadaan dan fokus. Jenis

meningkatkan

menghilangkan

permeabilitas

rasa

relaksasi

stres,
sakit,

kapiler,

nyeri

otot,

otot,

meningkatkan
memberikan

kehangatan pada tubuh (Potter. Perry, 2012)
Penelitian

lain

menyebutkan

bahwa

kelamin berperan terhadap terjadinya stres.

Hydrotherapy efektif mengurangi depresi

Ada perbedaan respon antara laki-laki dan

dan meningkatkan kualitas hidup Lansia

perempuan saat menghadapi konflik. Otak

wanita di kota Jahrom, Iran (Haghayeghi,

perempuan memiliki kewaspadaan yang

Kalani and Nikseresht, 2016)

negatif terhadap adanya konflik dan stres,
pada perempuan konflik memicu hormon

METODE

negatif sehingga memunculkan stres, gelisah,

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja

dan rasa takut (Nasrani and Purnawati, 2015)

Puskesmas Dlingo II Bantul Yogyakarta,

Stres juga dapat menimbulkan dampak

dimana penelitian ini dilaksanakan pada

negatif, misalnya: pusing, tekanan darah

bulan Februari-Maret
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merupakan suatu penelitian eksperimen yaitu
Pra-Eksperimen Design: One Group PretestPosttest dimana rancangan ini tidak ada
kelompok

pembanding

(control)

(Notoatmodjo, 2012). Populasi penelitian ini
adalah lansia wanita yang mengikuti Prolanis
di wilayah kerja Puskesmas Dlingo II Bantul
Yogyakarta dan tidak mengalami masalah
kesehatan seperti gangguan penglihatan dan
gangguan pendengaran. Jumlah responden
sebanyak 26 lansia wanita. Instrumen yang
digunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

termometer air raksa dan SOP (Standar
Operasional Prosedur) terapi rendam kaki
dari

(Ferayanti,

dkk,

2017).

yang

dimodifikasi menggunakan air garam hangat
dengan suhu 35̊C s.d 40̊C. Sedangkan
Tingkat stres pada lansia wanita diukur
menggunakan kuesioner dari Depression
Anxiety and Stress Scale (DASS)-42 dengan

Karakteristik
Frekuensi
Responden
(f)
Umur
45-59
16
60-74
10
Status
Pernikahan
Menikah
20
Janda
6
Pendidikan
Terakhir
Tidak Sekolah
10
SD
10
SMP
4
SMA
1
Perguruan
1
Tinggi
Pekerjaan
PNS
1
Buruh
1
Pedagang
2
Petani
11
Tidak Bekerja
8
Lainnya
3
Tinggal
Bersama
Sendiri
3
Anak
2
Pasangan
10
(Suami)
Pasangan dan
2
Anak
Pasangan,
Anak, dan
4
Menantu
Lainnya
5
Total
26
Sumber : Data Primer, 2018

Persentase
(%)

SD

Mean

0,496

1,38

0,430

1,23

1,038

1,96

1,151

4,27

1,623

3,65

61,5
38,5

76,9
23,1

38,5
38,5
15,4
3,8
3,8

3,8
3,8
7,7
42,3
30,8
11,5

11,5
7,7
38,5
7,7

15,4
19,2
100

Kategoti tingkatan stres dibedakan menjadi

Berdasarkan pada tabel 1 mayoritas

5, yaitu: Normal, Ringan, Sedang, Berat, dan

rentang umur responden yaitu 45-59 tahun

Sangat Berat dan analisis data menggunakan

sebanyak 16 responden (61,5%) dan semua

uji

responden berjenis kelamin perempuan, yaitu

statistik

non

parametrik

yaitu

uji

Wilcoxon.

sebanyak 26 responden (100%). Terkait

HASIL

status

Gambaran karakteristik responden dapat

berstatus

dilihat pada tabel 1 berikut:

responden (76,9%). Dapat diketahui pula

Tabel 1. Karakterstik Lansia Wanita di
Wilayah kerja Puskesmas Dlingo II Bantul
Yogyakarta

bahwa mayoritas responden tidak bersekolah

pernikahan,
menikah

mayoritas
yaitu

responden

sebanyak

20

yaitu sebanyak 10 responden (38,5%) dan
hanya lulusan SD sebanyak 10 responden
(38,5%),

ini

berarti

bahwa

mayoritas

responden memiliki tingkat pendidikan yang
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rendah. Mayoritas responden di sini bekerja

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa tingkat

sebagai petani yaitu sebanyak 11 responden

stres responden 2 minggu setelah diberikan

(42,3%). Serta sebagian besar responden

perlakuan maka didaptkan hasil bahwa

tinggal bersama pasangan yaitu sebanyak 10

mayoritas responden memiliki tingkat stres

responden (38,5%).

normal sebanyak 12 responden (46,2%).
ANALISA BIVARIAT

ANALISA UNIVARIAT
Tabel 2. Tingkat Stres pada Lansia Wanita
Sebelum Diberikan Terapi Rendam Kaki
Menggunakan Air Garam Hangat di Wilayah
Kerja Puskesmas Dlingo II Bantul
Yogyakarta
Kategori

Frekuensi
(f)

Tingkat
Stres
Normal
6
Ringan
1
Sedang
13
Berat
5
Sangat
1
Berat
Total
26
Sumber : Data Primer, 2018

Tabel

SD

Mean

1,14
2

2,77

Z
Asymp. Sig. (2tailed)
Sumber: Data Analisis, 2018

Post Test – Pre Test
-3,640b
0,000

Tabel 4 di atas menunjukkan hasil uji

23,1
3,8
50,0
19,2
3,8

statistik dengan uji Wilcoxon diketahui nilai
Z

yaitu

sebesar

-3,640

dengan

nilai

Asymp.sig sebesar 0,000. Dari hasil tersebut
100

diketahui bahwa nilai signifikan sebesar
stres

0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat

responden sebelum diberikan perlakukan

disimpulkan bahwa “Ha diterima”. Artinya

menunjukkan

mayoritas

ada perbedaan antara hasil pre test dan post

responden memiliki tingkat stres sedang

test, sehingga dapat disimpulkan bahwa “ada

sebanyak 13 responden (50%).

pengaruh terapi rendam kaki dengan air

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Tingkat Stres
pada Lansia Wanita Setelah Pemberian
Terapi Rendam Kaki Menggunakan Air
Garam Hangat di Wilayah Kerja Puskesmas
Dlingo II Bantul Yogyakarta

garam hangat terhadap tingkat stres pada

Kategori

2

Persentase
(%)

Tabel 4. Tingkat Stres pada Lansia Wanita
Sebelum dan Setelah Pemberian Terapi
Rendam Kaki Menggunakan Air Garam
Hangat di Wilayah Kerja Puskesmas Dlingo
II Kab. Bantul Yogyakarta

menunjukkan

hasil

Frekuensi
(f)

Tingkat
Stres
12
Normal
5
Ringan
8
Sedang
1
Berat
Total
26
Sumber : Data Primer, 2018

tingat

bahwa

Persenta
se (%)
46,2
19,2
30,8
3,8
100

SD

Mean

0,977

1,92

Lansia wanita di Puskesmas Dlingo II Kab.
Bantul Yogyakarta”

PEMBAHASAN
1. Tingkat

stres

pada

Lansia

wanita

sebelum diberikan terapi rendam kaki
dengan air garam hangat di Puskesmas
Dlingo II Kab. Bantul Yogyakarta
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Penelitian

ini

dilakukan

26

Jenis kelamin juga berperan terhadap

responden di Puskesmas Dlingo II Kab.

terjadinya stres. Ada perbedaan respon

Bantul Yogyakarta didapatkan hasil bahwa

antara

sebelum

menghadapi

diberikan

pada

terapi

mayoritas

laki-laki

dan

konflik.

perempuan
Otak

kewaspadaan

saat

perempuan

responden memiliki tingkat stres sedang

memiliki

yang

negatif

yaitu sebanyak 13 responden (50%). Stres

terhadap adanya konflik dan stres, pada

dengan tingkat sedang adalah stres yang

perempuan konflik memicu hormon negatif

dapat terjadi lebih lama dibandingkan

sehingga memunculkan stres, gelisah, dan

dengan stres ringan. Di mana stres ringan

rasa takut (Nasrani & Purnawati, 2015).

hanya berlangsung dalam hitungan menit

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas

sampai hitungan jam saja sedangkan stres

responden bekerja sebagai petani sebanyak

berat dapat berlangsung mulai hitungan jam

11 responden (42,3%). Hal ini didukung

sampai dengan hitungan hari. Fase ini

dengan teori bahwa petani Lansia yang

ditandai dengan kewaspadaan, fokus pada

berusia lebih dari 55 tahun memiliki resiko

indera

traumatik

penglihatan

peningkatan

dan

pendengaran,

ketegangan

stres

batas

sebesar 54,40%, sedangkan petani yang

toleransi, dan mampu mengatasi situasi

berusia kurang dari 54 tahun memiliki

yang dapat mempengaruhi (Smeltzer, S, C

resiko traumatik dan gangguan mental stres

& Bare, B, 2010; Mardiana, 2014). Hal ini

sebesar 36,70%. Hal ini mengindikasikan

sejalan dengan penelitian yang dilakukan

bahwa petani Lansia beresiko tinggi untuk

oleh Marini et. al. , (2015) , yang

mengalami

menyatakan bahwa para orang tua lanjut

gangguan

usia memiliki tingkat stres yang rendah dan

disebabkan oleh tuntutan kerja dalam usaha

sedang,

usia

tani yang dimiliki oleh petani Lansia

atau

(International Labour Organization, 2011;

atau

Intani, 2013).

dikarenakan

menjadikan
perubahan

para

masalah
kondisi

dalam

dan gangguan mental

lanjut

kesehatan

fisik

mereka

kejadian
mental

traumatik

stres

yang

dan
dapat

masalah dalam keluarga sebagai suatu

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas

tekanan dalam hidup dan dengan demikian

responden adalah lulusan SD sebanyak 10

dapat mengganggu tingkat kemandirian

responden (38,5%) dan tidak sekolah

dalam beraktifitas. Berat atau tidaknya

sebanyak 10 responden (38,5%) rata-rata

suatu

memiliki tingkat stres sedang, hal ini

stres

tergantung

dari

penilaian

seseorang terhadap stres yang dialami

menunjukkan

(Aryana and Novitasari, 2013).

pendidikan yang dimiliki seseorang, maka
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semakin baik pola koping seseorang dalam

keluarga yang tinggal bersama Lansia

menghadapi

juga

termasuk faktor kognisi perilaku spesifik,

sebaliknya. Hasil tersebut sejalan dengan

dimana setiap individu mampu memperkuat

penelitian yang dilakukan oleh (Sudirman,

untuk meningkatkan kesehatan tertentu

2014) tentang hubungan antara pola makan

dengan pengaruh interpersonal (keluarga

dan stres dengan kejadian penyakit gastritis

atau teman sebaya).

masalah

begitu

di rumah sakit umum Massenrempulu
Enrekang,

dalam

ini

responden berumur 45-59 tahun sebanyak

menyebutkan bahwa tingkat stres yang

16 responden (61,5%) rata-rata memiliki

dialami oleh responden berbeda-beda, hal

tingkat stres sedang, hal ini tidak sejalan

ini tidak lepas dari pendidikan yang dimiliki

dengan penelitian Mardiana (2014), yang

responden, karena stres cenderung dialami

menyebutkan bahwa mayoritas responden

oleh responden yang berpendidikan rendah

yang mengalami stres sedang berumur 60-

lebih tinggi daripada yang berpendidikan

74 tahun sebanyak 43 orang (71,7%),

tinggi karena dengan pendidikan yang

dimana semakin tinggi usia seseorang maka

tinggi

dalam

semakin berkurang kemampuan anggota

mengatasi stres lebih baik begitu juga

tubuhnya, sehingga memerlukan bantuan

sebaliknya.

orang lain, hal ini yang menjadikan

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas

penyebab terjadinya stres pada Lansia.

menjadikan

responden

penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas

pengetahuan

tinggal

bersama

pasangan

sebanyak 10 responden (38,5%) rata-rata

2. Tingkat Stres pada Lansia wanita

memiliki tingkat stres sedang. Hal ini

setelah diberikan terapi rendam kaki

sejalan

dengan air garam hangat di Puskesmas

dengan

penelitian

yang

menyebutkan bahwa terdapat hubungan

Dlingo II Kab. Bantul Yogyakarta

stres dengan dukungan keluarga, kemudian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

stres yang ada pada penderita hipertensi

tingkat stres Lansia wanita di Puskesmas

kebanyakan

kategori

sedang

Dlingo II Kab. Bantul Yogyakarta setelah

Karimah,

2016).

pemberian terapi rendam kaki dengan air

Sekalipun banyak Lansia yang tinggal

garam hangat selama 2 minggu berturut-

bersama keluarga namun hal ini belum

turut dari 26 responden didapatkan hasil

tentu

Lansia

bahwa kategori stres normal sebanyak 12

memiliki tingkat stres yang normal. Sesuai

responden (46,2%), stres ringan sebanyak 5

dengan teori (Pender, 2011), bahwa anggota

responden (19,2%), stres sedang sebanyak 8

(Rohaedi,

dalam
Putri

menjadi

&

patokan

bahwa
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responden

(30,8%),

dan

stres

berat

pasien terhadap obat-obatan. Beberapa

sebanyak 1 responden (3,8%). Penurunan

teknik manajemen stres non farmakologi

tingkat stres pada Lansia dapat dilihat dari

yang dapat dilakukan antara lain latihan

tanda gejala yang ditunjukkan, seperti tidak

relaksasi, pendekatan perilaku, dan kognitif.

mudah cemas dan gelisah, mudah untuk

Latihan relaksasi yang dapat mengatasi

beristirahat, dan rasa capek/pegal-pegal di

stres adalah relaksasi nafas dalam, relaksasi

badan juga berkurang. Hal ini dikarenakan

otot, hipnosis, hidroterapi dan psikoterapi

merendam kaki selama 10 menit dapat

(Hartono, 2007).

memberikan efek ke sistem persyarafan

3. Pengaruh terapi rendam kaki dengan

berupa efek relaksasi. Perasaan Rileks saat

air garam hangat terhadap tingkat stres

merendam kaki dengan air hangat juga akan

pada Lansia wanita di Puskesmas Dlingo

memberikan

II Kab. Bantul Yogyakarta

rangsangan

kepada

hipotalamus untuk mengeluarkan hormon
endorpine

yang

berfungsi

untuk

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan

dapat

diketahui

bahwa

26

mengurangi rasa sakit dan meningkatkan

responden yang telah diberikan perlakuan

kekebalan tubuh. Hal ini juga didukung

berupa terapi rendam kaki dengan air garam

dengan

menyebutkan

hangat mengalami penurunan tingkat stres.

bahwa terdapat pengaruh rendam kaki

Dari hasil perhitungan dengan uji statistik

menggunakan air hangat dengan campuran

Wilcoxon Signed Ranks Test diketahui

garam
tekanan

penelitian

dan

serai

yang

terhadap

penurunan

bahwa nilai Z hitung sebesar -3,640 dengan

pada

penderita

nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini

Rottie,

menunjukkan bahwa nilai P < 0,05 yang

darah

Hipertensi(Solechah,

Masi

and

2016; Wulandari, dkk., 2016).
Penanganan

stres

berarti Ho ditolak dan Ha diterima yang
teknik

artinya bahwa ada perbedaan antara hasil

nonfarmakologi merupakan modal utama

pre test dan post test, sehingga dapat

untuk

kenyamanan bagi

disimpulkan bahwa ada Pengaruh Terapi

orang yang mengalami stres. Di pandang

Rendam Kaki dengan Air Garam Hangat

dari segi biaya dan manfaat, pengunaan

terhadap Tingkat Stres pada Lansia Wanita

manajemen stres nonfarmakologi lebih

di Puskesmas Dlingo II Kab. Bantul

ekonomis dan tidak ada efek samping jika

Yogyakarta. Dengan Z hitung -3,640 yang

dibandingkan

penggunaan

berarti tingkat stres dapat menurun dengan

manajemen stres farmakologi. Selain itu

pemberian terapi rendam kaki dengan air

juga dapat mengurangi ketergantungan

garam hangat.

meningkatkan

dengan

dengan
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Terapi komplementer yang disarakan

sensitif dikarenakan proses setelah istirahat

untuk dilakukan seperti manajemen stres,

dimalam hari, sedangkan pada saat malam

biofeedback,

pilates,

hari dikarenakan ketika hari mulai gelap

meditasi

gland pineali mulai mengubah serotonin

transendental, meningkatkan spiritualitas

menjadi melantonin. Kelenjar pineal tidak

dan religiositasnya(Anggraieni & Subandi,

menyimpan melantonin yang dihasilkan,

2014). Salah satu intervensi yang telah

melainkan memompa hormon ini secara

terbukti efektif untuk mengurangi stres

langsung ke dalam aliran darah. Melatonin

adalah

peneliti

akan mulai diproduksi ketika malam tiba,

menggunakan salah satu jenis hidroterapi

yang kemudian mengkoordinasi fungsi-

yaitu terapi rendam kaki dengan air garam

fungsi tubuh menjadi sistem yang selaras

hangat dan terbukti ada pengaruh terapi

(Permady, 2015).

rendam kaki dengan air garam hangat

Mekanisme

psikoterapi,

relaksasi,

yoga,

hipnosis,

hidroterapi,

dimana

fisiologis

yang

terjadi

terhadap tingkat stres pada Lansia wanita di

amatlah kompleks, namun ada beberapa

Puskesmas

sistem erat kaitannya dengan kondisi

Dlingo

II

Kab.

Bantul

Yogyakarta.

relaksasi,

yaitu

jaringan

otot,

sistem

Responden dilakukan terapi rendam kaki

endokrin, dan persyarafan. Air hangat dapat

dengan air garam hangat selama 20 menit

menimbulkan rasa nyaman pada otot karena

dengan suhu air 350C - 400C. Terapi

terjadi penurunan tegangan otot akibat

rendam kaki dengan air garam hangat

melebarnya

dilakukan dengan frekuensi 2 kali sehari

meregangnya sel-sel otot. Pada sistem

setiap pagi dan malam hari selam 2 minggu

endokrin, merendam kaki dengan air hangat

berturut-turut(Ilkafah, 2016; Nuraini, 2016)

dapat menstimulasi peningkatan sekresi

Setelah pemberian perlakuan dilakukan

hormon dalam tubuh. Sedangkan pada

pengukuran

sistem

tingkat

stres

(post

test)

pembuluh

persyarafan,

darah

dan

air

hangat

dapat

syaraf

yang

didapatkan hasil bahwa ada penurunan

merangsang

ujung-ujung

tingkat stres. Untuk ketinggian air pada

kemudian

menjadikan

rendam kaki dengan air garam hangat

metabolise

jaringan.

adalah setinggi mata kaki. Untuk waktu

terangsang

terapi dilakukan pada pagi hari dikarenakan

analgesik dan sedatif dikarenakan aktivasi

pada pagi hari adalah waktu yang paling

sistem syaraf parasimpatis (kondisi rileks)

baik dimana tubuh dan saraf dalam kondisi

dan ditekannya syaraf simpatis(Smeltzer, S,

bugar dan saraf pada telapak kaki lebih

C & Bare, B, 2010; Permady, 2015).
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Rendam

kaki

air

hangat

ini

juga

memberikan respon relaksasi/rasa nyaman
dimana

rasa

hangat

yang

dari obat stres yang masih dikonsumsi dan
kondisi psikologis yang belum stabil.

langsung

menyentuh kulit dapat merangsang hormon
endorphin untuk menimbulkan rasa rileks

KESIMPULAN
Berdasarkan

hasil

penelitian

dapat

dan mengurangi stres (Potter & Perry,

diketahui bahwa terdapat pengaruh pada

2012). Sedangkan garam bermanfaat untuk

pemberian terapi rendam kaki dengan air

menghilangkan stres dan membuat tubuh

garam hangat terhadap tingkat stres pada

santai,

lansia wanita di Puskesmas Dlingo II

mengobati

radang

sendi,

meringankan arthritis di pinggul, nyeri otot,

Kabupaten

dan Gout, dll (Nuraini, 2016). Hal ini juga

signifikansi nilai P value = 0,000 < 0,05.

didukung

dengan

penelitian

Bantul

Yogyakarta
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tentang
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